
F�zilado o herói da iponte de Nig d' ��;";., n
LONDRES, OUTUBRO (INTERAUADO): DESPACHOS DE NIGMEGEN INFOliMAM �UE O HERóI DA PONTE DA REFtllIlitl:,�W@ If'_II CAPTU.
RADO E FUZIL_ADO PELOS NAZISTAS, QUANDO TOMAVA PARTE EM OUTRA AÇAO CONTRA OS INIMIGOS DE SUA PÁTR'�f�o1;i OS DE
SEGURANÇA NAO FOI REVELADO o NOME DO HERóI, MAS SABE·SE QUE DURANTE 6 MESES AQUELE PATRIOTA ESTUno.u::,"o�.>á_ALHES
DA PONTE PARA, NO MOMENTO OPORTUNO, DESLIGAR O CIRCUITO QUE DEVERIA DETONAR A CARGA DE EXPLOSIVOS DESTINADA A FA
ZER VOAR A PONTE DE NIGMEGEN, o QUE PERMITIU AOS ALIADOS A SUA CAPTURA, COM GRANDES PERDAS PARA O INIMIGO.

..

RIO, 13 (E.) - CJyproCUl'ador Ademar Vidal dell1tUnciou
Trilmnal ele Segurança Nacional Alva Spall e Maria Doccaei �?
J:esidentes .no município de Santa Rosa, (R. G. do Sul), aCl�S��
(tas de nazrsmo extremado, ao ponto de usarem a bandeira n _

cíonal em lrmpesa de assoalho. Foram presas quando assia
-------- procediam e instaurado o competente í.nquértto, foi confirm n�

H. 9221 do o .del!to., Rece?ida a denúncia, o presidente daquele trib�
nal dtstrtbuiu, hoje, o processo, para julgamento, ao juiz Pedro
Borges.

Os brasileiros que tombaram nos apeninosl A����a�"�!�rm�a���! Que prêmio quer? Uma carroça!
Rio, 13 (E.) _ Sob o título trangeíro. Mas, como bem é de ral, quanto é sabido que os ale-I Martins Pereira de Sousa RIO, 13 (A. N.) - Osvaldo Molon, concessionário de um

"A sorte dos nossos expedícío- vêr, uma luta áspera como es- mães, não se acham em fuga falando à imprensa, deu a� lote. de terreno no múcleo d� São Pedro, requereu ao titular da

nártos ", "O Globo" escreve: sa, que estamos sustemtando ] nos setores onde temos opera- suas impressões sôbre o que agn�u.uura os favores previstos no artigo 27 do decreto-lei 11.

"Desde que as Fôrças Expedi- nas escarpas alpinas, com essa I do, ,e sim recuando sempre ao observou nos Estados Uni- 6.11 ( de 16 de dezembro de 1943, que estabelece que os "colo-

otonártas Brasileiras recebe- audácia e sangue frio do que cabo das mais eucarniçadas re- dos durante estes 'Últimos !lOS, que de:em grande desenvolvimento às culturas dos seus

ram o seu batismo de fogo, não os nossos soldados dão provas sístências. A população -Dí�asi- anos em que tem represen- lotes, poderão re�e?er reprodutores ou máquinas agrícolas,

tem faltado notícias sôbre o constantes nas mais arriscadas leira, que tem acompanhado tado o çouêrno brasileiro otc., a JUIZO do min ístro da Agricultura". Tendo o referido co-

seu. heróico comportamento operações de patrulhamento e com justificado orgulho a ação junto ao da grande repúbti- Jono cumprido !'Ls �xigências legais, o diretor da Divisão de

110S S0 ores mais acidentados ele limpesa de sacos e alcantis e a bravura dos nossos solda- ca do norte. Suas palavras T'erras e Colonização, antes de submeter o requerimento do

da b�àJha. Essas informações, infestados de minas e outros dos, está de todo preparada trouxeram muitos esclareci- «olouo à apreciação do ministro, mandou consultar o interes-

supre estiveram longe de ser engen hos explosivos, não está para receber, com estoicismo, mentos, que se tOT1W neces- sado sôbre qual prêmio mais lhe convinha no momento. Êste

graciosas, porque são de con- sendo alcançada, por, qualquer o registro dos que hajam der- sário repetir com irequên- ; disse preferir uma carroça com seus respectivos arreios, o que

tínuo confirmadas pelos vultos milagre de invulnerabilidade ramado o seu sangue genero- cia, para evitar as impres- vrolltamente lhe foi eoncedido pelo ministro.

de maior projeção e glória mi- dos nossos soldados. E essa so, nos Apeninos, na luta pela sões errôneas daqueles que

Iitar, como o general Clarck e presunção é tanto mais natu- causa comum". sabem ou querem ver os

Ií Il] homem da maior responsa-
_••� -: .........,..,.. -_••••-.- _

- -
- ..,. _................ problemas em face da rea-

bilidade política, como Chur- FOl preso emOaxias lidade dos fatos, preferindo
chíll. Além disso, os maisva-· tirar conclusões outras. Es-

rtados telegramas assinalam,
tá neste caso a questão do

sempre o movimento de nossas e sera enviado para Floriano'poll·s jornecimenio de, combusti-
tropas e descrevem feitos ímdi-

veis ao nosso pais. Julgam
viduais de bravura, menci?.nan� PORTO ALEGRE, 13 (C. P.) __ O cap, Antônio Ratton alguns que as recentes vi-

do nomes e lugar de llasclmen-I secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina
torias no "iront" europeu

to dos soldados, sargentos e I '1' lt
. 'r"

.

.

devia ter aberto tôdas as

f"
. . tã f' I

13 uias so tcítou ao cap. Darci "\ ignoli chefe de polfcía a 1)1"i restricões ao racionamento
o lCIaIS que es ao con Irman( o. y'

. - ,
. • "

,

_I" """

o renome e o ânimo varonil sao de "\ ilf'redo Weege, autor de um desfalque no Instituto elf de combustioel: Esquecem-
com que nos batemos pelas Aposentadorias e Pensões elos Comerciários de Florianópolis se. porém, de que a guerra,

causas mais altas da justiça e O pedido foi encaminhado ao dr. Fábio Morais diretor clt
mesmo conclüiâa a fase eu-

da liberdade, em terrttório es- ;nvestigações e Serviços Prevemr.lvos, que fez as 'reSl)C�ctíva: ropêia, não terá terminado

.....,...,.,..,O/V'_ ....- ,.,..__.....w_. ",.....__
' v v u para os Estados Unidos, que

O general Du' tr'a· .omunícações às delegacias do Interior do Estado, em conse- passarão a dedicar-se exclu-

';.uência do que, o delegado de Caxias efetuou a prisão de Wee, siva e inteneiuamenteà lu- Na
em Londres ge, que, no dia 11, foi remetido a esta capital, acornpauhadc ta no Pacífico, até o esma-

pelo inspetor Valdemar Barreto. Em suas declarações à polí- gamento total dos nipôni
cos. E muito combustível

-ia, afirmou \Veege haver desviado a Quantia aproximada dr se tornará necessário para
Cl'!'b 15.000,00 do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos tanto, de modo que o racio-

Comerciários, dinheiro êsse perdido ao jôgo no Casino de Curi narnento, nos Estados Uni-

tiba, Viltredo será €lnviado a Florianópolis, devidamente escol, dos, está sendo rigoroso.'
tado, de acôrdo com a solicitação das autoridades do vizinhe

Devemos atentar ainda em

Estado.
que, por vezes, não;é por fal
ta de combustível disponí-
vel, mas, por deficiência de
navios - tanques, que não
chegam regularmente os

suprimentos normais. O

..

SÃO FRANCISCO, 12 (U. P.) - Às 10 horas da noite (me- embaixador Carlos Martins
rídiano tle Toquio), continuavam os ataques aéreos norte-ame- esclareceu, do mesmo modo
rica.nos à ilha Formosa, no mar da China. Esta notícia bem a situação do nosso café
como as anteriores, sôbre êste ataque àquela importante üha na América do Norte, e con

japonesa, foi transmitida pela emissora de Tóquio, Sezundo a cluiú a sua entrevista ana

fonte nipônica, há mais de 15 horas vem sendo a 'ilha ;ubmeti- lisando a simpatia e amiza
da a incessante bombardeio, no qual tomam parte mais de ..

de crescentes dos america
j .50,0 aparelhos dos porta-aviões elo almirante Halsey, De pro- nos pelos brasileiros, e vice
ceelencIa norte-amerIcana nada se divulgou oficialmente até versa, o prestígio que alcan

a��ra sôbre a importa.nte ação aeronaval, que pode ser o pre� çou nos Estados Unidos o

ludIO de algo maiS traalscendental ainela. presidente Getúlio e a che-
__�_ gada dos brasileiros ao

����ç:i:��J�;ti:;:1� !�����lf���,Ea��J���:�!q'Tz a(����ea r(l!ai�-Hn�o: f��:�::�;;�::�i�:g� oYbõôibidéló-Ieõõiõõfa
Comitê N�cional polonês, Mo-·, d

' zida num americanismo ROMA 1 ()

l'awski, é lprenúncio de que Ml�
lan a. esta agora chegando a seu climax. No momento atrás l l

'

"(A N)
1 , '" (U. P.) - O terceiro bombardeio contra Bolo-

k?lainski lp.ará as costas ao g'o-
das linh�s alemãs, na área de Roterdão, a massa de tra:nspor- ea e szncero. ., l!ha, :m apôio

�

à ofensiva do Quinto Exército contra essa cida-

� tes alemaes entrou subitamente em atividade, movimentando-
.-."..,- ---- --- ---- C.l.e, fOI uma açao coordenada e efetuada pelos bombardet'ros ta' -

ver�lo exil�do em Londres, pa- , O
l'a ll1tegTal' o Comitê Polonês

se � sul e leste da cidade, que está sendo cientificamente des.- - t.1.cos. s bon�b�rdeiros pesados atacaram os galpões de depó-

de Lublin. \0 fato de ter Chur-
tnuda pela segllil1tda vez. Este movimento leva os observadores D "t P

•

I
SItos de mUl11çoes e armazens em tôrno de Bolonha. Em vir-

chill insisi ido junto a Miko-
r.: duas disposições: ou o alto comando alemão está-se prepa- r. ar ur erelra tude do fogo anti�aéreo, _perdeu-se :erto número não espedfi-

lainski pa ra conferenciar em
rando para abandonar o teatro de guerra na Holanda e reti-

e Oll·vel·ra
eado _de bombardelros. Nao houve oposição por parte de aviões

Moscou c; m Morawski é tam-
rar p�rte do restante das 9 divisões de infantaria e 5 "panzer" I

alemaes

bém sóli indício de que o go-
I:ltraves da garganta de 32 kms. em direção a léste, entre o SB- Clínica Geral de Adultos O;:-----;h----::----:-��------------..1'no bl' tânico está inclinado tOl' das tropa� britânicas, ou pretende tudo lançar à ação, para I Doenças das crianças CaD onel·o da Pru'ssl·a Orl·ental

I/�{�!� ��1.��r��i:���� �:�jl!�!:�:s���;! !Lg��������m�s��:�\:5�1!�=::;!; I ;,;:�t�g:.�r�F;;::;�: I 'ôb'!'�n.Slcg'��h�2 d�U80Pk�.1;-d�� f���,!����ad�u;�.�ss��n���!�����,
'.
".'

' Dal' as conJ··ectuI'as por 6.000 técnicos em demolição alemã, destruindo sÍ""tenla'tl·ca· raiso], das 1030 ás 12 e das

I
n t 1 b 1

_. ,u. '

'"

5 h J_
.•
IClOU III enso )0.111. aI'( eJ.o do 'território alemão propriamente

lue o oremier" Mikolainski
menw varias partes da cidade como fez a Lutfwaffe enl 1940 Residênci�: ��al:is:: de Ouro (!�to, enquanto a mfantana e os tanques soviéticos empl'een-

{e o Q:o�"a...no eXI'lado, para
Os alemães estão-se concentra.ndo nas áreas das docas e J'a: P 6 ('lanl assalto f t I t

y
Vv<

reto. 4.

I
. ron a con Ta essa província germânica.

rir ao., Somitê, também co- destruiram mais de 16 kms. de instalações do porto. Fone: 769 [manual} :--�----::----::-----,:_----...:.====---

.��1;�:i:�Y�r;�!�� avanço por todos os lados Está sat!'o L'tI!!�l�(U��-�!!eir�EJ!ito�!!me�
nbl'os do llovêrho po·lone�s WASHINGTON 1') (U P) O'

o .CamDlnaS. ricano domina o distrito fabril de Aachen e a zo.na onde se en-

� .,:" . .
-- secretario da Guerra R' 13 (E) O

. t

Jondres, para reiniciar as Qtimson disse numa r d d' l'
' 10, .

