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Ia as e lo:a.
Hoje, Dias das Américas, '0 ESTADO sauda a tôdas as nações dêste Hemisfério

irmanadas na obra construtiva do progresso continental
'

Também há

batalha assume enorme intensidade
IDRES, 12 (u. P.) ...... A EMISSORA LUXEMBURGUESA AFIRMA QUE A PRESSÃO ALIADA NA F'RENTE OCIDENTAIJ ATINGIU' TAL GRÁU DE
ENSIDADE, QUE o MARECHAL MODEL TEVE DE DIRIGIR UMA ORDEM..DO ..DIA ESPEf]AL AS SUAS TROPAS, DIZENno TEXTUALMENTE:
ITAIS NA BATALHA FINAIJ DECISIVA". o COMENTARISTA DA AGÊNCIA TRANSOCEAN, POR SUA VEZ, ADMITE EXPRESSAMENTE QUE OS
RTE.AMERICANO� OCUPARAM POSIÇõES NA LINHA SIEGFRIED. ESSA CONFISSÃO FOI F'EITA QUANDO O ALUDIDO, PGROCA ..VOZ DISSE
S ·TROPAS ALEMÃS TINHAM RETOMADO Al.GUMAS CASAMATAS DA LINHA SIEGFRIED, NA REGIÃO DE STOLBERG..DISSE·: ;'TAMBÉM o,
:MO COMENTARISTA QlJE .o� ÇOMBATES PARTICULARMENTE VIOLENTOS SE TRAVAM, NESTE MOMENTO, EM' VERLAl:JTHEN, r
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LONDRI-DS, 11 CC. P.) - Falando através da ornissora do estava em marcha naquela direção, afim-de reforçar a guarní
Luxemburgo, o comando norte-americano dirigiu, na manhã ção assediada. Ao que parece, o alto comando alemão está dís

de hoje, mais um apêlo à população de Aachen, advertindo que posto a derramar muito mais sangue, de parte a parte, antes

€stava para esgotar-se o prazo do ultimato. Essa irradiação, da queda ela cidade. Já entrou em ação a art.í lhai-ia aliada COlHI

feita precisamente uma hora antes de expirar o aludido prazo, tra êsses contingentes ele refôrço, dirigindo cerrado canhoneio
constituía a última tentativa de evitar o derramamento ele san- para o léste e o nordeste. É grande, também, a atividade dos

gue perfeitamernrte inútil, já que a sorte da velha capital de aviadores aliados, que metralham impiedosamente o inimigo.
Car'los-Magno estava de antemão decidida. fen-Berg e Bardem-Berg.

LONDRES, 11 (U. P.) - Começou a batalha ele Aachen .............--- .,-..............-..----.............--....--...,.-....-
•.."....."...,•...,......,"""'............,......J'....,...._......_-y..-...._......,....'""........_..y.......__'""�

O Q. G. do Prímetro Exército norte-americano comunicou ter O tráfego dos Ação russa
começado a pulverização sistemática da histórica cidade, por It. •

não ter o comando nazista atendido o ultimato do general Hod- «gasogenI08» Londres, �2 (U. P.) -- A

ges. Rio, ] 2 (A. N.) _ O c01;'On<>.1 DNB anuncia que. os russos

LONDRI<JS, 11 (U. P.) - A rádio de París anuncia que 03
Anápío Gomes, coordenador da I lançaram n�v� oÍensIv� ao nor

llorte-am81·jcanos estão atacando ferozmente, neste momento, mohihzaçâo econômica, assí- te de Val'SOVIa, na area d_e
(JS subúrbios moridionais de Aachen ; e a rádio de Luxemburgo

non portaria sôbre o tráfego Lhom�a, ontem pela manha.
l1firma que os "ianques" já ocuparam os subúrbios de Sc11a1'-

ele carros de passeio a gasogê- �ambem ao, sul de Roz.en, que
LONDRES, 11 (U. P.) � Durante toda a tarde de hoje, on- nio. Considerando que é neces- fica a noroeste .�a capItal.po

das sucessivas de aviões aliados submeteram Aachen a demo-
sárío evitar gastos inúteis de lonesa, - os sovíétícos tenam

lidar bombardeio. Dos postos de observação, informa o e01'1'8S-
combustível, em que tôda eco- passado ao ataque, pl'eparad.o

pourlente não é mais possível avistar a cidade, encoberta, co-
nomia é imperiosa afim de que com. pesada ,barr�gem de artí

mo está, por d8l11Sa coluna de fumaça. Aachen, famosa por suas
fiquem beneficiados os consu- lhana. �, a�em dI�SO, acre?cen·

fon.tes medicinais, não escapará ao destino que lhe traçou o
midores carvão para 'Uso do- ta a agencia n�zIsta, esta em

- alto comando alemão, ao rejeitar o ultimato de Hodges. Será méstíco ou fins industriais 1'e- pleno desenvolvimento a ofen

arrasada, pedra por pedra, até cessar o último sinal de resis-
solveu o coordenador que' fi-' siv� geral contra a Prússia

tência inimiga. Para os alemães ou, melhor, para a propagan-
que suspenso provísortarnente Oriental.

da nazista, a destruição de Aachen será uma espécie de cobaia
no Distrito Federal, a partir -----.---------

de ensaio de seus planos de resistência íntenna. Os aliados, po� de 14 do corrente, o tráfego de Patriotas francesesrém, jogam C0111 o verso da medalha: darão aos alemães exem-
carros de passeio a gasogênio

1,10 do que esperam as outras cidades do Reich se o povo ger- duralite a noite, das' 21 horas Paris, 11 (U. P.) - Nove pa
mãníco optar pela resistência suicida ordenada pelo governa- às 15 horas; e 1;OS domingos e triotas franceses, inclusive 5
dor Adolfo Hitler. feriados, a partir das 21 horas mulheres, acusados pelo trí-

:LONDRES, 12 (U. P.) - "_L\ ci�ade de Aac�er: perd��l SU� da 'véspera dêsses dias e até as bunal de París durante o go-
Importância C01110 centro de ab.a,steClll1ent,? e. obJetlv� �llhtar' 5 horas do dia útil seguinte. vêmo de Pétain, de terem dis-
- exclamou hoje o comentartsta da agencia alemã I'ranso-I

,
- ----- - tribuído panfletos degaulístas

ceam .. Traduzida em linguagem clara, esta é a fraseologia em- Pequenino! visita a exposição e que ainda estavam esperan
j.regada pelos alemães desde as retiradas da Rússia, sempre de vasos ornamentados e do serem ouvidas, foram pos
(lHe é iminente a perda de qualquer posição importante. Não auxilia com um centavo, ao tos em liberdade, hoje, pelo
óbstante, o correspondente da United Press informou às 6 ho- menos, o teu companheiro cribunal policial, entre os

Tas da tarde, dos arredore!4 de Aachen, que uma divisão alemã menos favorecido! aplausos do povo. Foram êles

--,r-tao esperada ofensiva soviética �i:�i�;����:�d��P�E;
Moscou, 11 (U. P.) - De lidade de Taurogen, conquista- tros 100 mil alemães estão em questão de rotina. Os patriota;;,

Henry Saphiro. - Acha··se em da na terça pelos russos, era perigo de ser aprisionados ou foram calorosamente cumpri
pleno desenvolvimento a tão um dos mais importa,ntes pos- eliminados no extremo sul da mentados pelo presidente, que
esperada ofensiva sQviética, em tos avançados de Tilsit e uma

I
frente oriental, devido ao ra- disse: "Com vossa ação clan

grande escala, contra a Prús- das mais valiosas posiçôes for- to de ter o segundo exército destina e perigosa, abristes o

sia Oriental, ao passo que OU� tificadas eom que Contavam ucraniano ampliado seu domí- caminho para a libertação de
tras torpas russas penetraram os germânicos para defell- nio na ferrovia Belgrado-Ate-I vossa pátria".nos subúrbios de Merrlel e COrr1- der a Prússia Oriental. O cêr- I

nas que é a última rota de fu- -----

pletara mo bloqueio por terra, co das fôrças alemãs I1a Letã-: ga das guarmçoes germamcas .Na frenle de
mar e ar, de 100 mil soldados nia, conseguido quando os rus-' que operam na Grécia, Albâ- Metz - Nancy
alemães sitiados sôbre a costa sos penetraram aJté o Báltico' nia e Jugoeslávia meridional.
do Báltico. Despachos da fren- pelo norte de Memel, l)ermitiu *

te da Prússia Oriental dizem aos exércitos soviéticos i!1iciar Moscou, 12 (U. P.)
que o e:xlército russo está co- seus ataques à Prússia Orien- Acham-se em curso violentos
brindo os últimos kms. que o tal sem temer ataques de flan- combates entre soldados do
separam da fronteira germâ- co pelos alemães, que se acham general Cherniakovsky e as

nica. Acrescentam que as tro- a norte. A fôrca aérea soviéti- fôrças alemãs na fronteira da
pas soviéticas lutam furiosa- ca continua a,tacando com vi- Prússia Oriental, que penetra
mente, dia e noite, ao se aper- gOl' as instalações portuárias e ram numa das principais li
cebere-m que finalmente teve' as concentracões navais de nhas de defesa da fronteira

l�iOI o grande ataque, que.Riga, para 'dissuadir os ale- germânica.
esperavam. Os mesmos mães de_ qualquer tentativa de
hos declaram que os co- evacuaçao por mar em gran
ntes das divisões germà- de escala. Os incêndios acesos

m perigo solicitam fre- em Liepaza são visíveis a 300
lente ao alto comando kms., enquanto que em Higa
a remessa urgente de 2 transportes, 1 navio peque

; pára fe'char as bre-Ino e 1 cúte1' foram afundados
" abertas. O órgão do e vários outros transportes
) russo diz que a loca-I avariados. Calcula-se que ou-

Com ,o Terceiro Exército
ilorte-americal1o, 11 (D. P.) -
Robert Richards - As unida-
Je,s do Tere(:\il'o Exéreito e!lll

