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Milhares de cartas de exp�dici0I?-��i�
RIO, 14 (A. N.) - .. UM VESPERTINO LOCAL ESTÁ RECEBENDO NUMEROSAS CARTAS DE EXPEDICIO�ARIOS, EM QUE ELES\ {tECOMENIJ.A�
AS IrAMILIAS QUE NÃO MANDEM MAIS GULOSEIMAS, POIS TÊM DEMAIS. NESSAS C�RTA�� TODOS ELES SE MOSTRAM CHEI��. �E OTIM.I��MO E REVELAM ESPERANÇAS DE QUE, JÁ PELO NATAL, ES!ARAO DE VOLTA A� BRASIL.

/',t:. :. �z�
ImpressIOnantes . revelações
Rio, 14 (A. N.) -- Francis- num tremendo sacrilégio e pro,

co Soares de Sousa, recem- fundo desrespeito a Jesús Ba
chegado de França, onde cur- cramentado".
sou até o penúltimo ano o Se- Depois o jóvem acentúa:
minário da Congregação dos - "Vi e sofri também fome,
Padres Ascencíonístas, f'alan- essa fome pavorosa e indiscrí
do a um vespertino local, tivel, provocada pelos colabo,
fez revelações impressionantes, racionistas. Jóvens seminaris
destinadas à mais profunda tas ingleses, que haviam con-

IH. 9222 repercussão no seio dos cato- cluido o curso do sacerdócio,
lícos de todo o Brasil. receberam as ordens sacerdo-

O jovem brasileiro viveu na tais à vista de soldados de baío-

M d t d t d EE IUU Q. t I
-, ·

França durante todo o tempo neta calada e, logo em seguida,

enSag�ln T

OS es II .�n es ,OS I. I .' « ·u,ln a-co una» nao e ISSO••• da ocupação alemã. Foi, assim, eram feitos prisioneiros de
'.

_ � testemunha das brutali-dades guerra e levados para miserá-
_ n�o, l_" (A:. N.) - Por 0Cal'HaO do alm02° de :ol�f�aterlll- . Foi ao tempo da revolução espanhola - a que levou, nazistas. Referindo-se aos tra- veis campos de concentração.saçao I.ntel amell;ana, ont.em, como. homenagem da juv eutude

o general Franco ao poder _ que se começou a falar em
dicionais templos católicos Cabe, agora, à IbOTeJ'a CatólicaJmlsilcl�'a .a�s palse� amel'1canos,. fOI lld� a s:gumte .�l:e,:lsag.eI� "quinta-coluria",

,ue (.onllallda�e, .:l:\.la(�a }�elOS �f-nnda:lt�s no�t�-an�ellca,"�os a.o:: Essa expressão era muito cara aos itüançistas espq,- franceses afirmou que, na sua uma tarefa importantíssima:
csl udant.cs b: asuen os. No dia

-"�'Ü alUv;r�all.o da �.es(;ober ta nhóis e significava a quinta-coluna, oculta, que, se nao maioria, foram míseravelmen- recompor a família francesa e
do Hras ll, nos, estudantes do� Estartos-Un�dos, desejamos e11-

171€ airaicôa a memória deveria operar dentro da cuuuie te profanados pelos "boches". soerguer o moral da sua socíc-
viar a vós, estudantes do Brasil, nossa,s .1�1�lS eal�ros�s congra- de Madd à aproximaçã,; das quatro outras colunas reio- acrescentando: dade. Os alemães não preteri-tulaçôcs . Para todo� o� povos do, h�mlSferlO, o dia 12 de outu- tncioruirias da Falange.