- cargueIro cOjn,ram seus matadouros. Vencendo a resistência inimiga, de

ersações com o Comitê Po- >:\ �

, '. :
o a e Jorna �sta que "nenhuma cidade "Campinas", da Costeira está rua em rua, o.s americanos marcham nu' direcão do centro da

S Lub�II·ll. f era se consld.ere lIvre d,a destruiçao enquanto faça parte da afinal salvo. Com QS socorros cidade, afim de ocupar o outeiro do ob.servatório, Esta é a me-
mIa de batalha. Como dIsse o general HOdges não existéll1 Ih f' t
termos médios A 1

- .

'1 1
�

, 'que e oram pres ados e ta �inal para a c?nquista de Aachen, pois, daque,le morro, po-
.. A • I' p�l)U .açao CIVl a ema deve suportar as con� com o transbordo da carga que derao ser pulvenzados pelo general. Hodges os últimos focos

se�u�nCl�s . (� decI�ao Imposta pelos seus chefes h1ilitares, O trouxe do sul conse' i _ d
. A •

0l?V]6tlVO 11llnll�0 fOI demorar o avanço aliado à mêdida do pos- far-se do loCaJ €111 r��tesaà ê reslstencIa inimiga. Deve ser Sialiie:ntado que o observatório

lldl'es, 13 (D. P.) - O s el e l1lantm -se com uma esperança desesperadora na especw praia da Gavea, onde se acha-
d� Aachell forma parte das defesas J�ermanentes da linha Sieg-

oondente da BBC, Frank tativa de que ocorresse alguma coisa que salvasse oRe' 11 da '
. �ned, .No Quartel G�nieral de Hodgles, informaram que, nesta

anunciou que o S€gun- inexorável pl'essão (IUe e' hlal1't'da' 'b f'
IC va encalhado, ha quatro dIas. fase fll1al da batalha de Aachen' CO'Opel'am a artilharia a in-

1 so re suas rontelras Po� O "Campinas" f : , C lh'd f t,· . -,
,. ,

'Cito britânico entrou rém, a verdade é que a luta alemã é inútil e que
.'. o, .,l.e o I. o. ao an alIa e a aylaçao alIadas. No en!tam.to, há grande interêsse

'oon. sôbre a Alíunanha con,tinuarã.o pr;>r todoj;j lados".
os avanços dlque da Companlpa CosteIra I em oCUip'�r � cldade sem destruí-la t.ot.. almente, uma vez expul",

para s.ofrer alguns reparos, sa ou alllg,ull8,da a guarnição na:�ista.·
--

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

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

,Ano XXX Florlanópolis- Sexta-feira, 13 de Outubro de 1944

Conv-ersacões
-

em MOscOU

Londres, 12 (U. P.) - Che
gou a esta capital o ministro da
Guerra do Brasil, acompanha
do pelo coronel Bina Machado
e pelo capitão João Dutra, seu
filho, O titular brasileiro foi

alojado no Savoy Hotel, como

hóspede oficial do govêrno bri
tânico.
Londres, 12 (U.P.) - Proce

dente de Paris, chegou a esta
capital o ministro da Guerra
do Brasil, general Eurico Gas
par Dutra. Esperavam o titu-
1311' brasileiro no aeródromo de

Brigton o embaixador Muniz
de Aragão bem como os adidos
militar e aeronáutico e repre
sentantes das autoridades bri
tânicas.

COLossaL BOMBaRDEIO!

n Overloon

Limparam o assoalho com
a bandeira do Brasil

A Hungria não tarda a cair!
LONDRES, 1:1 (D. P.) -, Avassalador, está sendo o avan

ço russo pela 'I'ransflvânia. Segundo anuncia em ordem do dia
o marechal Stalin, acaba o segundo exército ucraniano de con

quistar Ora de Amare, importante centro econômico e ferro
vlárío e poderosa base defensiva da Transilvânia. O propósito
russo, nesta arrancada f'ulmlnante pelas planícies centrais dos

Balçãs, é atingir Budapeste, quanto antes possível, afim-de

provocar a imediata capitulação da Hungria. Liquidado êste
satélite do Reich, terão os soviéticos abertas as portas ela Áus
tria. Em Londres, admite-se francamente que a Hunzrla não

,

b

tardara a render-se, pois acredita-se que, além das fôrças que
retirou da Rumânia, só tem aquele território a Alemanha duas
divisões de ocupação.

fronteira -da Prússia
.:\IOSCOD, 1:1 (U, P,) ._ O "Pravda" publica um despacho

Ia frente, no qual diz que as tropas russas, que entraram em,

'ção na frente prussiana oriental depois de destruidor toao de

rrtflharia, estão avançando agora ràpídamente para oeste, tro
ieçando �om violenta, porém, ,ifl1iútil resistência alemã. Não se

êm notícias concretas sôbre o cruzamento da fronteira prus
dana pelo exército russo; porém, isso parece iminente, se é

que já não foi feito, pois o alto comando russo anunciou a con

'juista da cidaele fronteiriça Iítuama de Ponovo, durante nm

wanço de 14 kms. desde Sakiai.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eStADC-Sexl•• 'el,a. 13 cae Outubro d6 t944
----� .� ..__ ..... - .............�,....;':"'�-�",""'_--'-�-------------t------_._-----------_......_�...� .._I_·_·_':-';_:'-"";_,�,,,,,,,,,"_:n:.J;;. --:',-.,..J....._"'�'U<":"'A:"""_""""'" �..:.�_;.. .i.oL�

ElogiOS ao
capitão Be:.i:ürril
Rio, 11 (A. N.) - o o·me.I'ral Canrobsrt Pereira da

o

Cos- J
ta, encarregado do expediente r·
d? Ministér�o da Guerra, eu-IVlOU a seguinte nota ao gene
ral Valentim Benicio: -- "So
licito de V. Excia. as providên
cias necessárias afim de que
possa constar das anotacoes
do capitão Araldo Lopes Fon
tenelle Bezerril, do 3° Regi
mento de Infantaria, posto 2.

disposição da Missão do Co
mandante John, pelo memo
rando 1103, ele 13 de maio de
1943, o conceito formulado pe
lo Comandante Greg Toland,
da Marinha americana, junte Es té é o mais recente modelo de Spítfire da R.
a quem trabalhou o reterío, A. F O famoso caça Mark xII, equipado com motor Rolis
oficial"; - O oficial em apre- Rov,:e Griffon. com as pontas das asas cortados para

ço foi ferido por uma explosão. combates a pequena altitude, e o seu novo tipo de nariz
continuando porém, dirigindo onde l5e acha instalado o motor. (British News Service).
a filmagem de que estava in,
cumbido.
Rio, 11 (A. N.) -- São os se

guintes os têrmos do conceito
formulado Dela Comandante
Greg Toland: da Marinha ame

ricana, ao oficial brasileiro ca

pitão Bezerrü e recebidos no
Ministério da guerra: - "F'a
co questão de recomendar _

o

capitão Araldo Lepes Fonte
nelle Bezerril, oficial de liga
ção junto a êste grupo. ÊstE
oficial portou-se da maneira
mais atenciosa possível e de
senvolveu grande atividade.
tendo suas sugestões provado
serem de grande valia. No de
curso de nossas operações ci
nematográficas, o capitão Arol
do foi ferido por uma

eXPlo-tsão, enquanto se desenvolviam
as manobras do Exército; po
rém, continuou dirigindo a fil
magem. Não tenho palavras
para descrever fielmente a ca

pacidade e a atenção ao servi
ço e recurSO's dêste oficial, que
acumulou considerável conhe
cimento da arte de filmar, c[u
rante os muitos meses que ser

viu junto a esta organizaçio.
e acredito que isto será, no fu
turo, de grande valia para os

militares do Brasil".

o ESTADO
Dàárío Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'I'el, 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
·Cr$
Cr$
I.r$

Númer-o avulso Cr$
No Interior:

c-s
Cr$
Cr$

Ans

Semestre
70,00
40,ÚO
20,00
7,00
0,30

Trimeslre
:\Iês

Ano 80,O{)
45,00
25,00

SellJestre

I Trimestre

Anúncios mediante contr:'lto.

Os originais. mesmo não puhli
Cill'los, não ser ào devolvidos.

A dil'eç�10 mio se responsHbiliza

I �)l'l()s conccilos emitidos nos

artIgos assinados

o I é
°

oI' J' -/Sôbre o divórcioLO�)�ES�'�o�oronel TOIC�!!�YE�é!�!é- PO�T � ) AM IG1O'
.

ni���:Oo�\ee���' ;\á�tltutoRe;
ti(:o dedara, em artigo, que o colpso das defesas ocidentais " � _ • Ordem dos Advogados do RIO

alel�ãs é inevitável, "ao primeiro embate realmente vigoroso Grande do Sul, sob a presidên-
das tropas aliadas", pois a Wehrrnacht simplesmente não dís-]

6 OOO d
· cia do dr. Júlio Teixeira e se-

PÕe de efetivos na Linha Siegfried para suportar a superiort-
. pares e m'elas !cretariado. pelos. drs. Arm8:ndodade numérica dos aliados, ele 5 ou 6 para 1. "A iutenficada re- _ _ Temperam Pereira e Henrique

sistência alemã mal pode enganar qualquer pessoa quanto aos .Fonseca de Araújo. Estiveram
. ,

,

efetivos reais das defesas inilnigas. E precisamente a des.espe- (apenas com pequenos defeJ·tos) n
..

or
presentes grande numero de

nda situação dos alemães no oeste que explica a sua atual re- p advogados e estudantes. Figu-
&istência obstinada.". 'I'olcheuov diz que o Alto Comando Ale- r.ava na ordem do dia a mo-

11lão não pode colocar na frente ocidental mais de meio milhão P ç s Ex epcí
· mentosa questão da adoção do

de tropas e declara que, tendo atirado cerca de 30 divisões na re O C OnaIS divórcio a vinculo no Brasil, e

Batalha da Normandia, com outras tantas em reserva, os ale- n O que seria estudada sob todos

111.ã.es se revelaram incapazes de aguentar uma frente de entre

8ftRftTILHO «GUDR,BeY»
os aspectos pelo dr. Acelío

�30 e 1fíO kms. Afonso Corrêa. Iniciados os

____._____
trabalhos, o presidente, após o

----.-�---------------

expediente, concedeu a palavra
ao orador inscrito que falou

pelo espaço de quasi duas ho
ras. Durante o seu trabalho,
o dr. Acelio foi vivamente apar
teado pela corrente contraria

�--
a adoção do divórcio, travan

I do-se, então, calorosa díscus-

M ' · são em tôrno de tão palpitan-
OVe IS te tema. Os trabalhos termi-

naram próximos das 24 horas,
devendo continuar na sessão
de segunda-feira vindoura, a

discussão a este respeito.

PESSOAS TÊM

tado, continua' a exercer rigo
rosa vigilância, para evitar o

contrabando de borracha e

pneus para a Argentina.
Quando constata qualquer

fato, a polícia procura imedia
tamente, deitar mão aos infra
tores, afim de punílos, de acôr
do com as disposições legais
em víaor.

,\ fI:> •

d t 1
..............·············..........····...··········..

..... o ensi va as nossas au' 0-

ridades tem produzido os me- TUE LO�DO� ,'ii L-\.�{,'ASHIRE ,I��FR.-\S(,K
Ihores resultados sendo envia-· SEGUROS

. lHE LONDON ASSUHANCE

dos ao Tribunal de Segurança (,()MP�'lHIA ?E SEGU�OS "CUU�EI�O ,O,? SOL"

Nacional grande múmero de COMPANHIA DE SEGUROS SAGRES

processos. Hepresentante: L. ALMii:IDA

Também se dirigirá a ação Rua Vidal Ramos, 1.

da polícia, no sentido de ímpe- _•••••_••••••••••••••••••••••••••••
di!' o contrabando de madeira
e cristal de rocha, bem como

de pedras semi-preciosas, pro
cedentes de Minas Gerais e ou

tras extraídas nas jazidas do
sul.
Nesse sentido, já foram to

madas provide-ncias para que
seja rigorosamente observado
o movimento de elementos sus

peitos.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

la. CODlelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6-42
EDtrer. a domicilie

TRAJANO, tO
-.

Policia contra
contrabandistas

só no

DE

USADO COM BOM RE

SULTAOO O POPU.