�raram hoje em Panoy, situa
Ja a 42 lems, a léSJte de Nancy
2 poucos kms. a norte de bos

que ele Parnou, o qual ficou to
calmente limpo de alemães, de
p'Çlis (le 3 sema,n as de luta mui
to encarniçada. O bosque se

acha a 10 lems. mais ou menos

a nordeste de Luneville. Pros

seguem as lutas nas Tuas de
Maisieres. 10 kms. a norte de
Metz, onde o avanço norte
americano se vê contido pelos
obstáculos e as tropas ailemãs,
que ofe1'ec.em in,tensa reação.

il:

Moscou, 12 (U. P.) - Pros

seguem com grande ímpeto as

operações ofensivas dos exérci
tos russos no Báltico e Balcãs.
Informa-se ao mesmo que o

marechal Stalin está preparan
do gigantesca ofensiva contra
a Prússia Oriental.
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«maquls» espanhóis!
MADRI, 12 (U. P.) - Os guerrilheiros eg,panhóis, que

c""olllbateran� ao lado. d.o "maquis" fr�nceses na libertação da
F rança, estão em atividade na tronteíra espanhola. As fôrças
espanholas repeliram. novas inr-ursões dos guerrilheiros repu
hl icanos, que operam ele cidades fronteiriças francesas. À fren-
t.· dêsses guerrilheiros estão dois destacados elementos da

\

guerra civ íl refugiados na França. Em Lon.dres, considera-se
confusa a situação na fro,nAeira franco-espanhola e afirma-se
que o general Franco não deve estar muito tranquilo com a

ameaça de um levante das fôrças subterrâneas espanholas. Es
tas fôrças, como se sabe, reúnem os remanescentes do reo-ime
legalista, que Franco derrubou com o auxílio de Mussolini, É
contudo, impossível estimar a fôrça potencial dia resi,stência �
Franco, embora se saiba que, para compensá-la, mantêm o O'e-
ueral íssirno um exército de 1.600.000 homens.

b

lVrADRí, 12 (U. P.) - Os "vermelhos espanhois" - diz a

imprensa desta capital "estão operando em várias regiões vi.
zinhas à fronteira franco-espanhola, entre as quais SainJt�Jea:ll,
Pau e Toulouse sob o comando do destacadas figuras da guer
ra civil". "A nossa guarda de fronteira" - acrescenta a infor
mação - "repeliu fortemente as tentativas feita,g pelos "ver
melhos espanhoís.", que procuravam realizar incursões na zo

na espanhola da fronteira". Outras tropas mais estão prontas
enfrentar quaisquer centros vermelhos. O govêrno espanhol
está cont.rolando perfeitamente a situação. Doutro lado, a

transferência de gêneros alimentícios e auxílios do povo espa
uhol à população belga foi adiada, devido às desordens premo
vidas no sul da França por bando incontrolável de emigrados
ospanhois

"

.

IRUM, 12 (U. P.) - O exército espanhol completou, pra.
ticamente, as operações contra alguns núcleos isolados de
"rnaquis

"

espanhois, na Navarra, Informa-se que essas tropas,
designadas como

"' fôrça expedícíonár!a de prevenção", apri
sionaram e executaram cerca de 200 "maquis" espamhoís,

NOVA IOnQUE, J � (U. P.) - A Rede Azul de Despacho,
de Londres, diz que se intensificaram as lutas entro as tropas
regulares e os "maquis espanhois", tendo o. exército despacha
do fôrças mecanizadas 'para os pontos onde ocorreram os cho

qnes.

Dez mil
.

alemães insulados
LONDRES, 11 (U. p.) ._ Na desembocadura do Escalda,

os 10 mil alemães que lutam desesperadamente para manter
aberta sua via retirada da ilha de Walcheren e da península
de Bevelamd, viram frustrados seus intentos. Atravessando a

estrada de ferro e a rodovia que serviam aquela península, os

canadenses acabam de cortar sua última ligação com o contí
uente. Os grupos canadenses desembarcados ao sul do Escalda
vão sendo continuamente reforçados. Mais ao norte, enquanto
i:"80, fôrças aliadas estabeleceram uma cabeça-de-ponte sôbre
o rio Moselotte, no setor de Le Thillot.

o '
·

r I
A· Se V. S. desejar um corte de

nUSS Ia.. o on Ia [ case�ira, .linho ou tropical,
. I em cores fírmes e belos pa-

Lomlres, 12 (D. P.) - A no- drões, procure a Loja das CaM
tícia da próxima viagem do semiras - Rua Conselheiro
., premieI''' polonês Mikolaisk Mafra, 8-A.
a Moscoui causou ótima impres
são jnesta capital. Os cÍl·c.ulos
roloneses confiam em que,
nesta segunda viagem, sejam
lançadas as bases do reata
mento c1iplomático com os so

viéticos, criando-se assim uma

atnl'osfera pro,pícia à solução
ele futuros problemas, que in
teressam t.anto à. Rússia como

à Polônia.

Golpes conlra a

Hungria
-

Moscou, 11 ·(u. P.) - Em
ordem do dia, o marechal Sta
lin, dirigindo-se ao marechal
i\'[alinovsky, diz o seguinte.
"Troipas da segUinlda frente
ucraniana, desenvolve.ndo com

3xito uma ofensiva, hoje se

l.poderaram de Kluj, capital da
l'ransilvânia, num assalto. Si
'TIultaneamente, tropas dessa
[rente, tendo cruzado o �'io
Tisq" entrara!}l na 'Posse de
.3zeged, graJl1,de centro político,
'collômico e 3idministrativo da
Hungria". Stalin orde,nou que
'lejam dispar3idas 20 s'3ilvas de
224 'canhões.

o armistício
búlgaro- russo
Londres, 11 CU. r,) - A

DNB inforInou que a rádio de
Sofia anunciou a assinatura,
hoje, do armistício húlgaro
russo.
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ECOS DA BATALHA DE CASSINO: Um soldado rieo-

de receber formidôvel sorti-
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Interior: Ourinhos
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ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Vc3rginha.
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['A BAHIA: Salvador.
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eelc ndêe abrigado atrás da parede de uma

bom bardeo de . (British News Se rv ice]
casa

ET�.OO
Agência
In terior :

Urbana ri . 1 (Salvador)
Ll b eo«. Lta bu o a e jtqu é.

. --- __ . -----

graças ao saboroso (PÓ Digestivo
DeWitt » que. desde a primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no cstomago.
O' PÓ Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu in i- ic; �stlmulando a di-
gestão, prot.cger.oo as mucosas gas
tro intestinais c neutral isarrdo a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o
<PÓ Digestivo De Witt s não se de
ve ter receio dos gostosos pratos
da arte culinária Brasileira.

Peça na farrnacia o

MACHADO & CIA,

E TACO CO RIO DE JANEIRO:
in s t s ln çé c»: f-ja ra Volts Rede! dicl

ES T ADO 00 EsplRITO SANTO:
Sucursal de VItória, Agências deEm j rsta.'a(.5o:

EST ADO DO RIO GRANDE DO SUL:
instalação: Su:unol de Porto Alegre.Em

Vasso uras.:

Itaptmirim e Co l a t in a .

Abona as melhores taxas para D�J)ósitos. Descontos, Co.brancas e Passes
Correspondentes em tôdas as praças rio PaIs

E IH::111�rloS IFaçam seu ped:do hoje mesmo pelo Reembôlso �o9tal. do. ITÉCNICA PRÁTI( tl CONTABIL

IPREÇO CR$ 35,00
De Prof. Carlos Pinto Ferreira de Andrade

IDe grande utilidade pelo seu modo prático de ensinar os

lançamentos da escrituração de seus livros.
DISTRIBUIDORES: _

O:���;�Çl�� d��!�!�:IR!, 3�7�.- D�.F���� _(���U:l�� ICaixa Posta! 2260 '0 SAO PAULO

GUARDA-LIVROS E (ONTADORES
COMER(lAHTES

FARMACIA ESPERANÇA

IMulheres, perfumes e nazistas Instituto de Educação de Fpolis.
Com o Prímerro Bx2l"cito,go. Os primeiros tiros provoca- GnJpo Escolar «Dias Velho"

Americano na França -- (In-I ram a explosão da locomotiva. Temos o prazer de convidar as DD. A utoridades CivÍ�,ter-Americana) - Atravessei l0S tanques alemães, que se Mititere», Eclesiéet ices e o Povo, para. às 15 horas. d� die
os destroços ainda fumegantes achavam nas pranchas, foram 12 do corrente. no Salão do Clube 12 de Agôsto, eseis t i.temde um trem ferroviário alemão manejados. Os nazístas corre-

à inauguração da EXPOSIÇÃO DE VASOS ORNAlvIENT.Aque levava fornecimentos pa- ram para os seus canhões e
DOS q�e a Direção e' a Docência do Grupo Escolar «DIas

ra Braine, ao leste de Soissons. responderam aos nossos tiros, Velho" organizaram. em benefício dos seus alunos pobres.O trem consistia de uma loco- causando algumas baixas.
Florianópolis, 9 de outubro de 1944.motiva e vinte e três carros, I Talvez nunca tivesse havido AN10NIETA DE BARROS. Diretora do -Ln stitu toEntre os carros havia quatro uma batalha como esta, isto é, JULIETA T. GONÇALVES, Diretora do Grupo.que conduziram tanques Pan- uma batalha de tanques den-

téra, Na retaguarda estavam tro de um trem contra tanques
mofttados canhões anti-aéreos numa estrada. Durou apenas
numa prancha. No trem tam- alguns minutos. Os quatro
bém estavam vagões condu- tanques alemães foram atingi
zíndo otícíaís e mulheres, um ios seguidamente e logo pre
canro carregado de vinhos em ;',05 de chamas. Sua munição
barricas e outro de trascos de

I

"'tplodiu e a gasolina inflamou
perfume. tudo.
Um avião americano localí- Nossos tanques voltaram seu

zou o trem e radiografou pa- fogo para cada carro do com
ra uma coluna blindada que 'baia ferroviário e assim tudo
se achava nos arredores. Os f�!:ou em chamas. Muitos ale-

11108508
veículos blindados di- mães foram mortos. Alguns fu-��, �eu.wa .