__ "Vi belos templos, ígre- deram destruir apenas a Fran-b1'O ele [.4D2 é um dia ímportanussnno. Houve sem!)re um laço Com o tempo, a' expressão ganhou caráter deprecia-
de amizade que se torna cada vez mais torte a medida qu� pr�- tivo e dessa oiensa têm sido vitimas, injustamente, (não [as riquíssimas e tradicionais ça, materialmente; foram mais
C11l'amos, lado a lado, na grande luta atual, preservar os Hl:als talemos das acusações justas), pessoas de bons costumes transformadas em estrebaria!' longe: quizeram devastá-la
da ítberdade do mundo. _Nesta luta, nossas duas naçoes, unidas

e que, pelos seus atos patrióticos e independência de espi- cheias de animais dos alemães moralmente".
por tntcrmédio de suas Juventudes,_ oncon.tram .n�va ram.rr:racla- rito, jamais pensaram em atentar contra a soberania da , ------

gemo Apesar elo fato de nossas naçoes falarem �dlOmas díteren- Pátria. t 'C' R· , Roosevelt e ostes, uma forte amizade desenvolveu,-se entre nos. Agora, os :s- Aliás, essa denominação serviria bem, C01JW serviu e alu luatudantes de cada um dos nossos paises aprend�n1. a US�1 a Iín- ainda serve, para indicar os súditos de certos países tota-
'

• ]-ornull·stasgua da outra, e estamos certos ele que esta amizade ha de flo- litários, que praticavam atos de espionagem, algumas ve-
reseel'''. zes, até, sob o olhar ingênuo da nossa gente, de índole

acentuadamente democrática e liberal.
Até ai, nada de anormal, âesâe que as acusações vi

sassem aqueles que estavam, de tato, conspirando contra
a nossa soberania ele povo cioso da Liberdade.

O mais grave, no entanto, é que, ultimamente, se tem
desuirtiuuio o verdadeiro sentido dessa expressão, atri
buindo-a, perversamente, àqueles que possuem. nas veias
sangue do verdadeiro patriota, e aos que dariam, rneS1JW,
a viela, pela soberania eterna da Pátria que lhes serviu de
berco.

"

É sabido que alguns acuiiuuiores da honra e dignida
de alheias dela se servem para, ilícita, mas, baldadamen
te, fazerem calar aqueles que mantêm idéias e pontos-de
Dista pessoais e sem cartilhas, mas que, nem ao de leve,
se parecem com. os atos praticados pelos espiões e pelos
inim.igos ela Democracia.

Ora, não devemos agravar os nossos males, males que
são de todo o mundo, nesta hora de tristeza e de sangue,
com o emprêço dessa arma iniusta e 'ineficiente, que 111-€
rece o repúdio dos homens sensatos.

Não confundamos, pois, Fascismo Com Democracia,
nem "quinia-colunismo" com Patriotismo.

Levemos. sim, às canas dos tribunais os "quinta-co
lllnistas� de sangue e os perversos achincalhadores dos
homens de bem, dêstes que pensam pelas respectivas ca

beças, sem prejudicar ou ofender a ninguém.
Já!é tempo de se não deturparem mais as expressões

"quinta-colunismo" e "quinta-coluna", para que, na hora
do reajustamento, ciàadão algum se veja compelido a ex

purgar-se de infâmias cometidas à sombra de interêsses
mesquinhos.

Com isso, estaremos defendendo o nosso lJatrimônio
de povo soberano, sem let'ar a amargura e a desolação
aos corações daqueles cu.jos serviços são necessários ao

engrandecimento da Pátria comum, o nosso querido Bra
sil.

Icorna, 13 (U. P.) - De Elea
nor Packard - �m coopera
ção com suas fôrças navais e

com o auxílio aos patriotas
italianos, o Terceiro Exército
avançou vários kms. ocupando
certo número de locahdades
em sua nova ofensiva, com

que se quebrou a calma ,de 10
aias que reinava na frente
orienta! da Itália. No setor