LAR DEPURATIVO

Porto Alegre, n (E.) - Em

ação conjugada com as autorí
dades fiscais a polícia, por to
da a faixa de fronteira do Es-

DO SANGUE

(omprar, vender ou alugar

ALVARO RAMOS

,�tt!m(l:ltlE
A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o coração o Estômago, os
Punnões ti Péfe. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos. Reumatismo, Ct."gueira, Queda do Ca-
belo. Anemia, e ,'\.borto�

-

lnofensivo 80 organismo. Ag radável como JicÔr.
O ELIXIR 914 está apr(,vado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu·
matismo d» ml'I'mll origflm. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «9Ft», dada a sua,' Atesto que apliquei mutlas

base. é ótímo auxiliar do tra- vezes o EUXIR «914» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- II sempre os melhol'8S resultados
te nos casos em que a via bO-j no tr;::tamento da Sífilis.

.

cal é a única possível.
(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletü

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

I A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta cop íto l]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

EXIGEM-SE REFERÊNCIAS.
Rua Felipe Schmidt n. 39

ves ti r-se com

contôrto
elegância?

Festa de N. S.
do Rosário

De n tadut as, Pontes tm

.

Idir.:znaa por·

tuguês, sapo
,

. nhoI, 'frond\l,
i'nglê5l, etc:

Romance, Poesia, Reliqião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo·

logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval,' Carpintari,:t,
teressodos que possue, poro Desenho, Saneamento', Metôlurgia,
vender, em gerador de cor- Eletricidade, Rádio, Máquina.; Mo-

Dr Laudell·no Solou Gallottl· I Dr. Alcides Oliveira ;:ttt:. cl�;ír}��its"d. e m���� ��;�r!�it!����dri:.lc����\�lili:!;!:
•

I Cl:rUrgl'''o-Dentl'st:a Dicionárioll. et\l:. etc .

'" III «8 i e m e n s ». Preço ótim'.).
ADVOGADO "Rua Vítor Mrireles, 28 Para qualquer informação,

'1..
'

_,

Rua João Pinto� (sobrado), Sala lJ 1:;à,�:';';9te.;a;21:o::•.
18 e

l;_:::n_�§.�lt���_�i._���� .Dr. Q:::�:�r:· da
�

Reinicia:::É�I�� J, ...·ê��(
Florianópolis _c, PaI,: t

e Sto. Amaro, �i�
Agosto de 19 \e

[Atualmente ltO Ril), '(,
neiro em Cllrso de eSlga\
zação Bobre MOLÉST�.llizCORAÇAO e dos V

ln .�,

e./j
.

e 1.
, Prefira uma partol1y.trôco em "Selos P111ê 1
Pobre do Hospital ut:
d-e". e estará contrib1O._4!I
que êle tome mais 'BlIll
de leite. tenha melhqrer
camentós, mais confê
leito de sofrimento, el
(Campaha de nr

do Hosldtll �� Cad'

. 11
r
......

-

Convidamos os sr!. Comerciantes ii

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhC!)res fábrica s
do país. :',""i;.'·���������"-"" '"

De ordem da Mesa Adminís
trativa desta' Irmandade con

vldo aos nossos Irmãs e de
mais fi{is par., assistirem às
:e:stividades em louvor da nos

sa padroeira, Nossa Senhora do

IILFRIIJARIR Rosár-io, que se realizarão em

J.I JI N II II sua Igreja ti que constarão de:
dias 13 a 21 de outubro -

MELLO novenas às 19,30 horas;
dia 22 de outubro (domingo)

I-missa às 6,30 horas, com co-
e escolha o seu figurino. munhâo geral dos Irmãos e

I
Rua Nunes Machado. 11 - A demais fiéis; às rt horas, missa

solene,' cantada e coui prega
ção ao Evangelho: às 16,:30

Sibliotéca filatélica horas, procissão.
l.iJstocolmo (Via aérea): A :\Tesa. A.clministrat'l\'a de,.:;-

Uma das três melhores cole- de já agradece a todos os qne
çõe::; de literatura filatélica do l'on.;parec('l'f'!ll a Ê'sses atus fi,·
mU'el'llo, propriedade de um fi- nossa Religião.
latelista suéco, foi vendida 1'e- C':.llisi"tório em F'!ol'Íal]()j)u-
centE'll1ente ao Museu Postal da 1is, ] O de olltulJro de 19,H.
Suécia. Graças a esta aqnisi- Sehnstifao (IHllllto l{oslI
ção, o Museu ponde abrir ago- 10 secretário
ra llma biblioteca f.ilatélica, que

.
_

compreende eêrca de 15.000 Os tecidos adquiridos na Lo-
volumes e que, segundo se .ia das Casemiras, na rua. Cons.
afirma, é a maior biblioteca Mafra, 8-A, têm como gawmtia
pública d,o mundo na sua espe- a qualidade e a durabilidade.
cialidade. Contem a maior par
te da literatur,a publicada sô
bre filateJ.ia no lllund'o, duran
te o século atual, assim como A INSTALADORA DE FLO·
muitas obras do passado.

Procure a

GERADOR
RIANÓPOLIS avisa aos in

curo ou Pa la cr il , coriser t o

dentaduras em 2 hor as
a p e n as. Serviço I ápído e

,. garantido. Preços módicos..
Chamado por obséquio
para Const ant ino Ser r s t ine
Rua Dus r te Schutel, 9.

.

I

Divór'cio
CARLSTON CITY - Neva

da - 12 -- Foi concedido o dí
vereio entre a artista Gypsy
Rose Lee e Alexandre ·Kirkland.
Rose Lee acusa Kirkland dé
crueldade.

L1VRO'S

-�.,
... , ....

,

.

.

�
.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

.O • .l .. ·R OS A .

RUA-DEOJ)O�O.33
:'

.

rlol2íol1óPOLlS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lira Tênis Clube. - Dia 14 - sábado - Grande suírée - Apresentação de
cantará tangos, boleros, ioxes, ele. Sorteios de entradas gentilmente

I D
-

d R'I s sessêes de domingope a ireçao o 1 z para. a.._y . --:::--:--:-----:--__

,
...

y·I·
...

d·a-S···o··C···l··a··I·'I-1Para�-8 maiorprestígio do Brasil Ii Ecos e Notícias I'L!!2��e?'��u P) +-O �Ol�;��!iI��� Em vírtu-
I. .,. d

I Banco Central distribuiu ullla de de entendimentos recenteInauguradas as novas linhas e hcrérlos os circular, lembrando o d€creto entre ° Instituto dos Comer-
--:��RSÃRW� SERViÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL LIMITADA que proíbe totalmente transa- ciirios e.o Si'll/di0ato dos Jor-

O Banco INCO acaba de In st.o- ções de dinheiro ou propríeg; nalistrus profissionais, está emlar no Rio de Janeiro, uma Agên-
cia', cuja gerência ficará a cargo de entre a Argentina, o eixo e via de ser levado a cabo o !pro-
do sr. Irineu Bornhausen, um dos territórios dominados pela .A!e- jeto da "Cidade do Jornalis
diretores dessa conceituada erga- manha. ta", que será levantada em um
nizução bancária_catarinense. ! Zurique, 12 (U. P.) - Um granc1e área na Avenida Bra-

. ., correspondente da DNB infor- sil. Obedecendo a tlim modernoO sr , Aroldo Caldeu'a. funclOna-, 1; .. "A f' ·'t· I it t'
.

rio do Deportarnenta de Estatís-I�ou _oJe.. .

s orças sovie 1- pano arqui e OI1lCO e "Cidade
tica, assumiu o cargo de Inspetor I

cas conseguiram ontem alcan- do Jornalista" representa uma
Regional dos Agências Municipais çar O Mar Báltico, a norte e conquista da classe e o condun-
de Estatística ne!te Bstado. sul de Memel. Essa cidade e to constituirá verdadeil"o nú-

. ,"
seu porto estão agora cerca- e1eo residencial, dispondo deAnuncIa o n�sso cOlega. I,ornal dos Poderosos ataques desfe- tudo quanto se relacionn COUldo Povo", da CIdade do ItaJQl. queI'

,
•

f .' :
o sr. dr. Aderbal Ramos da Silva, jchados P?I infantaria moton. l) «ontorto e a assistência.
atendendo um o pê lo , doou um opa-IZada e blindada contra Memel,
relho «Pantostato?>: para o t r-o- I pelo sul e pelo norte, ontem,
tamex;to da parahsIa,. no v.alol' 1 fracassaram, diante da l'esis-
opr-oxlrnodo de dez m il cruzeIros. , 'e .• "

. "

ao Hospital Sta. Beatriz. daquela têncía gelmanlCa. A leste de
"idade. Riga o recuo alemão para en-

� curtamen to de suas linhas
051 srs. Charles Frederic PiUet e prosseguiu, segundo o plane

Margot Coirolo devem comparecer pre-estabelecido, Se1TI ínterts.
à Secretaria da Justiça, Educação
de Saúde, afim de receberem 05

rência inimiga".
títulos declaratórios de cidadãos
brasileiros. E o sr. Ângelo Albar
ton Luis deve apresentar à mesma

Secretaría prova de sua chegada
ao Brasil.

RUA' JOÃO PINTO s 5 térreo. - Fones 1500 e 1658.
Transcorre hoje o nn ive rsdr-io da

:::o:"':�.d:n::':'· .:'::�:'.�ífiííiãfãrfino. LO f
.

d 1. 1\DItES, 12 (U. P.) - Noticias de boa : orite, vm as (a

J ronteíra alemã, informam que o Obel'gl'Hppe.nfllehrel', das SS,
i�elleral vem clem Bache, foi nomeado pelo chefe da Gestapo,
Hímmler. comandante supremo das fôrças de resistêneía sub
t erràneas alemãs depois da rendição aos aliados. O general

ClubM:. . ! /011 dern Bache, quando estacionado na Polônia, declarava gos-

O At (blOlla d}rte,tona. do Clubt�tl�dde t.ar, pessoalmente, de execucões em massa e até tomava parte
u u ro Ois a assun cons 1 UI a: -

presidente Felipe Carneiro. vice- "ln algumas, fazendo funciomar uma metralhadora leve. Em-

preso Càlso Capela, J' secr. Fron- 1101'a pouco conhecido no exter-ior, é mn dos mais eminentes

cisc� Alth.off. 2 dito Alfredo �? uaaistas, 1130 anos. As not.íctas da fronteira acrescentam que

'i1p';Ielra. 21 dtetsourB' Art�r GerSva1s1o von dern Bache já aS'Slln1111 as suas novas funções e está visi-
Ires. , I o eTgamlno 1 va,

. _ ... .

orador dr. Atuliba Cabral Neves. rando escolas alemãs em busca. de JOVC:l1,S Iírleres para a 1'eSlS-

Comi.são de sindicâncias: Fro.n- . i"nC"ia subterrânea e para os destacamentos de guerrllhelros.
cisco Cândido de Sousa Lima. ---.-----.----------

Francisco Mou ra P'ilho, José Cân- 3ft! n 'rz"BS

dido Borba e Salvato Vieira.

Os novos e já. conhecidos
medicamentos de grande su

cesso no combate da Malaría.
Srzorilla, em gotas - Table.

:Ualaria, pastilhas. - Os mais
pnérgicos remédios no comba

-- te da Malária sezões, ímpalu-

S I
rlismo e tôdas as febres inter-

a n g U e n O. mitentes. Tratamento comple-
to. Beneficia os órgãos afeta-

C O N T E' M
dos: Baço e fig'sdo sem produ-
zir intoxicação.
SanaopH - O grande remé

dio dos amarelos. Combate a

opilação caracterizada pela
I presença de anquilóstomos e

\ verminose no intestino, os

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

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

vida.
Prisão (le ventre - Não use

mais purgantes. Trate-se com

'fablelaxo, pequenas pastilhas
que beneficiam o estômago, in
testino e fígado.
Nas J:;"armácias e Drogarias

da Capital e interior do Esta-
� do.
Tudo passa Para as demais informações
ne��� mt5�dQ •.