_____________ rigtram-se pela estrada de ro- giram, atirando-se por um

dagem para um ponto onde a barranco da estrada, sendo de
mesma cruza com a linha f'ér- pois capturados ou mortos. Al-

,Agências e Representações em Geral rea a toda velocidade. Lá fi- guns morreram nas chamasMatriz: Florianópolill caram à espera. Quando o trem do carregamento ,de perfume
I

Rua João Pinto, n. 5

I I h
'

dCaixa Postal, 37 se aprox1mou do cruzamento que exalava um c eIra esa-
.Filial: Czesciúma os nOSS0S veículos abriram fo- gradável. '

Rua Floriano Feixoto, s/n (Edíf. IPróprio). Telegramas: "PRIMUS" rJ"_-.��_"""A_W -_ ,•••_""""""""

Agentes nOóldoPrk���da�il municiPio

...... f" COMPANUlA "AliANÇA DA BAtA"
Fundada em 1810 - Séde: B A I A
INCENOIOS E TIUNSPORTES

I,�' �::::�:B:b:;c::�::s : ('í�l':l�. �lo b;,il���{� ü� ·J·9·J;i:·· �:: 30'9�: ::::�::'::
) ilpce'là ,...................... Ci'S 84.618.216,91

I�� Ativo , .. , ,'.... CI'1) 12fJ.920.006.9:l
Sinj�t�'o, PdgO� n-o's üH.imo-s 10 llJno� ,.... Cr$ 86.t�29.898})G

I � RtSj)oneaiJiLdadeH.... . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 76, i3B.-101.306,20

I!< n.. ,;�l!l.��E;a��� PillU!110 (\'Ultn 1"1"'''11'" "-.. CarY8Jho. Pr. Francifteo

"_genclas e suMgênc1aa "In 1.O<l0 o telTltOrlf) fl,,-clonal. - 8UCUTIlI!IJ IX>

Uruguai Reguladorea dtl 8Y&rlu naa prtncij)!11s cldade. C!8 Am6rlca, Europa
� "Mr\cA

l � \ AG]j}N'l'E EM FLORIANóPOLIS
. - •

d'I� C.�.\l\IPOS LOBO & CIA.-.l�naFeHJ)e8chIn1('t.n.3t Muitas bonlfcaçoes e me ICO grais(' IXll Postal D. 19 - Telefone 1.0� - End. TeJegr. "ALIANÇA"
.! .. � ·t-:!-AGI';NCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAl, BLUME Tudo isto por apena� Cr$ 1.00

I
� NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
/.
•.._�':�:_�-_._�_._._------- � ._-���._._-��-�-�_���--������-�._�-�.����,-�-�����'!_�-�._-�._!I!-�-��

i.... .....
�_

do Farmacêutico NILO L.A 'CS
Hoje • am...hJi iterA " .nl.a preterllla

............"JO...... ellfJ'lUlIle1ru - Horueopatiu - f'ertllJ"'ftM.. - .

&rUEoa 4., bonaeb&.

obaerTA1IIcl" 80• ax.tII

Crédito Mútuo Predial
Propr etários --- J. Moreira & C ia

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

PRtMIO MAIOR CR $ 6.250.00

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,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhQres fábrica s
do país, .,;::�/�t���§����)��,,-���l{���

F

SI tem irr rta çào retal Ou hernorra
gias, cuidado I S50 o prenuncio de
grave doença que. não tratado em

tempo. pode trazer serias complica.
ções, exigindo até uma intervenção .

cir urgca. A Pomada Man Zan lhe.
dar

á

alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-hactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witl

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

Sano uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA.·
TO, fOSFOROS, CAlelO

ETC!
TONICO DO CElEBRO .

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. O.p'tlP'rado.,
E'!Jotldol, Anêmico." Mi••
que criam MlgrOI, ·Criança.
raquítica.. rec.b.rão • tonl'
ficlçio g.,,1 do org.ni.mo

Sa n iü i �; I
Ue, D,N,S.P. n' 199. -1dq

� �lS e_,

J;i��
Prefira uma pa{)� I.}

trôco em '�Sdfjs p;(;
Pobre do Hospital de (
de'\ e estará contribu�;,J
que êle tome mais 1,......:-
de leite, tenha

melhO�camentos, mais conl
leito de sofrimento, e
(Campaha de Hu

do Hospitail de Caridat..

Chaves pe���t���
e entregar nesta redaçãcl,fargola com div��sas cb"J;
Os tecidos da Loja NOsemiras distinguem·se

ginal padronagem e QUl
ços excepcionais. Vi b
compromisso, na nJ,jES
Ma,fra� 8·A. 1�"-_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube - Dia 14 - sábado - Grande soirée - Apresentaçãe de

cantará tangos, boleros, íexes, etc. Sorteios de entradas gentilmente
pela Direção do Rítz para as sessoes de domingo

ProClamaçãO--�e-Ho�ev8If�rao--Dia--�e-Colom�o -Is----p(-,,-r()------A--M----iGO !
WASHINGTON, 12 - (Serviço especial da Inter-Amerí- gl'áfieas. Nós, os herdeiros dos descol�ri.n:entos de COIOl:lbo: 6 000 pares de me-cana) - O Prestdeute Roosevelt numa proclamação designan-! compreendemos agora que os povos Cl vI�lz.ados podem \'IVe1 Ias

do o dia 12 de outubro como "Dia de Colombo", em todos os: em segurança e_ deseJ;volyer-Se �té o m�1.X,I:I10_ somente, num - '
.

Est.a',
cIos

unidos,. ap,e-lOU pa.
Ta ÜS seus patrícios

.I.Jara
que

traba-I'
Inundo de relaçoes mutuas atraves.

de assoclaçoes em ln 01 da

lhem em prol da paz permanente para o mundo, inspirados }l3.Z e do bem comum.
., (apenas com p"quenos defel·tos) por"pela soberba fé e resolução

" demonstradas pelo imortal des- "Nós, na 1110ssa grande tarefa de conseguir � paz mundial li

cobrídor do Novo Mundo. pela vitória e manutenção da paz pela as�o('laçao ('�m os. ou- P EF'or-mulando a proclamação, o Chefe do Executivo ameri-I U'OS, elevemo-nos preparar com a mesma fe t' resolução elo des- reços xcepcionais
CallO {leu ordens pa.ra que f'ôsse hasteada. a bandeira nacional l:obl'iclor da América".

__ .. __ .. .... _. _

1iOS ediffC'los públicos mo Dia de COI0111bo e convidou o P'OYO dOH --.-------,----.-.------.--.-------�

Estados Unidos para prestar homenagens ao grande navega
dor gCllo.yês com cerimônias adequadas em todo o território
nacloua.l. O "Dia de Colombo", nos Eatados Unidos, co.rres

ponde ao "Dia da Raça" nos países .tbero-ame.rieanos, cIAslte

hemisfério. I
"Os descobrimetllltos de Cristovão Colombo e da grande I

série de exploradores que o seguiram". declarou Roosevelt na i
sua mensagem, "serviram para trazer o continente e os povos i
do Novo Mundo para um C'Írculo _:..�����!!��. relações geo-I

IEcos e Notícias ,.
-

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínico Geral de AdultDs A resisiência

I Doenços da. crianças da madeira
Laboratório ele Análise.

1-' Nova Yark -.- (Inter-Ameri-

I clínica.,
Consultório: rua Felipe Sch- cana) - Uma companhia de

midtj ar [altoli da, Casa Pa. produção de químicos dos Es-
rai'ao ,das 1030 as 12 e da.

I
tados Unidos anunciou recen-

15 à. 18 ha. temente a descoberta de um IR_.idêndia ; rua Visc, de Ouro
tI'atamento químico que torna •

""':;A-'�P··:A::N::-H�:�:A6:N::�D�o-=1 I�r:r�l;Wk�p:i�;�� Inaturezª. O b!mho quimiçQ _.
--------------- -,---.�-••--

um processo de ffifll;g"ulh,ar fi

madeíra, mb pressão, em rne

tilolureia, um composto de
ureia. e fonnaldeido ,� trans
forma a madeira num mate
rial vh'tualmente novo, parte
madeira c parte matéria plás
tica. Transforma qualquer ma
deira comum em madei,ra de
lei, Sél'á necessário um tem-
po duas vezes maior para uma Contra la tos, não bar argunlentoS! r
lampada de oxido-'acetilenio Dr. Iluerrel·ro da

I

queimar uma madeira trans- U
mutada do que uma barra de CAFE' RIO BRANCO FODS ca
�;�ns!�li��l�. e:p::���iUl'�� .

� MÉD�O A aViação comercial
se combina cóm os áddos na-I '

de Euclides N. Pereira j Reiniciará a clínica em fturais existentes na madelil'a, e O ponto preferido da «élite) floriancpolitana 1 Florianópolis _ Palhoça __
raDCeSa

se transforma em resina. A i l
e '6to. Amaro, em p;arís, (SH') - Só e.stão

resina é similar 'e empregada RU" FfJLIPE S"8MIDT, 5 I Agosto de 1945 funcionando, até nova ordem,

Convite a na fabricacão de materiais 11 Ij \J

_j
_

I
os transport:es aéreos militares

• plásticas. Como os plásticos é (EdiliciO Rio Branco) I I.Atualmente no Rio de Ja· co.noogrados ao esfôrço de

enfermeiras maleavel, mas S'e to�a resis�: neiro em curso de especiali. guerra e ao envio da corres-

Fo-m 'd d
tente ao 08:101', unllda:de e a

•

.

I
:zação sobre MOLÉSTIAS do pondência Qfida!. O Ministério

.� convI Q as Q comparecer I ' .

t'
. CORAÇÃO e dos VASOS) d

ao Quartel do 14' B.C., hoje, l2 do vanos produ os qUllnlCOS. �������������_��������� =- ..
o Ar Fra;ncês preocupa-se, no

c.:orrente, ô.. 8 horas da manhã.
o -----.::: -...

-.-------------.------ entanto, com a organização da
afim de tratarem de allsunto ut'· Ao "" I A. aviação civil, comercial e mer-

������:!.g�:�gft}� · [er[� �� � �m�!� n� "r�n"� o [001[0 �;�I�}rE�;�i�i�
- f-" ......... -.-..-..-....-.:-..,.....,_,..._....... ......,.., �e aviões de tra.nsporte.