Icentral,
unidades do Quinto

Exército fizeram também pro
gressos contra a fanática re

sistência alemã e conquista-
ram o Monte Dellana Formicci,
5 kms. a léste da localidade
de Livergnono, pela posse da
qual se trava violenta bata
lha; e se apoderaram ainda
doutras posições menos impor
tantes nas montanhas. Na Os tecidos adquiridos na Lo
frente or�ental italiana, o avan- .ia das Casemiras, na rua Cons.
ço foi geral, com exceção do Mafra, 8-A, têm como galEmtia
estreito setor costeiro, tendo a qualidade:" e a durabilidade.
as formações britânicas ocupa- ----_--------
do as localidades de Belinono Dinheiro para a
Massa e Badia, assim com� Frallca e Bélgica
uma_serraI?-i� de � l�ms. �e ex-, Rio, 14 (A. N.) � A car>tei-PERCIVAL FLORES tensao, pr?XI.m.a a Impoltan�e ra de câmbio do Banco do Bra-

........,._.._ . ......-.....,.;........,....................".. ..._.._.,. ..-.-.-----.-••,••,--.-.-............,., • ....... e�t:adoa, Rlmm�-�lonha. MaI� sil informa que ainda não rece-

4 Hungria e o iReduzido para �e�t�, canam em poder beu autorização para encami-

I
dos bntamc�s o monte Rull,a-Inhar remessas de dinhe,iro paraarmistí"io O corredor t� <: a lo�alldade de BucchlO, Ia França e Bélgica. Por en�\I

I so.�.re, o n? A B.orell�; Os "deS-!quanto, acrescentou, essa au-
Nova Iorque, 14 (U. P,) _ A �om o" Primeiro Ex.ército �loIeles �;Itamcos

.
�oyal ,e torização só abrangerá a Itá-

NBC informa de Londres que no��e-a�1ellcan�, 13 (U.P.)-=-� pookout c.anh.o�ea?�m po�:- lia. Aguarda o Banco do Bra
o gabinete húngaro esteve reu- cOlle�Ol de fuba dos. a�emae. ç?es e ,baten�s mlmlgas plO- sil autorização em relação aos
nido à noite para tomar deci- a nOl�e de Aachen fOI led�zI- x.lmas a localldade

..d� Casena- demais países liber,tados, que
são final a propósito dos ter- do hOJe para _um km:, deVIdo tlCO, na c?sta adnahca, sem deve ser emanada dos coman
mos do armistício. A BBC in- ao av.anço d� mfant�na norte- ,sofrer qualsquer d�nos, ap�sar dos aliados.
formou, por sua vez, que não ame'l'lcana sobre a CIdade, des-

I
do fogo das batenas costeIras --'-----------

......_.,........_........ ...... 'W'W''W'W''W'W' ...

_ foram confirmadas as notícias de o nordéste. alemãs. Compraê na CASA MISCE-

Recrudesce a resistência alema procedentes de Angóra, C.airo O
- · LANEA é saber economizar ..

PARíS, 14 (U. P.) - O comunicado do Snp�'emo Q. G. :0���g�úS;:���d�1aa:iaq���id� s alemaes bateram em retirada Ainda não loiAliuílr! informa que :1)0 setor de Aae11en os alemaes lançaram armistício. . J'- J.i' I I- dpesuclbs comtru-ataques, na área de Bardenburg. Outros contra- MOSCOU, 13 (U. P.) - Despachos do front informam ijue COU Irma a

�!a(�1:l:
s ant�riores, n?s arredores d� Ve:lautenheid e Haaren, Missa solene Bagl'amian irrompeu até a fronteira da Prússia Orientall a Londres, 13 (U. P.) - A rá-

.Ia tlll hall1 Sido repelldos. Durante a noite passada, as tropas sueste de Memel, depois de repelir nada menos de 30 conha- dio de París, em sensacional ir-
aliado s sofreram também vários ataques por parte da aviação Belém, 13 (A. N.) - Será ataques efetuados por três divisões de infam,taria e uma de tJan- radiação, anunciou que fora
11azi ta. Assim como a sueste de Geilenkirchen, se j,ni!:ensifica celebrada, domingo próximo, ques alemães. De 15 a 50 tanques protegidos por aviação! in- ordenada a evacuação de Bu-
o fr rle al'tilhal·ia. Tudo isso indica que recrudesee a

reSiS-jna
Basílica do Nazaré, nes- l..erviel·um em cada ataque Mas na investida final os na<>;,l··,><, -1n���+� 'l\.T� �� .. _-- .. - ---- --_ ... <,

.