1e pedidos, preços e condições
Rio, 12 (E.) - Informãm� aê lle f�llda!3. '<:'0TI1. dê'S,�'0ntQ � 'vls

Natal que se nota em todos os t� e a prazo, escrever para
setores das atividades comer- IIs.
CIalS daquela capital, uma C-a'"'-m--

....

l;;;;s;;;;8;;;.;S�;;;....;----G-·-;;;;�-�;;.a""·t"'�_·s=-,--=P;;;;i"'ia"'m=e""';acentuada diminuição de ne- Meiasdas melhores. pelos me
gócios. Passou a fase das gran- ::lores preços só na CASA MISdes transações, em que o co- CILANEA _ RuaC. Mafra, 9.mércio atingiu o áuge do mo-

vimento. A população adven- Núcleos residenciais
ticia da cidade desaparecerá, Rio, 11 (A. N.) - A atual
certamente, quase por comple- administração do Instituto de
to. De qualquer fórma, Natal Aposentadoria e Bensões dos
não voltará a ser o que era an- Comerciários. preocupa-se llO
tes da guerra. momen1to com a construção de
'\�...... _.-. _w.r...-.-..-,.............�

grandes núcleos residenciais
para seus assegurados, em to
do Brasil, já tendo nesta capi
tal concluido o conjunto de
Ramos € estando prestes a. con

cluir o da Olaria e São Luiz
Gonzaga, com 490 e 36 resi
dências respectivamente_ O
plano de co'nlsotfuções do Insti
tuto elos C.omerciários alcança
rá todos os pontos do país, es
tamdo previsto o levantamento
de 11.800, assim distribuidas:
Distrito Federal, 5_000; em

São Paulo, 3.000; Port'Ü Ale
gr� 1.600; Belo Horizonte,
1.000';' Niteroi, 500; Curitiba,

Pel·xe barato em 4,00; Cuiabá, 100; F1o,rianópo-
!is, 100; e Salvrudor, 100. Tam-

Porto Alegre bém no norte serão leViantados
. conjuntos residanciais esta\l1oo

Porto Alegre, 12 (E.) - De o IAPC interessado no apl'o
sua viagem a Pelotas e Rio veitamento de ár,erus já adqlli
Grande, regressou o dr. Almo l'idas para êsse objetivo_
Bento, delegado regional da IComissão Executiva da Pesca,
que ali esteve verificando as

condições em que se processa
a safr� de cação, miraguaia e

corvina. A safra desenvolve-se
favoravelmente, havendo pos
sibilidades de ser Parto Alegre
abastecida com b produto a

baixo preço. A Comissão Exe
cutiva da Pesca estuda, no mo

mento, com a CAERGS, o pro
blema do abastecimento de pei
xe da capital, como dissemos,

________

a preço barato.

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

Novo tipo de
canhões suecos
Estocolmo, (Via aérea):

A artilharia de costa suéca dis- S. Eduardo, Rei da
põe atualmente de canh5es de Ingla�erra21 cms., de um tipo inteil'a- Nasceu Eduardo na época em

lnente novo para a Suécia, por- que no. Inglaterra reinava o terror

quanto êstes, diferentes dos espalhado por bandos selvagens.
canhões fixos e' móveis, sâo Pouco op6s o nasci�ento foi leia.
transportáveis pelo que podem do para a Norm�ndlq ..

onde 01
.

.

'
.' ) educado. Corno nao qUlze3se sublr

ser transfendos. l'apl�a1TIe�te 100 trôno pelas armas foi chama·

para onde o eXIge a süuaçao., do pelo povo poro ocupei-lo. A pri·
São transportados sôbre redas, meir� _coisa que �e� foi ce,cá-lo

aue são retiradas logo que o de mInIstres c�tohcos Querendo
•
_, _. os nobres do relno que se casasse,

'J?-lJrp � posto .em .açao. As.pe· escolheu uma donzela de raras
" /. prnnelra quallôa- virtude... Foi ê16 que reconstruiu

, ......l,.cl::; de utilizar. A capa- a basílica de S· P.dl'o em Roma

o.)�,je de ;tiro do novo canh '::'0 Fei cognominado de confessor e pai

excelente; seu porte de tiro d0li.!,��re� Faleceu em 1066.

muíto grande, e quanto à prp- Perdeu-se.isão não perde nem mesmo

)ara'as peças fixas. Os projé
,eis se adaptam muito bem ao

;iro sôbre vasos de guerra, co
no também sôbre alvos ·;:;lll

;erra.

Passa. hoje o natalício do sr . dr.
Artur Costa Filha. secretório da
Viação. Obras Públicas e Agricul
tura.

Festejo hoje o seu dia notalício
o jovem Altamir Almeida. funcio·

Inário destacado da Companhic
NTexaco", nesta capital, mas ser

!

vindo. atualn1ente. como sa:tgen
to, convocado, no 14' Batalhão de

Caçadores.

Completa hoje dois onos o me

nino Geraldo. filho do sr. dr. Ma·
noel Pedro do Sil ve ir-u,

- ----_-�---

Fraternidade do Fole
O «score» de setembro, pró
ximo passado. foi de 269.

Comunicado
especial ILondres, 12 (U. P.) - O sr.

Saw, funcionário administra
tivo do govêrno da Palestina E

o general sir Zernard Paget.
comandante chefe das fÔl'ca�
do Oriente Próximo, num co
municado especial, acusam dE
terrotistas os judeus da Pales
tina, por cometerem atos de
violência "com intencão deli
berada de precipitar

�

aconte
cimentos favoráveis à realiza
ção de seus fins políticos". O
referido comunicado diz qUE
"um oficial e elementos dai'
fôrças de segurança foram as·

sassinados a sangue-frio, quaI;l
do cUIJlpriam seus deveres de
defesa da vida e bens dum ino
cente transeunte atacado €

morto. Os criminosos da Pales
tina, com simpa:tizantes ativos
e passivos, estão dificultando

Idiretam€nte. o esfôrço béiicc
da Grã-Bretanha, que desem·
penha papel tão vital na luta
contra Hitler". Em vista disso.
o comandante chefe das fôr
(jas do Oríente e o sr. Saw ape
lam agora para a comunidadE
judia da Palestina, seus líde·
res e corpos representativos
"afim de que reconheçarn (

cumpram seu dever e não per
mitam que o bom nome dE
Yshuim seja prejudicado por
atos que sómente acarretam

I!vinganças e deshonras ao po-
yo judeu, em geral". .

o ESTADO Sexta-feira 13 CIe outubro de '944

Rio (e v rce-ve rsa) 2
Curitiba (e vice-versa)
S. Paulo (e vice-versa)
[oinvile (e v ice-verse)
P. Alegre (e vÍce-versa)

vezes por semana.

2 vezes por semana.

2 vezes por sema.na-

1 vez por semana.

1 vez por semana.

Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis

liNHA DE L;(j \çÃO DIRETA:

eis 2as. - feiras)Rio - Flor in nó polis -- Rio

&MACHADO elA - Agentes

Com a dispensa do dr. Nilo Sal
danhCl Franco da função de Dele
gado de Higiene de Serra Alta,
foi designado para a mesma o dr.
Pedro Raimundo Cominese.

*

•

Foi prorrogado para o dia 30 Idês te mês o encerramento da ins

crição ao concursO para o cargo
de escriturário das repartições
públicas do Estado.

..

Contra fatos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

Por motivo de ordem técnica.
não se realizará o concerto que a

Orquestro Sinfônica da Sociedade
de Cultura Musicai de F'Icrion ô

pol is pretendia apresentar, em

Itajaí. no próximo dia 14.
:,\,

N. PereiraEuclidesde
O ponto preferido da « élite» tlcnencpolítene

RUA FELIPE SCHMIDT, 5
(fdifício Rio Branco) Desde ante-ontem os Prefeitos

dos Municipios produtores de quei· I

ja estão autorizados a viEar as

guias de elCport;;"ção dÉlsse produto,

-���������.��:a�-���_�'�"�'�.�lJ:�ree�'W�,,�"�..�_�u�'�_�"lIII:mn Il!iI-': conforme portaria publicada pela
: --------- C. A. de Sta. Catarina. da mesma

condecorados data.

Garganta
Irritada

Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as

,membranas irritadas.

Religi&sos
MOSCOU, 12 - A rádio-emissora desta ('apitaI anunciou

. hoje que muitas figuras do clero ortodoxo l'USSO das cidades
le Moscou e Tula, tendo à frente o metropolita Nikoley, foram
':'ondecorados com medalhas da nação, pela defesa de ::.\IOSCOll'lt) clBl'o de Mos('on e Tula - a('entuou a emissora - contribuiu
rnaterialmente para fortalecer a capacidade de resistência das I'('feridas cidades, tomando parte atjya, 'lJ'as orp;anizações de

'2,uerra e recolhendo fundos para a defesa da nação e dadivas

para o exército soviético.

russos

A Empresa Auto·Viação L'moense. A PARTIR DO DIA 15
DO CORRENTE. fará trafegar um ônibus. TODOS OS DOMIN
GOS. desta Capital à praia de Canavieiras.

Praia de Canavieiras ---_ .. _ ._-----_._- -

I'.HfP!\XH.\ rm nEPLOTIES1\nmX'l'(i
ü r;..ten·er�tol' fe(;,eral. �l'. dto, Xe-.l'(·�'.

n:_1mo.'i. l'el'eb(lu elo SI', C8ronel Reginai·
1 Ir) T.;>ixeil·a, diretor da Southel'l1 Brazi]
!�ll!1lhe:l' & CoI., Co:. 1:nc" sediada en1 TI'ê:-;
'-'::lI'en·.=;, COln1l1nlL'i.tc.'dO de que. en1 l}l'OS::'2·
.�ujn1ento Ü (":llnpanha ele ref}.orestanlen
lO ela.;, te�·f'a . ..:; d�HJ'ljeha COnl,!)<Jtllhia. o qth�
"'€111 ;'en·rk) adolado d:e��ie a'Jgl1ns <1110:::;,
foi tCl'll1ilHHlo o l'C'_!Jlanltio rIe pi"nheil'üs d.�l
pH�';;:,e'llte '6H.fr':-l. ,'..;€n<1o G nÚn1e!�O tot:Jl p101:1-

I
i ado d("\ 110.070 [iryol'cs, na pI'o'V1'ied'�llh?
ele Valõe-:;.

I Bing Crosby
I Nova York, 12 - Bing
Crosby, cantor de rádio e ator

cinematográfico, chegou a es

__===--::_-_-..:::-.-.. =::-._'-:::._-_--:...-_-_-_-...-.-.. _-_::::.--_-_-_-_-:.::::.::.::::---- ta cidade, regressando da via-
gem à Europa, aonde fora en

treter os combatentes da fren
te francesa.

Preço da Passagem de Id.:t e Volta,
cruzeiros). (LOGARES NUMERADOS)_

Cavalheiros. quando acompanhados de sucÍs esp,has ou

filhos. gozarão o desconto de 20 r nas pal>sogens.

Cr$ 15.00 (quinze

Partidas da Praça 15 de Novembro (Bar MirClmar): às 7
horas.

Volta {embarque no Hotel de Canavieiras}: (,5 17 horas.

INAUGURAÇÃO DA LINH!\, NO PRÓXIMO DOMINGO!

dia! Livros americanosdoo santo
Rio, 12 (A. N.) ._ O ministro -

da Fazenda, em circular aos As snedotas e pIadas apsren.

���petores d� Alfandega, �ecla- temente Ingênuas sio grander
que os ll_vl'?S para leitura, armas de desagregação mane,

b.r�chados, caltonados ou, en- Jadas pela "Quinta-coluna"caldenados, de pequeno fOIma-1 .-----_.,--.-- ---.to, com capas revestidas de pa- Ipel celofon.e, de proce�ência I
Paulo Braglia e Antonieta

norte-amerIcana, poderao ser da Silva Braglia
desembaraçados, livres de di- porticipam a seus parentes
reitos de importação para con- e conhecidos o nascimento de
sumo, com base no tratado de seu primogênito
caniércío e navegação promul- JUHIR-PAULO Igado pelo decreto 8.370, de 11 Fpolis .. 11-10-944.
de dezembro de 1941. �--- _J

3 v.-2

FARMACIA ESPERANÇA
do FarmacêItlco NILO LA (JS
Boje • amaahA __a .. I" preterida

Oroa"- ••do.aJa • e.traqetru - BomeopaUu - rlll't1Ullartu
A.rtlcoe .e borracha.

um envelope contendo urna pa

ço teatral impressa com várias

partes da mesma ext.raidas em

manuscrito. Gratifica-se a quem
achc;r e entregar à ruo Conselhei
ro Mafra, 115. v·2

Gino Caballero que
oferecidas

Cheqaram

OITO ELEMENTOS rONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,
E.gotadol, AnêmicoI, Mãe.·
que cri.m Magros, Cri.nç••
raquíticat. ,eceberio • tonl·
ficaçio geral do organismo

co", o

Sangueool
Llc. D.N$.P. o- 199, da 1921

«A los toros...»
Alegrete (R. G. S.), 12 (E.)