Pt e�deu-se as��sd.��s��1;1��ic�dõ;-i����·� ���� ;;���;���,n:�r���:�a;,:��! via e do S'lndoak. Algl �ma�; :mi- ���!Od�O����;:�'�����r:�d�� J'===============-I
tantes da Jugoeslavia estão elido a possibilidade de retira- dades de patriotas interrom- tôdas as importantes vias de 1 João Ricardo Mayr e

agora sob o controle dos guer� da. O gTaooe centro de UZi.pê peram as comunica,;ões dos comunicações transbalcânicas Juvelina Martins Mayr
l'ilheiros e T1to anunciou hoje I

foi capturado pelos gup.lTilhei- Balcãs pam o norte, com a e reforçando assim êsse verda
que as fôrças alemães, nas ro- 1'OS, pea:-dendo assim os aleluã.es captura de Kavadan, a 45 kms, deiro cêrco às fôrças de !:iltler
dovias da Macedônia e Grécia todas as comunicações 119, Sér-. da fronteira grega. O exército :niO sudoéste europeu

GRATIS! era este livro
DOf:N(:AS DAS Aves E REMEDIOS

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

� -- ...

um

RESFRIADO?
Fuça isto .•. Ajuda a

evitar OI resfriados
QBaildo eomecar a espirrar, a fim·
pr ou ii sentir Ó Bariz irri [ado ..• és....,
4 O sinal de alamlc da Natureza t

Providencie leiO!UseVickVa-tto-nol
-piu!i(ue Illgumas gOtaS em Cõlda na·

rina • .bepois, repare com que l'apide1
tIe romc\;a a atuar, estimulando e aju
dando as defesas da Natureza li repelir
• resfriado. Va·tTO-flo) � um medica·
mento especializado para a "zona de
pel'ÍlIO" nas vias nasais, onde começam
4Qasi wdOl 04 resiriadoe.

U'I

j;a t
J;lart
man

acha
roM

1\lIvelope contendo uma pa

"'al impressa com várias

�a mesma extraídos em

ito. Gratifica. se Q quem
u'\treqa!' à. rua Conselhei

II,' 115. v-1

'Será inauguTaia, a 3 de no

vembro, em São Paulo. o, Feira
Nacional de Indústrias, cem (1

po.rticipação de todos 08 Estados
do Brosâl . dUl'onte o. quo! serão
lIealizados leilões de motérias pri
mos e vegetais da in te- êsse das

industrias,
,

--------------�"I

Móveis
(omprar, vender ou aluga·r

Gino Caballero que
oferecidas

.ó na

I a SERVIDORA
ra maior orgoniz.açao no

gênero neato co.pital]

Rua João Pinto, 4,

Fone 77 5.

SIR ,4RCHIBALD SINCLAIR, Ministro
da Aviação da Inglaterra,
(British News Setvice :

_

..

_
...

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

Si\ 1'\ (]-1 JEN( )]
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arsen'olo de
Sódio. etc.

Os Páli.íus. De p: uperedos.
E:;g01.tic!08. Anêniicos,

M8�rus, Mi'ies Qüe Criam.
qri:�o\�i:i!S 'rihquilieaH rece

o,er�il fi t()nit·l(.:aç�o �!er�l
(�O orgFlnh.uJO ('(Im o

CORRETORES E CORRETORAS
PRECISA.SE DE DIVERSOS. BOAS COMISSÕES.

EXIGEM·SE REFERÊNCIAS.
Rua FeHpe Schmidt n. 39

............................ml·��NI.l.· � ttS �

no

DARATlLHO «GUARACY»
T�ÂJANO, tO

Sio Serafim,
confessor Londres (SIR) - Segundo

Nasceu em Monte Granara, Ce informações de Maastricht, cí
do ainda perdeu o carinho de seus dade holandesa recentemente
pais. Ainda rnoço peregrinou até
Lareto invocando a cosoladora dos ocupada pelas tropas aliadas,
Orfôos- Neata peregrinação implo 200 nazistas holandeses foram
rou a Nossa Senhora que ela o rápidamenrte encarcerados, as
fizesse seu. Após isso se opr-eseri- sim que os alemães evacua�

11:.:lU
num convento de Capuchi 'd d d

nhos, onde foi carinhosamente ram a Cl a ,e,. �n e se encon-

recebido. Distinguiu·se pela sua travam prtmítívaanente 500
obediencia e confiança em Deus. quislings. Todavia, a maioria

! Com. um só olha.r .f_azia voltar ao dos piores traidores tuzíu COIll
corn inho da rehglao homens que '1 - A di

. I? d
eram publicamenta conhecidos pe-

os a e;naes., -"'- ISClp ln?, o

la sua perseguição à Igreja. Mor povo e notável, tendo SIdo os

Teu em 1604. traidores entregues à polícia e

............................ às fôrças de resistência do in
Telegramas retidos terior.
Acham,s8 retid'os na Estação· I .,--- -----.-------- �--- ..

Séde do Telégrafo 'Nacional, por I
qor

Õ��;;;�riad;
_

;o;Ú�"e;;t;
insuficiência de enderêço._ te)eqr�. de casemiras é encontrado na
mas endereçados para: Joao Quel' .

TOZ Silva, Domingos Lagoea. Joaquim Loja das Casemiras - R'Ua
Pereira Nascimento. Juvenal Schroe Cons, Mafra. 8-A
der, Clema, Maria Silvo, Euclides _ _ _ _ -w

Silva. Focaccia, Helena D0bes, FIo· P d entre Bom
res Oliveil'a. Otávio Cruz, João er eu-se �eti�o e. Fio-
Goullorte. Boris PoUaek, Maria l'lanopohs, u-
Da Campora, 4. Sarmento SoUes. mo pOllta contendo documentos
José Zeferino, Dr, Antenor Santos. refeFentes Q uma mina de carvão.
Mario ��zke, Cia, Valente &r. além de 1 máquina fotoqráfica e

cirrc Vieira, Silvio. Br\i.UQmann. 1 bússola. Paga·se bem a quem
}\rceoneo Gerald, Raul FOl\seca Cha .ntr8'Jal' na Portaria do Hotel La
vecn , E,mpresa Cc.l:<l!,rinense" Cone.' a.

trutora, Civi.s, C. e:ontii e Mo:rio
------------

, Vieira. O mais completo estoque de
:�•.....,.-_.......--........................... brins de linho e algodão po-

dem ser encontrados, a preços

NOVOS e con�idat�vos, na Loja das Ca
sermras, instalada na rua Cons.

USADOS 'Ma:-f_ra,_8-A_. _

COMPRA e I Paulo Braglia e Antonieta
VENDE da Silva Bra!lIa

.

•

Idi�ma. por·
tuguês. espo·
nhol, francês,
inglê•• etc. I

I

participam a .eUII parentes
e conhecido. eo nOllcimento de

seu primogênito
JUHIR·PAOLO
FpoU•• , 11·10·944.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, :Física, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintari(l,
Desenho, Saneamento, Metalu�io.
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria. Aqri'
r:ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionário., ate, etc.

3 v,·1

Dr. Alcides Oliveira
Cirurgião-Dentista

Rua Vítor Meireles, 28
Diàriamente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas,

participam a seus pOFentes e

amigos o nascimento de sua

filhinha LETÍCIA.MARIA.
Fpolis •• 28- 9·1944,

3 v' - 2

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

{ecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl"ins e aviamentos
para alfai'J.tes. que recebe diretamente das

•A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

efetuorem sUaI ,,?o·!?pral. �_�TIHZ,."fem_r.lorian6poli8. - FILIAIS em Blumenau e Laje•.
hare. fá bricos. A Caso

vieita antes de

ALVARO HAMOS
.CIRURGIÃO-DENTISTA

RUI Vitor Meireles, 18

--_ ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 IstADO-Quintã.felra. '2 de Qutubro cie 1944
,---------------------------------,--�-'--.-;;...� ..........................................� ..._........:,........---

E O câmbio negro
'

da gasolina continua !...
Rio (Pelo correio) --- Diz o ; ,;8S do atual decréscimo dos últimos tempos. porém é aí n- nuern a queimar combust.ível j paço ao mar. O serviço é inten-. Seguramente, como êste, ou

.,Diário de Not.íc-tas '

que a cri- estoques. E espera que a ])1'0- da pequena em comparação em detrimento dos serviços so, c, entretanto, ocupando' tros serviços haverá por aí,
se ele combust.íve is, notada- dução nacional de álcool-mo- mesmo com o ruírrimo das ne- mais urgentes. Por exemplo' o tantos veículos e g-astando bom

I
que 11..ãO são inuteis; mas sãu

mente de combustíveis Iíqui- tor possa atenuar as conse- cessidades nacionais. Uma dís- aterro do aeroporto Santos Du- combustível, não se inclue en- adiaveis para melhores tempos.
dos, agravou-se. Um comunica- quências das novas dif'ióulda- tríbuíçâo sensata' e equitativa, � mont, Nele se empregam níá- ÍTP os indispensáve!s numa Se as recomendações de ecorio-

I I
do do Conselho Nacional de Pe- des de transporte. eis o que primeiro se impõe. i riamenle lO a ] 2 caminhó8S,; 1101'0. de crise de transportes, mia formulada pelo Conselho

t róleo informa ao público a Nossa produção de álcool- Assim, não se compreende que I que alf se ocupam em carregar I! ('J'�"e de veículos (' crise de ga- Nacional de Petróleo não C0-

respeito, apresentando as 1'(;1.- motor tem aumentado nestes certos serviços adiaveis contl-] terra para conquistar mais es-, soliua. meçarem pelos setores ela ad-

••1

---- -----,-----------_.._----

(AO

I������.-���-������,.--:-'-----.-��-�--=�-��--A�g�ncia Geral Transporte��-Va�-�·
_ Grande C-oneu- rso "�ftPONnCEO RllDIU·-M Comunico aos STYS. comerciantes e demais interessado>

que G transporte de cargas con i nu a sendo feito. semanalmente,
e com r egu Iari d a d e , para: TUBARÃO. BRAÇO DO NORTE
ORLEANS, URUSSANGA. CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU
MENAU, jOINVILE, LAJES, CURITIBANOS, CAMPOS
NOVOS e JOAÇABA.