., ,
_

. ',. U.! n E SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"tI' lemã sem que, entretanto, consiga impedir a ação das ta capital, missa solene em in- empenharam 160 tanques e canhoes automotores. Mas pe) :t'... i!, IUa.l:-'t'.:>�c;. HU t'lHctllW e�.sa llUL1-
a\ ladas. tenção da FEB. mm 50 carros-engenhos e bateram, afinal, em retirada. Aj1de-icia não foi confir�ada por

�, qualquer outra fonte.._'---'--"- ._' ._- ·---------;a.

bombardeio
menta, ao largo de Formosa e numa declaração public: ece te povoadas. Alem dISSO, fo-

sôbre a própria ilha. pelo governador de Formos ada ram adotadas as providências

•
difundida pela emissora l e n� sentido de enfren.tar possí
Tóquio. Diz êle que os ataq;: de veIS desembarq�es allados. �a
eram previstos e que foram'lues tur�lmente,. o governado� )a

madas as medidas adequa( to- p�nes termma co� a aflrma

já tendo sido parcialmeJas, çao de que. o� �a�l�an�es de

evacuada a população nrte Formosa ate a VItOrIa fmal lu-
'das tarão.

'

-----._ ...__ .__._----
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Pela libertação
do checos

Só quando
decidirem
Washington, 14 (U. P.) Nova Iorque, 13 (D. P.)

Roosevelt declarou à imprensa Os postos de escuta da NBC

que a reunião con�ultiva .

dos! captaram uma mensagem .?�
ministros do Extenor latino- !EBC, segundo a qual 0. gover
americanos teria lugar sómen-I no checoeslovaco anunclOl� qUE
te quando os governos ínteres- tôdas as passag�ns dos Carp�·
sados decidissem que se torna tos, que levam a Checoeslovà
necessária e não simplesmente quia, foram limpas de tropas
quando alg'umas pessoas ou re- alemãs. I?e acôrdo com ou�rf
datores de jornais sugerirem informaçao da BBC, c:.0lhlda
isso, pela .CBS, uma delegaçao de

:\Ioscou, 14 (U. P.) _- Fôr- govêrno checo "já chego�l .8
cas anfíbias soviéticas realiza- território da Checoeslováquís
;'am espetucular desembarque libertado e três membros dr

nos al'redo;es de Petsamo, no Conselho Nacional checoeslo
extremo norte da Finlàndia. vaco se acham atualmente em

As notícias dessa frente dizem Londres para realizar conte

ser iminente a ocupação da rêncías com o govêrno de Be

baía de Lízna Hamari, próxi- nes.

'ma a Petsamo. Visam os t'us-
---

sos j)l'epal'aI' uma cilada mol'- Tiveram perdas
tal para.. os 60 mil homens sob (onsidérávais
° eOlll,lLndo do general nazista parís, 13 (U. P.) - lnfor·
Henc(111i(:h, cortando-lhes' a re- ma-se oficialmente que aviõe::
tirada pp]o lilar, Estes contin- da Nona Fôrça Aérea conti

gf'nte's, privados elas rotas 111a� num'am atacando Aache!1 pe,
j'ítima!'; para a fuga, serã.o for- lO terceiro dia consecuti_:o
rado� a marchar pelas tortuo, Acrescenta-se que os alemae�
�as e fríg,idas estradas da Fin- tiveram perdas éonsideráveü,
lândia, nano à Noruega, l1luna· i10s contra-ataques lançados [l

veregrina-ção sem fim. héste da cidade.