- Estreiou, aqui, o Arena Cir
co Tourada, companhia de va
riedades circenses, que tem
anexo um conjunto de t�urei
ros. Espetáculo que ha muito
não se via nesta região, des
pertou ele muito interêsse, le
vando ao barracão do circo
grande multidão, sendo a po
licia obrigada a proibir a ven
da de entradas, em vista de se

ter excedido a lotacão do recin-
to.

"

tllXIR Df NOGUEIM
Aos sofredores

Dra. L. GALHARDO-Ex·
médica do Centro Espírita
Luz, Cciridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - p andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferec�r os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en·

aelope selado para are.·

oita.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, motins e aviamentos
para alfai':ltes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
�elhores fábricos. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de efetuo rem suas. compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

Secção Avícola
o papei das exposições
Por largo tempo, em nosso

país, a avicultura não passou
de méro esporte (custoso,
aliás) que consistia em criar
belas aves, tipo "staudard ", de
importação por vezes caríssi
ma e que deveriam figurar nas

exposições. A preocupação má
xima e quási que exclusiva era

a obtenção de prêmios nos cel'

tames avk-olas. O -lado eco r.ó
mico era relegado a plano se

cnndárío e o comércio consís
lia quásí que exclusivamente
na venda, feita por avicultores

veteru.nos, a "aspirantes-cria
dores" de meia !dúzia dr aves ...

OH uma dúzia de ovos.

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Mo triz; Florianópolis
Ruo João Pinto, n. 5
Caixa PrJ.tal, 37
Filial; Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, ./n (Edil.
'

Próprio). - Telegramas: ·PRIMUS·
AII"8nt•• I\os principai. rn�nicil'io.

do �liIta9.Q

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI r\. \V ErrZ:EIJ INDUSTHI A :L-�I()TN \T lIJ1�F� (MMCO re�i!\r.

recomn1euda ...se para roopa fina € roupa cornnlunl.

� ....

��tsalJll#.f Bua João Pinto, D. 25
.� ��. (Em frente ao Tesouro do Estado)

� "

, � Florianópolis
-, - __

o Telefone 1448
RNRTOno PRTOLOGICnS SAHTA CATARIHA

Dr. H. 6. S. Medina Farm, Narbal Alves de Souza
Farm. L. !la Costa Avila

Exames Anátomo·patoIÓgico!!.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro-diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia
Química sanguínea.
Análises de urina.

13 dê Outubro ". t944
-��----"..___.--------_... _�- -'_.'-'-�-�._----

Delgado de ('an aIho, ,\'i1s011
da Costa, F'ol iciauo ele Moraes
e Osvaldo de Siqueira - atual

jll'esirle�ne da SO<"Í.edade Bra
sileira de Avicultura -- r-mbo
ra aíuda empolgados pela mís
t iC!l dos oxoruplares

c , sumdar
d:-; ". foram, além de muitos'

OLHl"O", os batalhadores que de
fplldenull a divisa ·'(·riaI' pa!"a
!\'ínlhnl'''. Não. ganhar prêmios
11,LS exposições, C01110 éra a I
prcocupacào dominar-te J!;:'

0JlOca; mas, lucrar na explora
çáo industrial da ave. A" doze
nas de prósperos aviários es

palhados pelo país, mais nota

damente no Distrito Federal,
J1JstarJo do Rio, S. Paulo E' Rio
Cirande do 8nl, demonstram
«laraniente que esta indústria
também é lucrativa entre nós.
JD dizemos c , também entre

nós", porque nos Bstaclos Un i
dos 1101' um período bastante

longo ela ocupou o terr-eiru

legar sendo superada ullIca- '\ .,."._ �'''� ._...,...--

mente por duas indústrias pe.. O general Dwigh.t D Eis.e n hower comandante
Soadas: aço e automóveis. No supremo das fôrças das Nações Unidos 'aue atacam a Ale
comércio da China, antes do manha pelo oeste, aparece eq u i convers"ando com soldados
per-íodo de agressão n ipôníca, americanos na frente de luta Como soldado de infanta
os OYOS tiguravam como pi-i- ria, o general dese ie saber se 03 seus homens recebem os

melro artigo de e::pol"taQão. devidos cuidados e bóa e lim e n teçêo .

Com esta evoluçao, as expo.. (Fóto da Inte!' americana\
sições não são mais, como o

enlll1 em nosso país bá Yinte
anos passados, a razão ele ser

........,.-..r..·....�.,."..__...,._..,."'�..........._,,_.................._w,..,....•...•__

da criação de aves (lp raças s€-

! COli'WANHI ,e. "4ALI NÇA "llecionadas, mas, apenas, a de- 1, I l\ A DA BAIA
Jl1onstração da eapaeidade de fundada em 1810 -- Séde: B A I A
]l1"odução dos vários criadores.

'"
-

i
INCEXDlO� r; TnANSPORTI<�S

""a sessao Vida Rural, de "A

I Capital e re,'eiTa,<; ec·s

��;�icla D�ll1é:ti�'a:' sol� a dh�e- •• ,!,:lf'-1S rlo balanço d�'19'H':
.

Ç3:(f'(Urlli,.·CtJGrSio' Lwz \'ianq� ReS>jJ{}Jlsabilid;.\c]e;; ' Cl'�

foi publicado, há tempos, em,

�
[{ece:ta '" .. , " , Crg

c],estaque, o 00nceito que se se-
Ati,·o Cr�

f
S.inü:t.!'o6' pag(;� n:-;.-; Ctltlino-s 10 anos. . . . Cr;S 86.G29.898,9G

gue e que não nos Ul"tanlOs ao ResponsabJ:;d"ües... , ," .. " Cr$ 76736.101.306,20

111'azer de reproduzir: "0 pa- l

]lel das exposições de ani.mais �
Hão é apenas o de reunir efeti- �
vos para julgamentos e destri·

�buição de prêmios. É, sobretu- �
(10, o educaciO'1l'al, a obs€rvação �
do trabalho de outrem :e veri- .;
ficacão dos próprios erros ou )

acú'tos, a possibilidade de con-
1

fronto, conduzindo. afinal, a
�.."...,._ "...,.. , w ·, _._-r.....,.,-..-_. _.·..•

-

..-_"III.,;,q!rJ _ ...

massa de produtores para as

soluções melhores".
A Sociedade Catarinen!3e dt'

Avicultura, órgão geral dos
('dadores df' aves neste Esta
do, ,p8.ssalldo atuaIlrente por
tuna revisão de suas atlyida
des, sPDte-se na obrigação dr
não só realizar 3,S exposições
c1nuais Cl)s�unJ.eiraR, c,omo, p1'i
mordiall�leDL:�, propugnar peh
:ntê!1sifir;açã0 da melhor:a e

aumento dos rebanhos avíco

las, proeul'ando demonstrar

que o custoso esporte cle criar

g'alinhas e outras aYE'S de ra

ça póde e eleve transformar-se i
em fonte de renda ]JTivada e

f
líIP'FIIIIIIIif

em rat01' de prosperidadE' do

gst�do e da Nação. I ere'dl-lo Mu''uo Pr dl-aI::\Iantendo no futuro esta J. e
seeção 'llaS colunas de "O Es- ,

tac1o" não fazemos mais que! Proprietários .- J. Moreira & [ia.
(compreendendo o papel pl'e-I
p.oncl81'ante da imprensa na

di-Ivlllgação de ensinamentos

llteis) cumprir Ullla das muitas '

obrigações altinentes à nossa!!
(�,l1tidade, criadas para f'hlC'idar'
e congregar todos aqueles que
se interessam por esta recrea

tiva e lucrativa indústria.
Por estas colunas, nas se

g1lndas feiras, serão respondi
das tôdas as consultas de inte
l'êsse avícola enviadas à SEC

ç_"\.O AVÍCOLA DO "Estado"
e divulgados artigos nos quais
serão estudados alguns dos
muitos aspectos da criação 1'a

cjonal de aves.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti'diftérico
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de; Fo+inhc.e , bebidos. café, mel. águas pctó.
vars e para USOi> irid uet r io is (feCUiíJriaa. cecvej o r iu s j.

,----..,'\ ._---

o ESTADO

í4.G17.0:J5.30

5.973.40l.735.8 i

S4.61G,21G,D"
129.920.006,,11

D1RETOf{fi;S' -- Dr Pam!Uo o'Ultra P'relre de (;arTalho. Dr, Francisco

'ie Sã e AnIsio MassoITIl.

Agências e sub-agêncJae em todo o terr1tórlo naclon&. - Sucursal ti{)

Uruguá1. Reguladores de aTariaM nas prlnclpats cidade. da A.mérlca. Europll
� ,Urlca.

AGENTE EM FI.lORIANóPOUS
CAMP O S L O B O & C I A. - Rna Felipe Seomfdt, D. 3.
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "AIJIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJA1, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

VÁRIAS 5.000 metros -- 1°) Joaquim
Xo Rio ílva (Corfns.ians) 15'42" 2/10.

Geraldino conttnúa à frente Rev. 4 x 100 111S. - 1°) tur-
dos art.tlheiroa com 17' goals, ma de S. Paulo (Bento ele As

I seguido de Lelé com 16 goals, zis. Benedito Ribeiro, Pedro
O campeonato carioca de tu- i1l2rardl e Renato Bastianon )

teliol arrecadou até a rodada '14" J 10. ,

,
. C1JfP_IWNA'I'O"lm .nu·

ue domingo passado a altíssí- 110 metros barreiras - 1(.1 DOR.ES
ma Roma de Cr$ 2.65S.870,00. 'jil'O Sblmada (Floresta) Lb " A nossa reportagem canse.
Pela brilhante vitória con- 1 10i . guiu apurar que o certame

quísrada frente ao F'luminenss Salto em astura -- 1°) Celso amadorrsta citadín o será rei
domingo passado, cada player :Jól'la (Paulistano ) 1 111· 90. nicíado domingo próximo no

,:0, Baugú recebeu um híeho de Salto triplo -- l°) Murítlca Estádio da F. C. D. com a rea-

101;, cruzeIros.. .

latusar.iba ',Fl()rt�sja) J 3 m., [Iízaçào da seguinte rodada:

"I,�ul. R�dnglles" e Bigode.] 81. I
Caravana do ,\1' x A. A. E.

)::otlSSlO'Dal:" do F luminense, A rremesso do mart e lo --- 1") Industrial.

la� .

poderão jogar domingo \�sis Naban ( F'Iorestu.) '19 m.. F'Igueíruns« x Lopes Viein�,

)!,'OXllllO contra o ·Bonsueesso. ·}9. \
c

E"dí J,.fi 'I' '1'"
"d

-

() .11", (lnu J
'(,'VIL o a llao estarem, ainda. ,......__�.,._. .......... ��_..

m ('oln1i<;ões físicas. Ambos.
o entanto, deverão estar a

.ost.os no F'Ia-F'Iu.

Arremesso do dardo - 1Ú)
':)syaldo ;)<impaío �Paulistano)
51 ni., 21.
Sábado e domingo próximos

continuará o campeonato,
•

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,'
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain.
da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para facilitar a aplicação.

(Um produto De Witt)

.:a.'..·....

A mais preferida, é inegáveL
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊ:MIO MAIOR CR $ 6.250,00

o P lr ('O)[}T
Repercutiram de maneira de

;agradavel. 110S meios desportí
!(lS cariocas, as ocorrênc ias
"eglst adas dommgo passado
I() estádio de General Sever-la-
10. No intervalo da partida
Bot aí'ogo x Canto do Rio, al
�'>;l111S torcedores r:m:íHcns se

desentenderam no mornen lo
;111 que se retiravam elo gra
nado as � equipes e o juiz Fio
'a'\-ante D'Angelo.
li,; ai c-omeçou... Os tais as

sistentes in vestiram contra o

'uiz e jogadores visitantes, ha
venuo agressões, correrias. sal
os elas cêrcas, etc.
Porém, depois de tudo isso

falou o SI. Adernar Bebiano.
presidente botatoguenso ale
�ando que tudo aquilo não
passou de "exaltação ele tor
.:;edores" .

Um fotógrafo do () Globo,
'lue chegava àquela hora no

'�alllpo e na:da tinha a ver com

o que se deu, fieoll bsm CO'll

tnndido,

i
i

:...u.:.c.