A C
mudou-se para
LADO

A

CELJ�
rua Conselheiro Mafra, 9
C A SA I/OSCAR, L\IMA t.)

I
a

DA

Via. de Produtos Químicos Fábrica Delem
Utilíssimos e valiosos pr êrnio s , desde I jógo de copos de vidros, modelo � Pen

ó

oo lis s ,

no valor de 500 cruzeiros. at
é

1 ss l a de j a n t ar , mo de lo "Arizona». toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5.500 outros pr êrmo s m e ncr es.

2U envólucro s (papel prateado) do SAPO:--�ÁCEO RADIUM (li 20 t mi i .h/-,' do rne smo

SAPONACEO (em p6) dão direito a um "coupon
"

u u m e r a do rara o so'H o a r eaizar-se a

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944. ÁS 14 HOHAS
Companhia ATENÇAO!

Vendem-se para Dentista deis
aparelhos completamente neves

sendo um Vulcanizador e um

!t Girador. compieto. T'ambc m se

III aluga urna sala para escr it ór io ,

I
na rua Vítor Meireles, 18 (so-
brado). Aluguel 60 cruzeiros

....ov..CQS .'UJ 0· .. ••·•• .08 Ht !!toe OI "'.$8

1lliIllilJ!!IIl!IiiIilZi1rilllMilllni1lllllli!llllll__iIII..IIIl..-�ilII=%IIr..mD__,...,....Il!ll!!llIIUIniilill__,.__.. .� mensais. Tra ter com João M R-

I;" Cheqarem CÃS-A--M·ISCELA'i�-,JE-,A-,-distri. I Linhos," tropicais' e casemí-
thias Gusten hofen, no mesmo

II u u ender êço 10 v. at 5bui Ior a dos Rádios R. C. A I 'as ele todos os desenhos e pre- """""'_ ............................- ...- .......... _ ___.,_

I Victor, Va v u la s � Discos I cios, só na Loja das Casemiras Vende se
confortável

,
Os novos e ja conhecidos C' �,:r fco 9 - Rua Cons. Mafra, 8-A, I

-

cu sa , na

I ;:����ca�e���l�b��e g�:���la:i�� ': Dr L!H8dt'tll"IIO Solnn Gallottl:-I i �s���i��m�a::�ra�:nn;��r, 24;�
Sozorlna, em gotas - Table-II

• li li 1::;
.

lu
. .

IIllado. n. 251. Tratar com Aldo
:Ua.laria, pastilhas, - Os mais

'I ,.
de Almeida, no Banco Nacional

enérgicos remédios no cornba- ADVOGADO d C ' .

1I '-" o omercio . O v. 5
te da Malária sezões, impalu-
dismo e tôdas as febres inter- Rua João Píste, 18 - (sobrado)".Sala. 1. üasas e Ter'renosI mitentes. Tratamento comple- t r \1u

I to. Beneficia os órgãos afeta- .....-_.......,...""..,_"".,.".,.,_ÓC!'""""�-_..... _............., - ....'---------- Vendo diversos casas e
; dos: Baço e fígado sem produ-

«ALFAIAn"I1I.A.RIA MELO
terrenos, nesta capital e

: zir intoxicação.

I A fi. J. » no Estreito
.

I Sanaopll -- o grande remé- A. L. Alves - Deodoro 35.

! dio dos amarelos. Combate a aviso à suo di,t.intCl c i i- n t el c que mudou seu V. ln

i opilação caracterizada pela €Stc bde::rn e r to para a -C-,Q-sa's e Te'rrenosI presença
de anquílóstomos e U

I verminose DO Intestíno, OS RU r\ TIRADENTES, 24 Encarrego.me da venda,

I; quais produzem anemia, caque- Com
í

ssdo
.: m'o'd icc .

.

t b
- .

t t'
. (esquina da l'�unes Machado)XIa, per UI' açoes in es mais, A. -L. Alves _ Deodoro 35palidez, inchações e gostos ���..........,..,.�............_.,._-� V 10pervertidos. Produz sangue no- 'l'l-Ili; LONHO\' & LA1\G.'\�HIRfjJ lN�lJRA!liCE .

-

-

vo e vigoroso, dando ânimo

SEGUROS
THE LONDON ASSllRÀNCR

.

para o trabalho e alegria na COMPANHIA DE SEGUROR "CRUZEmo no sur.:

vida. COMPA.;.'\IIllA DE SEGUlWS "SA(;R}<�S"

Prisão de ventre - Não use

mais purgantes. Trate-se com

rrablelaxo, pequenas pastilhas ���....,...,..,.-....,.",._.,,_�.._

que beneficiam o estômago, in
testino e fígado,
Nas :B'armácias e Drogarias

da Capital e interior do

Esta-,do.
Para as demaIs informações ...... """"'_.... ........._

de pedidos, preços e condições
de vendas com desconto à vis-

-co u pons», para serem trocados por «enl1ólucros' ou 'tarnpi.nhos"
até o d

í

o 20 de novembro, encontram-se com o sr .

v: l�gíll() .J o�é Gélrcié1.
Rua Tiradentes, 35

0"

•

A SAUDE DA MIJLIlER

CARTAZES DO DIA
HÔJE 5a.têira MOJE

A's 5 e 7 30 bons
Richard Ar 1en, Chester Morris, Jimmy Lydon, Lida Ward e

Dick Purgell numa expressiva hernenl'lgem aos heroicos soldado

que atúam na imensião dos céus:

Artilheiro aéreo
CINE JORN1L BRASiLEIRO (Nac.)

Distribui��o COOFERATIVA
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preço Cr$ 3,00, 2,00, e l,Oe, Livre de Censura

CIHE «IMPERIAL))
A's 7,30 horas

PROGRAMA DUPLO
Buddv Ebsen, o rei do sapateado, Bert Lahr e Pat�y Kelly em:

2 herdeiros e vm trapaceiro
Cht'ster Morris; Buck .Tones e Anita Louise em:

Caravana do oeste
SEMAN A DE CAXIAS EM· B. HORIZONTE (Nac. Coop)

Preço: único 2,00· lmp. 14 anos
.. >li' ..

Domingo, a revel(>ção de 1944, Dorothy Me Guire, com Robert

Young, Olga B'Iclanova e Reginald Gardner, em:

CLAUDIA

ta e a prazo,
liso

escrever

duas chaves numa li'

do tlma delas ti�

�;"';..!:"�.S!.�."!!';"�,
Negócio lt�f:
Precisa-se de urPI

saiba trabalhar er.?i·
da cidade). Infofn e

cio do "Estado". Q,

'. ...
Vende.se d
jor Costa, sem'lII!!rua João Pint W.

"_'_'iiii!!',� 8UA
�......�e..�..aoo•••••••�••••••••••••i Firm� .inL.

..

. . I um G'Uar/�lOI'I
fARMACIA ESPERANÇA Ii moço, E,--';M

lhar o d ,A SUA FAR ACIA ! período.
A•• Coaaellieiro Mafra" .. e S - FONE 1.64Z l à.1,I.fihi,

Mire,. I domicih

para

A

t

ministraçã-o, pouco se poderá
fazer. O desperdfcio, ou a ino

portunidade precisam ser C0l1l

batidos, e, nesse sentido, uma

au to-tíscal ização se Impõe.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS·
CILANEA - Ruae. Mafra, 9

Basta haver senso de respo u

sabil idade para que a fisca l izu

ção produza seus efeibs.

Além disso, ° cambio-uogro
'ela gasolina, continúa em pleno
funcionamento, Nào salH:'mc:ca
como, mas todos sabemos que
continúa. Não há passauc íro

de "taxi" ou de auto-lotação
que, conversando eom os

_
mo··

torístas, tenha dificuldade em

saber que a gasolina a :) cru

PORTO zeiros o litro é quanto quiser.

Como rerncdlar isso?

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

a CURITIBAAceitam se vi a g e n s diretas e

ffERRENO
Vende se, medindo 14 x 33

mts" na Avenida IvIallro Ra
mos, linha Circular, ótimo pa_rCl
construQão. Tratar na meSn18
Avenida, n. 21 1 30�v,·3

f Saltara da Callll DlspostD pra là1II

Seu fígado deve produzir dianamenao
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
v remente, os alimentos não são digerídOl
e apodrecem. Os gases incham o estÔma
go, Sobrevém a prisão de ventre. Vcd
sente-se abatido e comõcftlC:envenenado,
Tudó é amargo e a vida é um mattírio.

Uma simples evacuação não tocar.l &

causa. Neste caso, as paulas Cartel sã
extf30rdinariamenteeficazes. Fazem cor·

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as paulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Aos sofredores
Dra. L, GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Sue
nos Aires, 220 - l° andar,
Rio de Janeiro, onde pa_fia a

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

ClelQpe selodo paro Q reli
oll1;Q,

ALEGRE.
GGILHERME GONÇALVES D'AVILA

RUi! Alvaro de Carvalho, 2
End. Telg «DAVILA» Telefone 1.677·

Ven-·de--se um -apate:-
lho parl:.i

ondulaçà() permanente' e· um
estóbiiJzador de 1 KW, com

pouco Uso e em. pedeito estado�
Tratar na Prr,ça IS, ·n. 10.'

V.30
�...���

Vendem-se duas
. casas

na rua IvL;jor Co�ta n" .116.'
,Trdar na mesma, das 12 à�
: 16 heras, lO v. , 4
......,... ..."....-�� ...",._,....

Empregada
.

Pr�cisa·se. que roaiba" co·

zinhar bem. ·Bom ordenado.
Trotar com João Dias, rUa'

Felipe Schmidt, S. 3 v.-2.
,.....-. _......-_........_-....-'!""--_--...-.:-..... ".-.-...�

Representante: L, i\U1El DA
Rua Vidal Ramos. 11

REPRESENTANTES
V. S, quer ser repYesentonte de fh'mos de quaTquer Estado

e para qualquer localidqde? Escreva à Coixq Postal 5455
SÃO PAULO

Grafifica-se, . ",
"

com dez cruzeiros a pessôa'
que achou, mi sel,

-,> ,passa'da, :

lIa, sell�

• 11,200,
::laçào.
�;,�

ltivo:
" .1

lItm que.
Ime 'fibra -,
:ta gerên-
I 6v-3

jQ de. ma
rua M,
Trota""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o eSfADO-Qulnta.feira 12 de Outubro ele '944

INDICADOR M·É.DICO
DR. SAVAS LACERDA

Clínica médico-c.i�úrgica de <?lhos - Ouvidos. Nariz .� Garganta.
Dip!o.tna ,(�� habllltaça? do Con.selho Nacional de Oftalmologia.
coNSlJL I oRJO - Felipe Schruídt, 8. D3S H às 18 horas Fone 1259
HESrDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

.
.