def

LondrêS, 13 (U. P.) - Os
nipões estão vivamente preo
cupados com êsse ataque sem

;precedentes que interpretam
/

J[OS('Oll, lH (r. P.) OH- Washington, 13 (U. P.)
Em sua conferência com os

jornalistas Roosevelt referiu
se as conversações entre os

srs. Churchill e Stalin em Mos
cou, das quais, êle, Roosevelt,
está constantemente informa
do. Disse o presidente norte
americano ser absurdo pensar
que o sr. Churchill represen
te, nessas' conversações, os

interesses também dos Estados
Unidos. Relativamente à sua

propalada conferência com

Churchill e Stalin, ainda este

ano, o sr. Roosevelt afirmou

ignorar tal possibilidade. Res
pondemdo a uma pergunta sô
bre os planos para o reconhe
cimento do govêrno francês, o

primeiro magistrado estaduní
dense disse que êsse govêrno
.lá f'ôra reconhecido "de fato".
Também foi abordada nessa

conferência a questão da cele�
bração, ou não, de nova co,n,fe
rência consultiva de ministros
do Exterior interamericanos.

da Imeut« acaba M� S('l' rlívul

�'llIla u eapturn dp Rig'fI enpltal
de Letonla.

Na Itália

.�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

!

I iod. telegr. «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florian6polis

.1 A serviço da indústria e do comércio do Brasil

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

Interior: Our inhos.

instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior: San tos

ESTADO DE MiNAS: BeJo Horizonte e Varginha.
Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrê lând is , Carmo do

Divioópolis, �aDto Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de Fór a.

fm instalação: Governador Val adar es.

HADO DA BAHIA: Salvador.

Em instaíação: Sucursal de Vitória,

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

�\\tsauq,9� Rua João Pinto, D. 25
� � �. (Em frente ao Tesouro do Estado)

� " I Florianópolis
-, - - Telefone 1448
AnRTOnO PATOLOGICRS SANT A (ATARIHA

Matriz: Rio de Janeiro

Agência
In terior :

Urbana n. 1 (Salvador)
Ilheos, Itabuna e Jequ:é.

I

Rio Claro,

Exames Aná.tomo'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro-dial)'nósticoB

.

Hematologia
Coprologia,

Bacteriologia
Autovacinas.
UItrcrrn.icroscopíc .

Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti·diftérica
(CRUPE) com prôvo de Schick.

Análises qu írnícos de: Farinhas, bebidas. café, mel. águas potá
veis e para usos industriais (fecularias, cer-vej o r

í

ca].

i
' ---,

I Dez anos para normalizar a Bélgica
Nova York, outubro (Inter- mm-me, à minha chegada aqui

aliado): - O correspondente com o Govêrno Belga, regres
de guerra John Parris declara sando de Londres após anos de
num despacho que os alemães exílio, que o povo de Bruxelas
sangraram os belgas, física e não havia visto porco nem peí
económicamente e acrescenta: xe desde a chegada dos ale-
"Peritos em reabilitação, que mães. •
mantiveram gráficos do declí- Disseram que o pão era tão
mo do país sob a ocupação ale- ruim cue os cães se recusavam

mã, calculam hoje que levaria a comê-lo. Era feito de favas

pelo menos dez anos para fazer moídas 'e ervilhas, grama e um

voltar a Bélgica a seu nível de pouco de farinha verdadeira.
antes da guerra. ( "Quando os aliados volta-
"Muitas mulheres belgas I ram à Bélgica, a escassez de

perderam de 10 a 20 quilos e I víveres tinha atingido tal pan
as crianças foram debilitadas to, que os técnicos em econo-

I pela falta de comida suficiente mia calculavam que uma quar
e de vitaminas. Os nazistas ta parte das mulheres e crian
mantinham o país num regime ças teriam sucumbido com

de feme. mais um ano sob essas condi-
"Autoridades belgas disse- ções".