Siga a voz da experi
encia. Faça o que têm
feita milhares de Senha.
raso que devem sua saude
normalizada e livre de

contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador, tôni·
co. anti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma garan-

. "";.tivr�� . ___

tia contra cerlos solrimen.
tos que periódicamenlé
afliGem a mulher em
todas as fases da vida

_

na pu.berdade. na idadêlt
adul:a. na idade critica.

A Saude da M'llher
é o remédio que traz no

nome o resumo d& sQÇ15
virtt,t.;ies.. A

Muitas bonificações e médico grQ-is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
-

Sabão

'"

E)[ 8. })A rI,(.
J>a.lmeira�.('ampeã.o l}IlUlista

de H
Conquanto falte uma rodada

;)ara terminar o campeona,to
paulista de futeMl de lH44, o

cítnl0 de campeão já está de-
::idido em faval' do Palmeiras,
com a sua vitória na tarde de
domingo passado frente ao

Santos, venc.endo-o p.or 1 x O.

� 11�oi ,partida bem disputada, e

Imovimentada. A vitória do
Palmeiras foi obtida a "duras
lJCnas'" pois, o Santos apre- CASA MISCELANEA. distri'l Linhos, tropicais e casem i
sentou-se como difícil adver- buídora dos Rádios R. C. A! ras de todos os desenhos e pre-
sárlo. Victor, Vávulas e Discos. I ços, só na Loja das Casemil'as

O onze campeão foi o se- �U8 C' Mafra. 9 I"- Rua. Cons.'Mafra, 8-A.
guinte: Oberdan; Caeira e os-,

- ••••••• • - ........_·_·.-, ·._ w -_.. __J'

valclo; Og, Dacunto e Gengo; I" __

'

__

GOll zalez, Lima, Caxambú, Vi· GUARDA-LIVROS E CONTADORESladoniga e Jo.rginho. I

A renda foi de Cr$ 76.000,00.! (OMER(IANTES E INDUSTRIAIS
(.) tento de honra foi consigna-! Façam seu pedido hoje mesmo pelo ReembôJso Postcll. do livro

do por Gonzalez: , TÉCNICA PRÁTICQ CONTÁBIL
O }�studo Esportiyo embora, PREÇO CR$ 35,00 .

tal'diamelllte, envia parabens Do Prof. Carlos PintlJ Ferreira de Andrade
[,,O calupeão pall1ista oe 44. De grande utilido'de pelo seu modo prático de en�inor 0,5

;; lançamentos da escritu!'oção de seus livros.

Al'LE'l'HHW RIU S. PArLO DISTRIBUIDORES;

A Federação Paulista de OR<iAHIZA(ÃO BRASILEIRA DE DifUSÃO CULTURAL
AUetismo fez l'ealizar domingo Rua Dom José de Barros. n. 337 ,- 6' andar _. aala 611.

passado à tarde, na pista do
Caixa Postal 2:::60 -- SÃO PAULO

Clube de H.egatas Tietê, a se-

�unrJa parte do Camp'eonato
Estadual de Atletismo, realiza
ção que foi muito além do que
se esperava pelos brilhantes'
resultados obtidos nas diversas
provas.

O s. naul0 F. C. conseguiu
larga margem de pontos sôbre
os ont 1'OS concorrentes.
Datno� o resnltado, sómente

(!o 1 () 11.lguIJ·:
100 me,tros -- 1°) José Ben-

to de Assis (S. Paulo) - 11". Os tecidos da Loja das Ca- \ Se V. S. desejar um
"

"te
400 metros -- 1°) José Ben- semiras distinguem-se pela ori- casemira, linho ou trrc. %

to de A"sis (S. Pa\llo) 50" ginal padronagem e pelos pre- em côres firmes e belO�qq�
1/10. ços excepcionais. Visite·a sem drões, procure a Loja d�

•

1.500 metros - ]0) A,gellor compromisso, na rua Cons. semiras - Rua Cons;'
da Silva (S. Paulo) 4'7"8/10.;Mafl'a,8�A.. Mafra, 8�A.

"iN I .. At�4" ·}'ltlQ,._t . tt lZ#OO t OI .1

""u Oi I!I� lu I liA a
-

REPRESENTANTES
v. S. que!:' ser representante de firmas de quaTquer Estado

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

I
I
I

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

1

st-.�Ã���RCft.,
Esp (CIAlIDADE

. s; aJ • lfII

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASA IJIISC.LANZA1
mudou-se para a rua Conselheiro Mafra. 9

L A D O DA C A SA I/OSCAR LIMA'·)
IA
(AO

INDICADOR {( Viva a Grécia! viva a Liberdade!»
criminosos teve um curioso
sentimento de humanidade.
Tentou substituir o interprete
por outra pessoa, mas êle vol
tou-se em dírecão ao carrasco

e disse-lhe: : Este é o meu lu

gar. De vós não aceito tavór
ou símpátia. Sou grego". I
Um dos alemães avançou €11estendeu-lhe a mão. Ele o

olhou com despreso e disse: I"Depois de ter apertado a mão
de meus camaradas, não tenho
mais o direito de tocar a mão

I'de unl carrasco".
.

Policiais que se achavam

nas proximidades enxugavam I

as lágrimas. Os evzones carre

garam os últimos vinte cadá
veres e os levaram para o ce

mitério.
No dia 2 de maio, mais 300

prisioneiros do campo de con

centracão de Chaidari foram -------

executados. Entre eles figuram A T E N ç A O I
16 mulheres. As mulheres gre- Vendem-se para Dentista dois
gas mostraram o v,alor do seu aparelhos completamente novos.
nome durante a árdua e he'i sendo um Vulcanizador

, .

I t d três anos nel L' I
e um

1'0lCa u a e. res anos pe a 1· Girador, completo. Também se
berdade nacional. aluga uma sala para escritório,

1 na rua Vítor Meireles 18 (se-
...,.....,._. ._a.-._·.................._�a...,........�.._·.....�.......,." b d) AI 1 6' .

ra o. ugue O cruzeiros

mensais. Tratar com João Ma
thias Gustenhofen, no mesmo

enderêco 10 v. alt·· 6
- ......-••-.---..-..-......-.-&�....._.......... ..,............. -

DR. BIASE rARACO Cairo. - O "premier" gre- vezes haviam-se familiarizado

l\!édico _ chefe do Ser"iço de SifiNs <lo Centro de Saúde ; go, sr. George Papandreou em com �la e rião podiam ficar lou-

1>üt.::\ÇAS DA PELE - StFILIS _ AFECCõES UHO-GENITA1S DE I'mensagem dirigida pelo govêr- COSo AproxImaram-se dos _cor
AlWos 0\ SI-':,X.OS -::- !l.AlOS. I�Fl�A.VEHME(I�OS E LJLTBA-VIOLl�TAS no de Unidade Nacional, ao pos, e entre eles algu:r:-s ainda

· LONSLJL1/".S.: das 3.as.6,h:.:- H. !'el:rte Scluuídt, 46 povo grego, diz entre outras: ,viviam, e com movimentos.
HLS .. H. JOlfiYIJe, I, - FONE 1648 "Existem figuras de luta po- Ampararam s�as cabeças C0:r:-1

pular contra os bárbaros con- as mãos e os beijaram com af'eí

quistadores, que pertencerão, ção, acariciaram e os transpor
não somente ás páginas da taram cuidadosamente como

nossa história, como também se fossem homens doentes pa
aos domínios dos mitos nacío- ra seu último leito. Colocaram

n.ais. M�it�s dentre estas glo- vagarosamente no ,a�tomóvel e
nosas paginas foram escritas os olharam pela última vez,

pelo povo de Atenas. Todo gre- voltando-se calmos, com passos
g'o tem o direito ele conhecê- firmes e a cabeça erguida.
las, e de revivê-las com o obje- Regressaram, para seus la-

CJRIJJWIA <am.u, -Ós\I.TA CIRURGIA - MOl,(,;S'rlAS DE SB:SHOIC-\S - 1'1\RTOS tivo de elevar o orgulho nacío- res em frente á metralhadora
F,"lnado l'el3 Facüktade de YledlcUla (la Uu.íversrdane dt São Paulo onde iOl .

A.SSlsl�nle por ,a�!os anos do :3el'v.iço Cttlí' gteo do Prof. AÜp,o Correia '::-Ieto. I
nal. Durante três longos anos e exclamaram: "Morte aos ti-

Cjl'llrgla fio ,:::ilOlllagü e vias blhan:s, U1Lest1l10S delgado e grosso. t.íróíde, rins d
.

b' b
.

L'b d l" I

prósl"rii. I"''',.g-a, útero, ovários e uornpas. Var rcoce!e, nldrucere, va rizes "hérllia
a Ulals ar ara conquista da ranos, Vlva a 1 "'e1' ac e ....

Il&S 2 à. Ô 1101à5, à Rua F'eliP�(��G'�lt//\li (altos da Casa Para iso j , Te1. 1.598. capital grega, esta jámaís fi- A vez dos últimos vinte che-

KESl.DE:l\C1A; RIJa gSlevcs Jlmior, 179; �l. M764 cou escravísada e Atenas tor- gou e com eles a do interprete
.--.---------.-

B A
nou-se a orgulhosa cidade da que, por espaço de três anos,

!��.�, DH. GF� H. RD HROMADA
ln:�ais áspera resistência, a ca- serVira. aos seus amigos prísío-

Especialista em alta ci rúrgia c ginecologia pítal da luta e do sacrifício pe- neíros, em tudo quanto se tor-

Hospital "Miguel Couto" la liberdade. nava necessário para suas re-

mTn.UL\ (HA:\ló.N1A) _ Santa Catarina .

Eis aquí uma das páginas lações com o agressor até o se-

Imortais relatadas por alguem ereto, rápido e perigoso ccn

que assistiu aos últimos mo- tacto com seus parentes. E
mentos de 200 combatentes no agora êle os seguia á morte,

�ia 10 de maio de 1943: "200 No último momento um dos

Jovens deram hoje suas vidas
em frente ao pelotão de exe

cução em Kaissariani. Morre
ram, heróica e estoicamente.
Morreram aplaudindo a liber
dade da Mâe Pátria. Canta
vam durante sua última noite
com.outros prisioneiros que os
admiravam e os amavam. Es
tavam ,ainda cantando quando
despedírain-sa dos seus rrmãos
em Chaidarí. Atravessaram
�antando as ruas de Atenas e
de Kaissariani. Atiravam aos

DR MARIO WENDHAUSEN "eus parentes notas escritas

•. . I nos ca14inhões em que m:am
(J)lplofllado pela }o'aculdade Nac. de .Mea.tclna da Universidade do Brasil) tl'ansportado I 1 d

IlX-Ultel'110 do Serviço de Clllllles Médica do Profes!'or Osvaldo Oliveira, médico <1r, _ s, a� oca a exe-

Departamento de Saúde cuçao. Suas uUllnas palavras,
IJI,INICA III!;UIIJA - Moléstia .. blten".. de aduJtow e crlllnçaa. C()!I!SVIJI'ORIO foram dirigidas á Mãe Pátria

• K.UUU,ENtJ!A: Rua f"eIlI,e t>cbmldt n. a8 - Te). 1112. CONSULTAS - lIas .16 à8 III e à liberdade. Estavanl dando
coragem e fôrça aos que fica
vam.

"A'
.

h dmm a ama a esposa, fi-
lhos, parentes e amigos, estou
enviando meu último e quen
te beijo", dizia uma das men

sagens. "Deixai que as crian
ças terminem as aulas. Sede

.

orgulhosos", dizia outra men-
Hospital, sagem. Qualquer pessoa que

•.4441 ��nv���_Ji��g�'i�dioq�eosia�sas� Agência Geral Transporte de Cargas
sinos e a admiração por aque- Comunico aos 5m3. comerciantes é demais interessados
'les bravos, misturavam-se a que o transporte de cargas con'inua sendo feito, semanalmente,
uma grande dôr pelas suas e com regularidade. para: TUBARÃO, BRAÇO DO NORTE,
mortes no comcão do povo de ORLEANS, URUSSANGA. CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU·

Dr. LAURO O "UHA
Atenas. Aqueles que os acom- MENAU, JOINVILE, LAJES, CURITIBANOS, CAMPOS

11. panharam até os últimos mo- NOVOS e jOAÇABA.
mentos, viram sua firme fé nos I Aceitam·se viagens diretas a CURITIBA e PORTO

�;"II,,"'�1l8tll em DoeuCl.l8 de aellho- I ideais de Liberdade e como eles' ALEGRE.
ra� - Vias Ur1.nárlas.