(_'IFtllRGIA Glm.'\l•• AI,TA CIRURGI.<\ - JIlOI.ÉSTIAS DE SI�NHORMI _ PARTOS
Formado ]J('J� Facu.JcLade de M�lc1TI!i ,da. Universidade de São Paulo onde foI

Asststellt'; por VDI:lO� anos do .Serv:;ço .Cu·urg�c:o do Prof, Alípio Correia 'Neto,
<;�lrurg-Ia cl_<? .,e�l?ln�go eT v�a.: btlíares, l,ntesLlD,., o,S delgu?o e grosso. tJ:r6ide. rins,

próstata, })PX1,,;,I. útero. 0\ ârtos e trompas, Va. lCl1cele hídrocele var+zes e I'"
"

CONSULTAS:
' =, ,. s ld ma.

dMs 2 às 5 h()I'��, à H,ua FelJ'pe Schrnídt. 2� (altos ria Casa Parn íso) . 'fel. !.5H8.
RESIDJ1:lSCIA: Rua Esteves Junior. 179: Tel. 1\-1764

DR. GEBHARD HROMADA
Espce ia lista em alta cirúrma e ginecoloo'ia

Hospital "Miguel Couto"
�

IB1HX:'\IA (HA:\1üXIA) - Sanla Culur in a

MADEIRADR. NEVES

f'lil'TI'; nus SEr{\'lç'OS DE TJSIOLO(' i.\ no cr'�.'\'I'n() DI'; SA(,D\� I:: DO
lTOSPTT,\L ":'\EHI,;t: I':;\"I,OS".

C'tI!.�;n rir· ;ljH':l'fel('oHn1f'l1to no rT?,spi ti1.1 S.0c .' ,ui'l._ Onllzaga, fie �;i.o Paulu ._ r.:x-f'.Sl:-,

gi'u.io dI) In:.;(;[HIO. "l'!(,Jncnte l"'(,JT'�!I'êl', 1(' Suo Pauto - EX-1110dico interno <j{J
•

�;In';_it/)ril) de Sant0s. (-'II Campos <lo .Inrrl ào.

('l f\'1I' \ CEI·:.\), - fIl ..H::-;ú!oiTI('O "(:ECO.(·E .b 'rl::\'LDIEVI'O ESI'I<;('f,'\LIZ.\OO
, .

[lt\S ·1I01�:\r;.'\S 00 :\1',\1: ,,:LHO I:ESl'lH.\TúnI.O.:

('O\J�,J!I,T_:\'-;· Oiàt·�(1illf'ntE'. '{la� ::1 ?l...,' O 1");)1':1:: (�O>;Sl:l.:r(:)I!I{): l t uo \'itol' :\feireJes. 18
. .

rn-:SIf1!':XllA, r:U:l 1:>[0"', .rlllllOl'. 1:1" - Te]. 742.
--�._'----.-----

DR. MARIO V\lENDHAUSEN
(1)1'<10'''''''0 [.,,!a P'acul<lad e Nac. <.le Mea\clna da Un íverstdade do Br'aaíl )

I::x.ln"'rno 110 S�rvl,'o de Clhllca MédIca rln Professor Osvaldo Oüvetra, médico d'

Departamento clt' SalÍd"

CI.I:\ 11:1\ M ftlHCA - Moléstias tnteruas <I� allo)t". " .".l"n<:��•. (:OSSlTl(l'ÓIU(l

• HW:SII.ItSI'Ii\: Ku'a f""llpe Schmldt D, 38 - TeL 812. CO'NSUL'l'A8·- Dâs 111 As 11'1.

ARAÚJO
OLHOS. OUVIDOS. NARIZ, GARGANTA

DR.

r:l!lpeelallsta. assistente do Prefessor Sanson do Rio de JaneIro,

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde. das S lu II.

Rua Vitor Meirelee. 24. F'me 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Servl,;oIJ de Clínica Infantil da Assistência- Municipal e HOt!pltlll

de Caridade ,

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
l'o:\SllliróI1IO: Bua Nunes !\l�rba<lo, 7 (}<;dlfído S. I<'r:mcis(,"). ftio.. 1.·t4·.

.

Consultas das lO às 12 t' das 14 às 15 hOI'as

In�')I[)ENCIA: Rua Maredw J Guilherrn(>, ;), Fone 71\:1

CLfNICA DE OLHOS � OUVIDOS - NARIZ - GARGAi>lTA

DR. BIASE FARACO
,\1édico - e.IlHe do Serviço de SlfiJ.L, tio Centro �e Saúde

DOENÇAS 1M PELE - S1FILIS - AFECÇõES UHO-GENfTAIS DE
AMBOS OS SEXOS � H.AIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

(AUSENTE)

'NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Unl ...ersldade àe �nebrl

Com prâtlr-a nos boap!tala eUTopeu.
CIl.n1ca médIca em &,eral. ped!atria. {ioen·
p, do .lJitema nerY090. aparelho geruto

umAr!o do homem e da mul.heJ'

.....te. TlíCDleo: IIR.. PAULO TAVARlt8
OUJ'eo de Rad!ologla Cl1nlca com o dr.

.' snoeJ de Abreu Campanarlo <580 :Pau
-lii-�. Espedal17.ado em HI&,len e e SaM e

llbllca. pela UniversIdade do Rio de Ja·

nelro, - Gablriete de. Ralo X - EJectro

earoJlografla cl1n1cIl"- MeUlbol14tno ba·
.1. - Sondagem D\Jooemd - Gabinete
11. t1aloterspla - Laborat6rlo de mtero.

copia e anéllsl' cl1nlCll, - Rua Fernando
Machado. 8. Fone 1. 1911. - Florlllnópollll.

Dr. LAURO DAURA
E.pecJaUsto em Doença.. de Senho·

ra" - Vias Url�árIa5.
Curso de especiaJizaç!\o de Glneco

log!a (dOenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Batros, da Fa·

culdade de Medicina de SAo Paulo,
Tratament.o especializana. mécllco e

f'lrllq:pco, das ,afecções do aparêlho
gen i 1.81 feminino fUtero, ovários.

lrorn pas. etc.),

Cura radical das In1'lamaç/ie! d08

alWXOS (Ovários, trompas). sem ope·

rnçll(I). Tratamento de todos os dis·

r..lrhiOs da lV"n�tl'U"çâo e da e8t.er1U·

1'ratamento moderno da hleUOl'ra

!fI" Il;<,u.ln e crÔnica. em ambos 08

'PX[)S, por proce�sos mooel'nos soh

com rllle elldoscõplco - tJretfO!loopla
� e de Jahoratório.

FISIOTERAPIA � DIATERMIA
- INFRA-VER..'\fELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e d!1l! 2 às �,
Consu!túrl0 - Rua Ttradf!!IW!8 a.

Fone: !.flS3.

DR. REMIGIO
CLtNICA J[�DICA

.l(ol-.lu Internu, de Senbora, .. C1'1.

an�. em Geral. CONSULTORlO: Rua
"el1pe Schm!dt _ Ed1flc!o A.mélla Neto.
"one 11192. 9 à. 1:1 e H la 17 horaa. R.E

amIlNCI.À: J Largo Benjamin
Constante. 3

Resid�nc!a
(Sobrado).

- Rua Tltlldente. 7

DR. AURELIO ROTOto
Médico - Cinar(ião - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante in,talaçiio

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tubercuJo!lt'
pulmonar, úlceras gÍlstricas e duo·
denais. câncer do estômago, IIre·
,-ões das vias biliares, rins. etc,
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e e{ic-.a.zes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-eur,
tas. Raios Infra-Vermelhos e Rai6li
Ult,ra Violeta. Infrazon-Terapia
Co�sultório: Rua Deodoro. S

• esquina FeJipe Schmidl
O•• ' .. 12 hrs., e das 14 àa 17 br.

Telefone 1.47.

Dr. Newton d'Avila
Operações-· Vias UrinadOs -- Doen
ça, dos intestinos. rêto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento" da

colite amebi�Q_
r�iotel'Qpia -- Inlr ...,tvermelho.
Consult: Vital'

"e1r.1811.
&8.'

Atende diariamente • 11.30 h•. e.
à. tlU'de, d� 16}- em diante

R..id: Vid mal, 66.

__� r_o_� '_)7_, __

, MO�Z
\0 '

,�.Çj�cieIêa e ()trareia

,'t�l'.1,� de _"Ol'u,

"'·\..sõo Pinto 7 Diá

'I:" horu. RESIDmN·

�. se, Fone 711,

o SabãoExjjam
I ..