Agências

E lADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Vassoures:

ESTADO DO ESPíRITO SANTO:
Agências de It a pernir im e Colat ina.

!Crueis torturas
I até à morte!
I Londres, 13 - rs. r. P.)
'Segundo ínrormácões de im

I prensa suéca, muitos pelone
! ses condenados à morte pelo

I chamado Tribunal. Especiat
(Volks Gerichthorff) permane
cem durante longos meses nas

prisões alemãs, esperando exe-

cução da sentença. Os prisio
neiros, algemados com pesados
grilhões têm que suportar até
à morte crueis torturas, infli
gidas pelos carrascos alemães.
Um dêstes condenados conse

guiu fugir da prisão em Ploe
tzans para a Suécia. Junta
mente com êle, na cela da pri
são, estava um menino polo
nês condenado à morte por ter
tentado servir de intermediá
rio na troca de cartas entre
dois outros poloneses.

ATENÇAOI

::!��=-� IPt,VO AMIGW °s. ::'�;;lf�:a d:a Tr���sl�'�'�OO(���iado�elnf�n�m d��'��
I . que a situação da agricultura é angustiosa em virtude das l'e-

Londres, 13 (B. N. S.) - OS II 6 000
.

d
· São Calixto �ucedeu ?rS' Zdre�� quisições efetuadas pelos alemães, além no grande número de

fabricantes de automóveis da pares e melas
no
.. Reconstr;l1u a BOSllca e,

.. iovens que se encontram retirados dos campos de lavoura em
v' MÓ:rlo Transübre. Fez um

ceml'l
,}
., . -

'

Grã-Bretanha estão elaboran- _'. tério que conserva seu nome para face das medl�a.s naztstas que resultaram en: prrsoes em .��as-
do novos desenhos para o mer- sepultar os mártires e seus pr;- sa e condenações a trabalhos forçados nas Ií nhas de rort itica-

cado de após-guerra. Desde o

( d.
deceasor es- E� _seu tempo. �!l0

I ções
sob snpelTisão. militar, dos jovens que se não submete-

rompimento das hostilidades a apenas com pequenos efeitos) por ho�ve persegUlçuo oos cr-is tdos.
ram às merliclas decretadas pelos invasores. Em consequência

I p01S, Alexandre Severo se mostrÇ>u. -

indústria britânica de auto ..
; benévolo com êles. Porém, certa dessa horrível falta de braços, e0111 que estao lutando as auto-

móveis passou a dedicar-se in- P E·· vez, o povo, na ausência dele, su- ridades nazistas, foi decretada a mobil lzacâo de anciãos até

tegralmente à produção bélí- reços xcepClona.IS pliciou. muitos cristãos. entr.e ê\es bO anos para os trabalhos do campo. É de ·contar, pois, que

ca, tornando-se capaz de pro- S: Cahxto. DepOIS da ?,�o�tado,::. haja enorme diminuição da produção agr-ícola da Norueza c
n O hraram-no de um adí fíc io e, nao .' .. ,10>

duzir 83,000 tanques e mais de

8ARftTILHO « G UaRa cy»
contentes com isto, lançaram-no consequente falta de vrveres, muito perigosa para a saúde da

um milhão de outros veículos a um poço com uma pedra c.rno r população, que já se encontra em fase de sub-alimentação im-

motorizados. Do mesmo modo rada ao pescoço. Isso se deu em posta pelas círcuustâucias desde a invasão da Noruega.
a gigantesca expansão da ma-

227.

nufatura de aviões, cuja indús
tria produziu perto de 60.000
aparelhos sómente no decorrer
do último ano, foi sobretudo
proveniente da capacidade da
nossa indústria de motores.
Recentemente, os engenheiros
e técnicos ingleses teem ocupa
do as suas horas mais vagas
em projetar modelos de auto
móveis particulares para o

após-guerra. Em Birmingham
e outros centros da indústria
britânica de automóveis já po
demos encontrar pelas estra-
das e ruas alguns carros de as- GUILHERME GONÇALVES D'AVILA

péto invulgar, muitos dos quais Rua Alvaro de Carvalho, 2

ostentam capotas de motor End. Telg. cDAVILA) Telefone 1.677

postiças. Trata-se, nada mais, ._______
-- ..------

nada menos, do que de mede- GERADOR IE V
,,-

los segundo os quais realizar- m arSOVlft
se-ão os aperfeiçoamentos dos A INSTALADORA DE FLO-j Londr�s, 13 � (S . .r'. P.) -

antigos ,tipos britânicos até '
. .