I
se saorificavam a si próprios GUILHERME GONÇALVES D' AVILA

Curso de pspecializaç!t" de Glneco- com a certeza de que seu sa- Rua Alvaro de Carvalho, 2
logia (doenças de Sen,h.oras) com o

f'rofl','sor Moraes de Barros, da F'a. I
crifício servia de auxilio aos End. Telg. eDAVILA) Telefone 1.677

"uldade de Medicina de São Paulo. \ outros. Levaram-nos ao car.n

'po de execução de Kaissariani.
,Os caminhões estavam espe
rando nas providências para
recolher os corpos dos primei- HOJE tia.feira HOJE

���::)s. �r:�����:0�1:at�do:e�S 0:s: '���é;����'a�a;�f:o�u�����tz?
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túrbios da wCDsf1'uaçâo e da Il8terUI· 'dis recepeu a seguinte ordem: I" ))
dade.

Tratamento moderno da bleDorra- "Perguntai-lhes se eles teelU
qualquer coisa a dizer" e res

pondeu: "Eles teem alguma
ooisa a dizer: "Viva a Grecia,
viva a Liberdade'?
"Nada mais? "perguntaram

ao interprete, que respondeu:
noras e das 2 às .5. "Nada mais! ... "
ConsultórIO -' Rua Tlradente. li.

�'one: 1.663.
O sinal .foi dado. Vinte jo-

Rl1sid�nc18 - Rita Tiradentes 7 vens dali há pouco nada mais
eram do que vinte cadáveres.
Outros avançam e O interpre-

DR. AUDúIJO ROTOLO
te, voltando�se, com lágTimas

'. N.wton d'Avila 1\L nos olhos em direção a eles,
Médico _ Cmlião _ Parteiro diz, de maneira &,entil e amá-

R A lOS X vel, como �e ?ese]asse prestar- A's 7,30 horas

M(Jderna e possante IUstalacão lhes uma ultIma homenagem: PROGRAMA DUPLO

de 200 MA. "Segundo a ordem, amigos, de- Buddv Ebsen. o rei do sapateado, Bert Lahr
Uiagnóstico. precoce da .tuberculose veis carregar os corpos para 2 he.rdel"ros e vmpulmonar; ulceras gástricas e duo- aquele carro" Os condenados
jenal�, câncer do estômago, afe-

.

;ões das vias biliares, rins, etc. olham uns para os outros e

\plica o PneulDo-torax artificial nos seus olhares passa uma
)ara o tratalD�nto da Tuberculose chama de satisfação. Alguma
Pulmonar - fratamentos moder·' ,

h' , I
DOS e eficues desta moléstia

COIsa cunosa aVIa na9ue es

,:ompleto gabinete de Eletricidade olhares, causando calafnos de
médica: Ondas curtas e ultra-curo horrol'.
t85. Baios. Infra-Vermelhos e R�ies Seria a loucura provocadaUltra VlOleta. Infrazon-TeraplB pel h ,. 'd t'Consultório: Rua Deodoro, S ..

O onOI os mO'lnen os Cf1-

esquina fI'elipe SchInidt tlCOS?
O.. t .. 12 hrs., e du 14 .. 17 br. Mas, hOlne11S como estes, que

..1"011' �,f71 �nfr�ntaram ,ao morte muitas

MÉ.DICO
----------------------------------------�----���---

(AUSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Clílli(�a médico-cirúrgica de Ol ho s - Ouvidos, Nartz - Garganta.
l)iplü!lla de habilitação do Consvlho Nacional de Oflallllologia.
cuNSllLTóHIO - Felipe Schmiut, 8. Das 14 às 18 horas, Fone 1;;!59.
HES·IDENCIA - Conselheiro Malru, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em OOEN\�AS DOS OLHOS

Curso Ce ...perfel�ento e Longa Práttca no Rio de Janeiro

tJOI'll'ltJl/I'AIII - Pela manhA: dlllJ'lameow dllB 10.30Cls 12 he , à tarde excepto ao.

_ll.doe, .... UI,30 ÀII l8 bor.. - OONSVL'l'OR10: ltua JuAo Plnto a. 7. IlUbr.do -

'0'''': 1.4111 _ l\.ett1dêncl.: Rua Prellldentt, Coutinbo. ,..

---DR. SETTE GUSMÃO
cnrcrrc ])OS SERVIÇOS m·, TISlorJOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

, HOSP[TAL ")d;:rt8U HA)'IlOS".

CU}'so dl� :lp(lrfei(,'oall1E�nl') no Hospttal Sáo _L.ui�_l}0nzaga> ele �:i_o 1�:1�11o -:- I�:\:. ei;l�!.
gi�h'io do

í

nstu ut o "Clen1cnte Ferreira", (�e Sao Paulo - Ex-ruéd ico un errio de

Sanat.ôrio de Sant\.1,s, rm raulpos do JÚl·dao.

CUXIC.\ (:IU:.-\l, .:... DlAn!\úS'l'ICO pm;)('O('B b 'j'R.'\'l.'A"I·'Yl'O ESPECL\U'l. r\DO

liAS DOE-S(.,'AS DO .\.T'.\IU:I,HO HESI'lIC\TUIOO., ." ,

CO!'JSl'L'l'AS: Diill'iamente, das :3 à� G ho ras. C_O�SUL;r�,l-{lo: lW'!. VItor )·lelre,es. IS

HESID:t:XCIA; .f;ua };ste"es JunIOr, 13" - Te!. 142.
----------------�------------

ARAúJODR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

�lIpeciallsta, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das li b II.

Rua Vitor Meirole., 24. Fone 1447
-------------------------

DR. ARl\fANOO VALÉRIO DE ASSIS
tierv!ços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

l.ON�('I�.���(���u!"�,��AMPc�ad���A���ioEs.���!2�. fone

C(Jnsultlls das lU às I:! e das 14 às 15 horas

nESlDENCLA: BUli Marechal Guilherme, 5. Fone 783

CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

I.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

l'ormarl0 pela llnlTeraldade de Genebra

Com prãtlCfl n08 hospitais europl!'l.l8

CUnlca m.6dlca em ceraJ. pediatrIa. doen
CU do .lStema uerTo8o,. aparelho genlta

urlnArlo do homem e da mulher

.....te. T45cntco: DR. P_AULO TAVARIl8

Cuna de Rad�ologlA Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Clitnpa.narIo (Silo pau·

1O�. EspecIaliZado ém Higiene e SaMe

Pl1bl1ca. pela Unl.-ersldade do Ri<> de Ja·

nelro. _ Gabinete de Raio X - Electra

ear410gratta cl1n1ca - :Metabolismo ba·

.. , - Sondilgem DuOdenal - Gabl:nete

4. fUltoterapla ..... LabOCat.ório d. mtcro.

copia e 9.nÁl1se oUnlca. - Rua Fernando .

lIlacbado.' 8. Fone 1.1911. - P'lorlanÓl)OU••

Tralament.o especializado, médico e

eirút'gleo, das afecções do apar!>lho
gen itai femInino (Utero. ovArlos,

i.r<]lllPas, etc.).
Cura radical das tnflama.ções do.

gla aguda é crônica. em ambos os

sexos. por processos modernos sob

contl'ble endoscóplco - Ureu·osoopl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DlATEfu\1IA
- INFRA-VERMELHO

CONst,n:rAS: - Das 10,30 às 12D�. REMIGIO
·

MOI6ef�'!�, �s���!.·. Cri·
ançu em Geral. CONSULTORIO; Rua

1I'e.11J)f'.iScbmldt - Ed1f1cl0 � Neto.
'�., �492.,� 1:& • 1... _17 110,'" Rl!l.

Ir"f"t"�7a.; I La.t'IlO Benjamin
Conltcmte, 3

(Sobrado).

aç6e. -. Vias Urinarias _. Doen·
dali intelltinoll, réto e anuI

amOl'l'oida.. Tratamento da
colite amebiana.

lioterapia -- Infra-vermelho.
!onllUlt i Vitor Meirele., 28.
d. diariamente à.. 11.30 h•.• ,

tarde, das 16 lu. em diante
RelJid: Vidal Rcttnott. 66.

Fon. 1067.

ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

!fia e Ortopedia. ClfJllea a ClrvCUt
ras. Partoe fi doe.ÇM 4le .eabor...

Sl:K.T6RIO: R. João Pinto 1Diá·
nte 4.. 16 U .17 boru. RESmtlN'
�t1 41"_, •. r-. ·1'1.

, ...

Disse ao

Verdadeiro
Filho, que era
Filho Adotivo

A fotografia mostra o General Alexander cumpri
mentando o major Sydney condecorado com a V. C. por

atas de bravura. (British News Service).

...e, ao adotivo, que era o ver

da�eiro. História do amor al
truista de uma mãe. No novo
número de Seleções. E, mais;
O afundamento do Titanic: Co
mo êsse imenso transatlântico
foi a pique, com 1500 passa�
geiros - que gritavam e reza
vam desesperados. Pág. 45.
Sente turvar-se a sua Paz
C_on.iuga1? Dez perguntas que
suo um brado de alerta a marí
dos e espôsas ... Pág. 87.
O pilôto que se recusou a mor
rer: Com o avião perdido e a

perna amputada, êste pilôto caiu
em pleno mar, mas salvou-se
para continuar a luta. Pág. 57.

Não deixe de ler êstes e
outros 25 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de SETEMBRO
Condensado pata poupat tempo!

CARTAZES DO DIA

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

Hepre ..;;ell.la"te Geral no Brasil:
f'EUNANUO CHINAGLIA

Rua da Rosário, 55-A - 2.0 andec

Vende-se confortável
casa. na

Avenida Mauro Ramos, 249,
assim como outra, menor, ao

I lado, n. 251. Tratar com Aldo

I de Almeida, no Banco Nacional

I dC;;�é�ciO� Terr�;;'s
6

i
Vendo diversos cosas e

I terrenos, nesta capital e

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

V.lI

Casas e Terrenos
Encarrego.me da venda.

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

V. ·11

TERRENO
Vende-se, medindo 14 x 33

mts., na Avenida Mauro Ra·
mos, linha Circular, ótimo para
construção. Tratar na mesma

Avenida, n. 211. 30 V.-4

Vende-se um aparê.
lho para

ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V.·31
w........·.·_·_·.·_......,........_.��

Vendem-se c��::
na rua Major Costa n° 116.
Tratar na mesma, das 12 às
16 horas, lO v. - 5

A's 7,30 horas:
Richard Arlen, Chester Morris, Jimmy Lydon, Lida Ward e

Dick Purgell numa expressiva homenagem aos heroicos soldado
que atúam na imensião dos céus;

Artilheiro ,

aereo
CINE ]ORNAL BRASILEIRO (Nac.)

Distribuição COOPERATIVA
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preço Cr$ 3,1)0, 2,00, e l,Oe. Livre de Censura

(lHE «I

Empregada
Precisa·se. que saiba co

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

Felipe Schmidt, 5. 3 v .• 3
".,.,........T......_._._.,_..........,........-.�

Gratifica-se
com dez cruzeiros a pessôa

que achou, na semana passar.ia,
duas chaves numa argola, sena

do uma delas tipo Vale, n.200.
as Jntregar nesta Redação.

N;g6cloTu�;i�
Precisa.se de um homem que

saiba trabalhar ern corturne (fóra
da cidade), Informaçõell na gerên
cia do "Estado". 6v.!

Vende-se ,:ma casa de ma·

delra, na rua Ma.
jor Costa, sem número. Tratar na
rua João Pinto, 29. Sv-S

OUARDA-LIVROS
Firma industrial procura
um Guarda·livro formado,
moço. E' facultativo traba
lha. o dia· todo ou :num só
período. Ofertas para «In.
dustrial'. nesta RedClção.

SA"�'

e Patsy KelJy em:

trapaceiro
Ch�ster Morris, Buck Jones e Anita Louise em:

Caravana . do oeste
SEMANA DE CAXIAS EM B. HORIZONTE (Nac. Coop)

Preço: único 2,00- Imp. 14 anos
8 ., '"

Domingo, a revelação de 1944, Dorothy M� Guíre, com Robert
Young, Olga Bac1anova e Reginald Gardner, em:

CLAUDIA

Rlo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LONDRES, 13 (S. I. P.� ._. UM PILOTO BRITÂNICO, QUE ESTAVA EM VARSÓVIA, MANDOU PARA LONDRES UM TELEGRAMA COM A DESCRI.,

çÃO DOS ATAQUES �ITOS PELOS TANQUES ALEMÃES SOB A PROTEÇÃO DOS "ESCUDOS VIVOS", ISTO É, DAS MULHERES E CRIANÇAS
POLONESAS, TIRADAS,DAS CASAS DE VARSóVIA, AMARRADAS E CONDUZIDAS PELOS ALEMÃES À FRENTE DOS TANQUES, ATACANDO AS

BARRICADAS POLONE�S. VINTE E CINCO POR CENTO DESTAS MULHERES E CRIANÇAS MORRERAM. O RESTANTE DELAS FOI SAlVO PELOS

SOLDADOS DO EXÉROTO SUHTERRÂNEO, QUE DEIXAVAM OS ALEMÃES CHEGAR ATf= AS BARIUCADAS E SOMENTE ENTÃO ABRIAlVl F'OGO

CERTEIRO. DURANTE A BATAIJ-IA, TRÊS QUARTOS DAS MULHERES E CRIANÇAS CONDUZIDAS PELOS ALEMAES t�ONSEGUIRAM FUGIR PAnA
o LADO POLONÊS.