5
---

,

nIV!r�afl� . I
• •

cimento, porque marca ° mo- ção, O "Chicago" que era o
mento em que começou a ser que capitaneava o vôo, está no
acumulada a experiência, cuja MUSeu de Aeronáutica, do Ins.
resultante é a capacidade cíen- Ut'Uto Smithroniano de Was
tifica e técnica da aviação do hington, e o "New Orleans"
Exército. Foi necessário cons- nUlh museu em Los Angeles.
truír aviões especiais, treinar O "Seattle" foi destruidc
tripulações e estabelecer um por um acidente em Alaska e

serviço de terra em tôrno do o "Boston" perdeu-se no Atlãn
mundo. tíco quando foi forçado a des-
Hoje, os vôos à volta do mun- cer na última etapa da volta

do são feitos regularmente, do mundo.
sem espectais preparativos e Cada um dos aviões tinha
com as tripulações regulares. asas de 50 pés de extensão 38
Para o pessoal das bases é um pés, de comprimento, pesav'a 6
assunto de rotina, mil libras quando vazios e ti-
Veteranos desse primeiro nham um peso bruto de 8.2UO

vôo em tôrno do mundo estão libras, Eram todos monomoto

hoje espalnados em diferentes res "Liberty" de 450 cavalos.

partes qJle eles percorre)'::).m �...._.....- -_................_.........................-

há vinte anos passados. Al-
Se V. S. .comprar os nossos

guns deles estão em postos de
tecidos, ficará satisfeito, porcombates qu� �xigem conheci-
que inegavelmente,

.

mante
mento,s espetp�us.. . . ., mos um estoque completo e
O voo de pioneiros íoí 1l11CIa- [orígína; a preços acesstveís.

do quando quatro Douglas
1 , •

,

Loja das Casemiras, rua Cons.
Cruisers, levando dois homens M
cada um, partiram de Seattle, _a_fl_'a_,_8_-_A_, _

Washington, a 6 de abril de

1924. Dois aviões completaram
a viagem depois de 175 dias

..
A distância total voada foi

i de 26.345 milhas e o tempo to

'tal de vôo, segundo o relatóríc
I
de Depal1tamento da Guerrra

'foi de 363 horas e 7 minutos.

lOs· aviões que completaram
° voo estão agora em lugares
ele honra nos museus de avia-

-Auxiliadora Predial S. A.
Economize para seu lar

Circunscricão Santa Catarina

Disfribuicão de 30 de Setembro de t944
J

'

Washington - setembro - bras do Corpo Aéreo do Exér

(Serviço especial da Inter- cito.

Americana) Os Estados O vôo "à volta do mU?<;l0",
Unidos, nação cujos aviadores encarado como \lm. admirável
combatentes estão abrindo a I aconteciment? há vmte a.nos
estrada da vitória em todas as passados, poderia ser cons,l�e
partes do mundo, comemora- rado insignificante nos dias

ram ° 20° aniversário do pri- atuais, ante os grandes records

melro vôo em tôrno do globo batidos pela aviação militar.

realizado entre 6 de abril e 28 É muito significativo recor

de setembro de 1944, por mern- dar neste instante esse aconte-

l-
I

I
Médico especialista em DOENt;AS DOS OLHOS i

Curso iR A.">erfel..aamento e Lon ca Pr�.tIc8 110 RIo <1e l�nelr(\

·'·)�"IIII.'I.-\!4 - "e I" "'.(lha: <llarlam"Df...1",. 10 300' � l� h 't' d t 'IV" • .. C tiO o r e excep ooos

\li.h liI"" ,
dM!t 1ft.IU ",. IH hurall - e()NHlH./I'(\R10: Rua Joio l"utCl a. 1 ....tu·.do -I

f'0(l"': I.�n, - It...HIdl'ncla: I{ua Pr�It1_f., Coutlnbo. �:a.

A fotografia mostra um tanque aliado em ação CO,1-

ira posições japonesas camufladas no Passo de Ngaky
de uk . na frente de Arakan. (British News Service).

BELIEMA

Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da peL=.
Não requer ataduras.

Cr$
Cr$
Cr$
C,$

3,500,00
5.000.00
10,000,00
9.000,00

Prefcia,
15796
15 575
15501

478 Dit t ibuição: . Pontos

t Contr. N' 79 -Aloisio Michels Blumenau parte C; $ 3000,00 Antiguidade Pret.

Por Pontos com juros ct. Decreto-lei 4171
Contr. N' 242-·-Contr de empréstim'') ]oinviJe

« «378 _·Qtto Wl'stphal Brusque
« «666 - Pedro Weinand Porto União
« «916 -- Vva. L Kricheldorf

Rescisões regulamentares cf. Decreto·lei

! 4171130%): 952;4358, 755/4;91,
.

354/4292, 249/4293

403 Dist( ibuição:
Contr. N' 4018-Franz Hartmann BlumeflRu parte Cr$ 9,000. Antiguidade

c {( 4?62 -- Carlos Graeher }j, usque :saldo Cr$ 10.500. Sorteio
« <II 4082 Contr. de'.! empréstimo Itajaí parte Cr$ 17.000.
« « 434!-José Candido de BorbE. Florianópolis saldo Cr$ 15.500,

« 4451·� B, Wendelmeier Corupá Cr$ 20.000,
c 4431-Emilio Stock Jur. Joinvile parte Cr$. 9.500,
« 5016-Alfredo Greul Blurnenau saldo Cr$
•( 5006-Walter Vosso Blumem�u çarte Cr$
r, 5744-Contr. de empréstimo Blumenau saldo Cr$

II 5657 - Walter Strauch BJumenau Cr$
• • 5736-·Heinz Koester Blumenau parte Cr$

Rescisões regulam�ntares: 57Ó3. 5789, 5800 Cr$

parte

Cr$ 13.239,90

Prdeia.
Prefcia.

4.000,
2.oco,
4.000,
15000.

500,
10.089,60

Série I Prefcia.
10 333,5
10 206

Série II Prefcia,
6796.7

Série III Prefcia.
7386,2
7 377,5

PLANO "A'I

"

"

"

"

"

. Total distribuido até hoje neste Estado Cr$ tO.075.500,00
a 702 prestamistas

Sociedade Comerc'ial Livonius LIda., I

saldo

]oinviJe

PLANO "B"

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

«

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de 8&:01 e molhados
(ql!neros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho.

Cnrrespondentes l_eS_qUi_na_Vi�,_or_Mei_rele_s.__.

�1l51RIA NACIO I
\��'>'4\t"ilEL INDU$1;pt4_'4'4t
� JOINVlllE .t

c

«

IND US1' ll.l A L-J () IN'V I LI.JI� (Marca regisl.

para roopa fina € roupa commum.
,.S��Ã���RCêA,
ESPECIALIDADE

o PilOto que c

se Recusou
'g

a Morrer
Com o avião perdido e a per-

) na amputada, êste pilôto caiu
em pleno mar, mas salvou-se
para continuar a luta. No novo

número de Seleções. E, mais:

Sente turvar-se a sua Paz Con
jugal? Dez perguntas que são
um brado de alerta aos casados".
e dez conselhos para enrique
cer a vida conjugal, Pág. 87.

O afundamento do Titanic: Co
mo êsse ime<lso transatlântico,
"impossível de ser afl1ndado",
foi a pique, com 1500 passa
geiros - que gritavam e reza

vam desesperados. Pág. 45.

Disse ao Verdadeiro filho que
era filho Adotivo .. , e, ao ado
tivo, que era o verdadeiro. I'-lis
tória verídica, do amor altruís
ta de uma mãe. Pág. 33.

Não deixe de ler êstes e

outros 25 IlDtáveis artigos no

_ número de

SELEÇÕES de SETEMBRO
Condensado para poupar tempo!

Acaba de sair �
Custa Cr.$3,OOJ .1

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO {:HINAGUA

Rua do Rosário. 55-A - 2,0 andar - Rio

Quer vest'ir·se com
confôrto

e elegância?
Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado. 11 - A

I Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua a vender os seus
famosos FRIOS. em geral, a

qualquer hora do dia .

Bebidas nacionai. val'iadall.
das melhores marcas

Con.arvas e doce.

Snr. Dentista!
Faço qualquer sistema de

Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril, conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serratine
Rua Duarte Schutel, 9.
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ROMA, 12 (U. P.) _.- �OTICIAS INSPIRADAS EM FONTES ALEMÃS DÃO A ENTENDER QUE OS NAZISTAS ESTÃO ABANDONANDO TôDA A GRÉ.

CIA, NUMA TENTATI\A DE úLTIMA HORA DE ESCAPAR DA ARMADILHA BALCÂNICA. A PRIMEIRA INDICAÇÃO A RESPEITO FOI DADA NUM
DESPACHO SUECO Dl BERLIM) SEGUNDO O QUAL, A RETIRADA FOI OFI(�IALMENTE ANUN(�IADA NA CAPITAL DO REICH. BATALHõES

SUICIDAS, ESPECIAIS, ESTARIAM DEFENDENDO A RETAGUARDA, CONTRA OS GUERRILHEIROS,

I
. ,

I

Oi
_.- __ I

,
--_._

FlorianóR»lis 12 IJe Outubro de 1944

�J-_Mw,""�."",�

O E.STADO Esportivo Para as criancas
_

trancesas
Vc leibó' ,

. Rio, 12 (E.) -_._ A Obra de
Prosseguindo o campeonato cí tu- Fraternidade da Mulher Brasí

dino de volei. foi cumprida, ontem, letra que se vem dedicando a

�� .. «canch? fi
iluminada» do Lira: uma' tarefa nobílitante e de

I'ân is , a II rodc do, em que se ..

defrontaram os "six" do Ubiratan um profundo sentido de 5011-
e do Atlético. O Ubiratan -i rnpôs daríedade humana, qual a de
Eací l derrota ao seu contendor, promover uma ajuda efetiva

venc�ndo-o, .

pelas altas contagens ás vítimas da crueldade teta-
de bx3 e .5x5 (2xQ); Iitári . Ii .' h'

,

6O quadro vencedor: Vadico. Nal-
I aria, rea izara, oje, as 1

di. Raul. Sílvio. Góss e Boas. Na horas, no Automóvel Clube,
ont'a partida de velei entre os um chá-cocktail dansante em
sextetos do Tir�o de. Guerra e da benefício das crianças fr�nce
Base, venceu o 1 e� víst.c de o qua,- sas. A renda dessa festa d ti-Jro da Base nao comoarecer a

. es 1

hora d o j
ô

j o ,

.' na-se a completar os enxovais
que aquela organizacão man-

Basquete dará para os meninos de Pa-

I Tendo como contendores os. poso 1'ís e de outras cidades liberta-
5a�tes "fiV6S:' do. Tiro 40' e do das, devendo, com o apurado,Ubtrcrtun , Eoí , reahzadua. tamhém ser comprados dez mil paresno mesmo local. a 12 rodada. d

. .. .