, _ ...._.� M .__ • ......._.
._ -------- ---_.---._-----_.

__._._-------
----.--._----_------

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

• 11TJ,ETIS�1O o serviço federal de Meteorologia Anzolini, que estava sendo [u l-

I
Hildebrando Mascarenhas de Sou- .

O n�n5?r _,::r . .J,oâ� Alye� ,:"Ta1rinllo,. pr e- prevê chuvas. 110 Distrito Federal, gado em Roma por haver ent e-
s,dente (Ia l' ederacao Atlética Cntmineu- de t d t 24 h 1 _

r

sa Menezes foi nomeado para o se, recebeu um telegr-ama do SI'. Minis-
n ro es as oras. gue aos a ernues o ouro do Banco

cargo (em comissão) de auxilicu' tro d'.!- Gvel'ra, conmnic.ando:lhe que. em
- d 'Itália. fO'i condenado C morte.

de inspetor de Fazenda. a�cl1çao ao que lhe fôra �oIIcILado. auto- No Rio. vão ser Incuqur-cdos O seu advogado o.pelou
iiII������������������������� *

riznu o Cornandante da Da Região lVIiU·
.

..

tal' a conceder licença aos elementos dos ônibus «expressos», que correrão <I<

Ao nosso confrade, sr. Tito Cor- 13° c ]40 Batalhões de Cacadores, sedi-a sem parar entre 05 extremos das No+ício-ae que o marechal Tito
Ih d d d

cios rcspect.ívamen te em .Ioiln.v i le e ne.r- linhas. exceto nas horas de rncdcr
" Mva o. foi conce i a exorreroçdo o Ia "3pitaL par-a integrarem a representa-
Ira a oscou , para conferetlciâr

cargo de assistente do D.E.!.P .. de ção C'fl,tarinense que tornai-á ]1'::t,rte 110 ca.n- movimento. com Stalin e Churchill.
ocôrdo com o art. 91. !:i 1, alínea ].)0"il'ato Nac iorual de Atletismo a reali·. J

Z31'-Se em São Paulo, no próximo dia 28 *
a, do decret.o- lei n. 572, de 38-10· do corrente mês, Estão dando o praia do Gávea Esta noite coíram borribns votl
1941.

jPretendo-fl·car·----
:u�itO;Ol"::u:�:ad:: :e:��O;:rS� doras sôbre Londres;

Energicanlente "

no Brasul·1 I :�:;a:li �erVt�P�:t.iV:;:m:������d: Portugal entro� em entendimen-
to com o Japão. afim-de que vol-

repeli-dos A id d
tem as tropas japoneses a ocupar

- Rio 13 (A N) _ O minis- .s CI a es da ilha Formosa, que a parte portuguesa da ilha de Yri.

París, 13 (U. P.) _ Inter- tro d� � '1' '. t
.

mms sofreram com o recente c to- mor.
. Jugoes aVIa, nes a eapI- que aéreo ianque. foram: Tai.nan. .

vindo rapidamente para reter tal, acaba de ser aposentado. -fu , Ta,kan e Tung-kang.
- .......===--==""'""==---...........

os refôrços enviados à guarní- Afastando-se das atividadesdi-.·· Area de Aacheção de Aachen, o Primeiro plornáticas Frano não preten-
Na Itália. as �ropas brasileiras n

E '·t t
. .

fi' .' .. ocuparam a c lde io de Burgo. Essa I dr 12 (U
.

".xercl·o nor e-amerrcano ln ',1- de deixar o Brasil; ficará re- povoação fica a 27 krns ao norte
.on res, . P.) - Con-

gru grandes perdas a uma. das sidlndo definitivamente em de Lucca, em linha reta. e está I trá-ataques inimigos foram
melhores divisões

_

de Hitler, nosso país e dedicando-se a es- situada no vale de GartagnanQ, desfeitos, ao largo da área
.

de
nos arredores de Verlanteried. tudos 'europeus notadamente por onde corre o ria Serch

í

o, o Arnhem, e pesadas perdas to
Estes contingentes procur�-

! das regiões balcânicas. Frano d�all. 7�;5::efr�:t�ed�1��;�e Sagro. :am ínrlíngtdas pela nossa in

v�m contacto com a guarru- ! ficará também como corres-
- * íantaría, apoiada por artilha

ça� d.e Aachen, mas foram !pondente de revistas culturais Círculos nazistas admitem que os
ria de pequeno alcance. Infor

energIcamente repelidos pela.e científicas norte-americanas. russos cruzaram a fronteira da mau-se oficialmente.
artilharia aliada, secundada --- Prússia Oriental, em três pontos,

pela aviação que merO'ulhan- A mania 'dos paládos a saber: ao norte e ao sul de

do 'b'
'

I' °I -

R' 12 (A N) OS' d'
Memel e ao norte Je Tilsit Em

_

so re �s. C? unas _

a emas, 10, ..

- In ICa- direção a esta última cidade ·uva.n-
obrIgou o lllImIgo a dlspersar- to dos ,Músicos do Rio de Ja- ça poderosa coluna blindada 50'

se. Jl(;'iro dirigiu, circular r. todos viGti.;;_,.

os sindicatos de profissionais
do Rio, sugerindo a idéia da
construção do -

Palácio Sindi
cal, que, segundo o projeto
ideado, será edifício de propor
ções gigantescas, destinado a
servir de séde a todos os sindi ..
catas de emprl?gados existen
tes no Rio de Janeiro. A idéia
está sendo recebida com ge
rais simpatias e seus autore�
procuram também a.pôio do
Ministério do Trabalho.

--------------------------------------------�-----------------------------�----����=====:--

MUITA ATEN AO I

==--==--==---
-"------

-----------_.�_._------

Florianóp�lis 13 IJe Ou!ubro de 1944
------ ------_._---

Durou 5 hora! o bombardeio I�::�=:::
LONDRES. 12 (U. P.) ---\. cidade de Aachen foi bombar

deada por espaço ele 5 horas )OI' bombardeiros médios. Caças
bombardeiros atacaram as tro}as inimigas a sudoeste da cida
de. A norte de Aachcn, tropa! de infantaria e tanques inimi

gos empenharam-se na luta, <h Bal'clberg.

de

A Gestapo prende
padres

.

Loncires, ou.tubr�<rIn' 'l;�, ':
dO): - Informacv

-

g

da Polônia dizem' (
po prendeu recent

DI
'é

gVl1S padres polone
l:·�,tok. Esses padre,' Opar,
tos em liberdade, a ç�_.H,

' .I.

após; porém, a pol
faz circular boatos Fil

libertação fôra conl
A

C

d�ante promessa C t�
çao. por parte dos c -

para lançar SÔbl'8 a
a desconfiança cont. ARdotes postos em libe � .'

*

Continua a luta na dreo de A-
achen. A fumaça dos incêndios na

cidade eleva-se a 2 mil metros.

...

Quando os alemães evacuaram

Paris. roubaram do Instituto Cu
rie 8 gramas de !·adium. avaliadas
em 160 milhões de francos. Na
França ficaram apeno. 6 gramas
do precioso metal.

•

Ontem. aérea dels 24 horas, fa
leceu em B. Aires o sr. Ramon
Castillo. eX'presidente da Rep. Ar
gentina.

Aguardem _
as novas instalações�

A EXPOSIÇAO, na rua felipe Schmid'�
(ãotigo varejo da' Casa Sànfa ROi;

UIUI;ITII:[llffll;I;f)
É XAlS QPE IDl

NOM.E, E UM
II](BOLOI
--

PODEROSO AUXl-
:LIA.R NO TRAT.....

JlENT() DA.

As inscrisões a-o Concurso de ro

bustez infont i l , institudo pela Co
missão organizadora. das comemo

fações da Semana do Criança. se

rão feitas no Departamento de
So

ú de Pública (Secção de Higiene
Infantil), durante as horas de ex

pedí.errte , até o próximo dia 16.
;;egunda-feira. Ao concurso poderão
;nscrever-se crianças até dois anos

de idade. sendo confer idos, aos

que alcançarem melher colocação
valiosos prêmios instituidos pela
Legião Brasileira de Assistência e

pela "Nestlé". A fase terminal do
concurso será levada a efeito no

Estádio da Fôrça Policial do Es
todo, às 9 horas do dia 17. de a

.:.....-.�_�__�_�_���_�_�����������������_-_���- cardo com o programa estubele
c ido ,

LOOO�(ÓVEIS"I
Vendem-se, urgente, dois locomóveis em estado de
novo, marca "Badenia'� e "Lona", de 30 e JS

H. P. E.; uma charret\e e diversas máquinas
para irdústria.

Informações n.esta gerência,

Nos porões das
casas
Londres, 12 (D. P.) - A su- comumceções I

doéste de Aachen nossas tro- '\;>

pas avançaram contra obsti- �os.cou, 13, (�. P.) =: �m I
nada resistência inimiga, para edltol'l8;_l �o or%ao. do exército I
co.�'tar a ,rodovia Monochau- r��s� S�bl", a ofens,lVa na Hun-!Duren, a cerca de 2 kms. a su- gll� msmua que &:Iandes acon

doéste de Hürtzen

ViOlenta�eClmentos
se estao desenvol

luta prossegue �ai� a sul de vendo, pois a referida otensí

Les Metz. O inimigo está usan- va "significa, por seus grandes
do os porões de .residências co- esmagadores golpes em vá
mo posições anti-tanques. Re- fios setores, que o exército so

pelimos vigoroso

contra-ataq�",
-

'ético cortou as comunicações
na área Letrecourt, no norte itais, o que colocou enormes

de Nancy - diz o comunicado ôrças germano-húngaras em

oficial de hoje. osíção muito crítica".

'Cortou as

•

I

I Ecos e Notícias
& mm

Alexandre Bvangelista foi nomea
do oficial administroti�o esto.dual.
classe A.J. COSTA· MIELLMANN

(Engenheiro Civil)
Escritório Técnica de Construção
Projetos, Orçamentos, Adminh: tração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Outro desastre
de avíacio o rei Carol
Rio, 12 (A. N.) -- o mims- México, 13 (U. P.) - O rei

tro da Aeronáutica distribuiu Carol passará algumas sema

o seguinte comunicado pela aas na capital brasileira, an

AN: "O avião Loockeed Ledes- tes de seguir rumo à Europa,
tar, pertencente à Navegação segundo diz um despacho.
Aérea Brasileira, ao decolar, _

ontem, em Pirapora, fez um Compraé na CASA MISCE
pouso de emergência a poucos LANEA é saber economizar ..
kms. do aeroporto, tendo mor

rido os seguintes passageiros:
Luiz Americano Sá Silva, Ma
ria Cesar Moreira, Paulo Ca
nabrava Mascarenhas, Mário
Romeno Cavalcanti. Antônio Moscou, 13 (U. P.) - As
Carreira Pombo e José Pereira tôrças moveis russas avança
Castro Filho. A tr�p�llação. era lan� pela planície, para Buda

c?mpost� de Can�IdlO Gum:a-II ]'8_.ste,
com o propósito de apres

raes, Joao LudoVICO, Desdtích sar a rendição da Húngria. Os

Mac�.ad? e Antônio. Gr<:en- f}�é:'citos russos, q1..�e operam a

I?-al.gh Lms� tendo fale.cldo .e�te l�one, lançaram tnplo, assalto
ultImo. FOl aberto mquent.o sobre o pôrto lituano de Piepa
para apurar as causas do aCl- j:�, assim como sôbre Menel e
dente". 1,iiIsit.

- ._�._..!--.... ._ .�.J.

ia Hungria e
J8 Lituânia

T�N(CÓ�«A"ILAR
',�Ó;í'I:XÚLÚH:rA

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAfS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