A partida fpi bem disputada e sapatos, A íníciativa da O.
acusando a pedra no final a con I F. M. B. tE:,lTI merecido o mais
togem de 24x16 pró Ubiratan. franco apôio da sociedade ca-
o quadro vencedor: HÉtlio, Raul. ríoca (

Vadico. Naldi e Narciso. ____:.__\•. _

._....... Consta 1 ROI �. Artur Janeiro
A rodada de amanhli será o jui2. 10� \� para a parti·

da. em vitr.::": "r. João P"I,.
ter compro�(
gem. na '13",'
A nossa'

muda de Cfue
· .) --",

jogador catarinem:�

�!!'��::;a!e coni'" ".�

Os dois j

Og�"entre gOianos�.\aprovados p�'fi"Há grand\��da atuação, "
�

verde no :ql')

;

Juiz de Fora, 12 (E.) - A Companhia de Fôrça e Luz
Uma onda de calor vem de ln- de Minas Gerais está dirigindo
vadír esta cidade. Estamos no novo e insistente apêlo à po
quinto dia de canicula sem pre- pulação, para que seja reduzi
cedentes. Os termómetros tem do ao estritamente índíspen
assinalado 36 gráus á sombra, sável o consumo de energia
enquanto que os fazendeiros elétrica, mesmo com a supres
deste município vem sofrendo são do funcionamento de fo-Ias desastrosas consequências, gões, geladeiras, aquecedores,
sendo o gado a maior vítima. aparelhos de rádio e elevado
Existem fazendeiros que já per- res, pois a situação tornou-se
deram mais de 40 cabeças de quase insustentável com a baí
bovinos, cada um. xa de 10 metros e meio, verífi-
Goiânia, 12 (E.) - A pro- cada na barragem do Rio das

longada estiagem está preocu- Pedras.
pando os lavradores, que �- Rio, 12 (E.) - Em virtude
mem os prejuízos da seca. Há da grande estiagem que esta
sete meses que não chovejm capital vem atravessando, e

diversas regiões deste Estado, ainda considerando as

conse-IV'···j·d··
..

a

...

S
..

O··C···i·a··)
••

;:.:4especialmente nas zonas das quêncías deste fato, o arcebis-
lavouras de arroz, café e de ou- po d. Jaime de Barros Câma-
tros cereais. O último boletim ra, vem de ordenar a recitação
meteorológico indica que a es- da prece especial que implora

, ' ., .

tíagem ainda se prolongara chuvas à proteção divina, por ANIVERSARIOS
por algum �empo. .

um mês, nas miss�s. que se

ce-1
No dia de hoje faz anos o nosso

Belo Horizonte, 12 (E.) - lebraram na arquídíocese. ilustrado patrício sr. Américo da
Silveira Nunes, d�sembargador a'

.________________
- - posentado. que entre nós soube

grangear numerosos amigos. Alma
afeita ao bem, são muí+o s 03 seus

gestos humanitários, inspirados
por um coração generoso e com

passivo, embora recuse qualquer
espécie de publicidade em tôrno
deles.

Completa hoje anos a menino

I
Iara Lentz.

Faz onos hoje o sr , Manoel AI
fredo Barbosa. comerciante no Es-

.. ... ....... treito.

----,--------_.

Espantosa e
. �evastadora ;' sêca !

*�;t
SAO P.c\l"LO, 12 (A. N.)- De regresso de sua viagem. ao

interior, onde teve opor-tuni�de de verificar os efeitos da e3-

ti agem, o sr. Joaquim SamI,lio Vidal, presidente da Soeiedade

Rural Brasileira, prestou interessantes declarações a uma fo

lha desta capital. Disse o ln�sidoente da SRB que a sêca atual
{- fenômeno sem exemplo na nossa vida agrfcola, exeedendo

tóda imaginação e qualquer expectativa. O calor é de tal forma

abrasador que ataca até os animais e pássaros, a ponto de os

mesmos se deixarem tocar, sem men.hum sinal de resistência,
pois se encontram em estado de quási insolação, derreados e

inativos. Não se trata apenas de ausência de águas pluvimé
tricas, mas de calor senegalico trazido pelos ventos, que abra

sa e tosta!

J. COSTA MlELL'MANN
(Engenheiro Civil) .

Escritório Técnico de Constrovão
Projetos, Orçamentos, Adminb tração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Festa de N. S.
do Rosário

Falia sõmenle a Irlanda
LONDRES, 12 (U. P.) _ O ministro de Estado Richard Argel, 12 (U. P.) - Nove

I
. das 29 pessoas atacadas de pes-

"a�v anunciou nos Comuns que também Portugal assegurou à te bubônica morreram, nesta
Grã-Bretanha que recusará asilo aos criminosos de guerra. É
assim, a Irlanda o único país neutro que ainda não deu aaran-

capital. Os cafés e teatros fo-

tias nesse sentido.
b ram fechados.

o �mbaixador
britânico

Rio, 11 (A. N.) - O embaixador
inglês nesta capital. sr. Donald
Gainer, partirá ainda este mês
para São Paulo em visita of icio l
Alí o embaixador pronunciará três
d iscuraos em português sôbre os

pr.)blemas da guerra e opô- -guer
ra ligados aos interesses das rela
ções entre o Brasil e a Grd-Bre
tanha.

Passa hoje o aniversário natalí'·
cio da sra. d. Edilia Araujo De
mario, espôsn da sr. Gerson De
mario, 'corner ideto .

Amor à Arte
Completa, hoje, 47 anos,

de existência, a tradicional
Sociedade Musical "Amôr
à Arte". Fundada em 12 de
Outubro de 1897 por um

grupo de amadores, vai ven
cendo a sua trdjetória com

simpâiias gerais.
Às 19 horas de hoje, em

Sessão de Assembléia Geral,
será empossada a nova Di
retoria eleita, sendo seu

presidente o nosso distinto
conterrâneo senhor Emídio
Cartioso Júnior, que, por
certo, dado ao. seu grande
espírito de trabalho e ini
ciativa, muito fará, pelo en-

grandecimento da Soeietia- HabiUtaçõe,,:
de Musical "Amôr à Arte". Estfio-se habilitando para casar:

Durante a Sessão, a Banda o Sr. João Francisco Ramos e srita

executará, sob a batuta do Palmira Domingos. o sr. Aldo AI-

t t
ves e srita, Voldevina Lopes, o 111',

co.mpe en e maestro Vespa- Mário João Nunes e Luisa Ibran-
siano Sousa, entre outras tina Pires, o sr. Iris Comissão e

peças musicais, o hino. da' srita. Ilsa Fe.reira. o sr.· Osmar

Sociedade, Hermenegildo da Rocha e srita.

_____________ I OI�mFlia Moreira de Freitas, o sr.

Compraé na CASA MISCE. HeItor Lopes dos Santos e srita.
Guiomar Garcês �

LANEA é saber economizar ..

De ordem da Mesa Adminís
tratrva desta Irmandade COI1-
vído aos 110SS0S Irmãs e de
mais fi{ic; parr, asc;i'3j;rt'l1f�S
fpstividades em louvor da lh)f;

ea padroeira, Nossa Senhora do
Rosário, que se realizarão em
sua Igreja e que constarão rte:
dias ] 3 a 21 de outubro -

novenas às 19,30 11 oras:
dia 22 de outubro (domingo)

- missa às 6,30 horas, com (0-
munhão geral dos Irmãos e

demais fiéis; às 9 horas, missa
solene. cantada e com P'·0;t�.·
ção ao Evangelho; às 16,30
horas, procissão.
A Mesa Administrativa des

de já agradece a todos os que
comparecerem a êS'les atos de
nossa Religião.
Consi�tôl'i0 em Flol'ianópo-.

lis, 10 de outubro de 1944.
S(\hastião Canuto Rosa

10 secretário

LOOOMOVEIS I
Vendem-se, urgente, d�i9 locom6veis em estado de
novo, marca

UBadenf"a"
e °Lanz", de 30 e JS

H. P. E.; uma .char ette e diversas máquinas
.

para indústria.
.. Informaçõe nesta. gedncia. .

Hoje faz anos a sr-itc : jadwiga
Groms, prof. do G. E. «Laura
Müller».

Nesta data ocorre o aniversário
do sr. Eugênio Sousa. que há 27

. anos exerce o cargo de fot6gro.fo

I da Polícia, hoje servindo no Insti
tuto de Identificação e sabendo
sempre desempenhar corretamente
o seu dever.

Visitas:
Derorn-rios o prazer de sua viSi,

ta os srs. Osias Guimarães, ins
petor de laticínios. e Alcides Fér
reira, funcipnário estadual. ambos
residentes na cidade de Indaial
Grato!!.

VlaJantf!8 ,
Pelo avião da linha "Cruzeiro do

Sul". regressou de sua viagem ao

Rio de Janeiro. ande fora a negó'
(lias, a cenceituada modista sra.
Olga Daner Ma.fra.

Nascimentos:
Pelo advento de seu primageni.

to luir.Paulo, está em festas o
lar do sr, PQ\l.lo Elro.glia, c:om'er

--_".---_,_--__�- ... Qjc:írio'
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p"EÇO�a�
CRIO

Peste bubônica

Ecos e Notícias

Foi concedida exoneração ao dr.
Angelo Lacombe, do cargo de mé.
dico da Penitenciária do Estado e

Abrigo dos Menores.
•

O ar. Adêio Miranda foi nomeado
administrador. padrão H. do Hos
pital Nerêu Ramos.

""

O sr. Acácio Pinto da Luz vai
exercer a função gratificada de
coletor de rendas estaduais de
B;guaçú. .

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

VOLEI; Escola Industrial x Fôrça
Policial e Artilheiro x Juventude.
BASQUETE: rarça Policial s Lira

Tinie.

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Crcosntadu
"SILVEIRA"

Gr.né. Tónico

Nas Palau
Pearl Harbour, 21 (D. P.)

Anuncia-se oficialmente que
as fôrças norte-americanas do
minam completamente a ilha
de Garayako, no arquípelago
de Palau,

FUTEBOL
Já' deve ter chegado a Cu'ritiba

a embaixada catarinense de fute

Fraternidade do FO.le
boI qUE.' ·'deixou esta capital ontem

. pela manhã.
.

O (Is(ore» de setembro pró· A seleção catarinense, com algu'
xl'mo psd f' d '269 mas modificoções. enfrentará, no

a sa o, OI e . domingo vindouro. os paranàel se.'

PARA fij
E C Z El

N f l A "r'
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r R \
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