Os alemaes, em Varsóvia, usa-

1939. Cedo tornar-se-á possí- RIANOPOLIS cvrsci aos ln
ram os tanques "Goliath" pa

vel iniciar a produção em mas- teressados que possue, para ra destruir as casas, e também
sa de tais automóveis, cuja ex- vender, em ,gerador de cor os lança-chamas, nos combates
celente qualidade satisfará, z:ente co rrti rruo , ,de 5.500 nas ruas. Os poloneses can

sem dúvida tôdas as encomen-Iwatts. 115 volts, marca quistaram certa quantidade
das de após-guerra não só do "S i e me n s ». Preço ótimo. de lança-chamas puderam em
mercado interno como dos paí-I P��a. qua!quer informação, pregá-los contra os alemães.
ses ultramarinos. dlngu-se a INSTALADORA ..._.____ --_.....- ••_,._-....- ....- ......

DE FLORIANÓPOLIS, ruo Professora
Trajano, 11; FONE 1674 (entenária
................--...............- ......----...... Porto Alegre, 13 (E.) - Do
fraternidade do Fole mingo próximo, completará
11 ((s(ore» de setembro, pró· cem anos de idade a venel'an

ximo passado, foi de 269. da professora aposentada Ma

r!a Jacinta Alves de Almeida,
residente na vila de Maquiné,

A SERVIDORA I .

Snr. Dentista I ��:,fr���ec�����ê�g�;�
• 'r

_',

Ii'
'

1
'

t d "Dia do Prof'essm". A profes-
[a n:!aior organização no

11]17.':.....
: D���a���a��er ;��;�a e� sara Maria Jacinta exerceu o

genero nesta ctJ.pital] n
.

t" 'bl' d d 1890ouro (lU Palacril, conserto "lagls ena pu 1CO es e

Rua João Pinto, 4, <"1 dentaduras em 2 horas até 1916, ano em que foi jubi-
Fone 775. ii apenas. Serviço rápido e lada. Domingo, pela manhã,

ê garantido. Preços módicos. partirá da cidade de Osório

.... Chamado por obséquio um vapor expresso, conduzin-
Um por todos ) para Constantino Serratine do parentes e admiradores da

e todos por um Rua Duarte Schutel, 9. benemerita professora que vão
',',',

I a vila Maquiné pTestar-lhe
New YOl'k 1-3 (STH) S _ �W•.•••t:L������������Signifioativa homenagem.

" ..._ e ... , .. .:-l..==

gundo despacho de Londres - -

em toda a Holanda libertad� .-

�i:;:� =���:i;:��!��:� '1 ':4i, ;A.. �CP/&_.�. III. �.. ',•. rt�
no promete expulsar os ale-

j
... .. '..._

mães de todo o território ho-
landês e afil'ma que para êsse melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chamo a atenção dos
propósito "os nossos soldados

. visita antes de efetuarem suas compras. �ATRIZ em

são os vossos e os vossos s,ão
os nossos" !

Em instalação:

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Cobranças e Passas.

Correspondentes em. tõdas as praças do Pais.

Santo de Domingo
Santa Teresa de
Jesús, Virgem

Nasceu em Avila. Espanha, em

1515, de uma familia nobre. Po
rem mais do que os brazões de • UJ�"""'ILiLI��

nobreza estimavam seus pais as

virtudes. nas quais trataram de
firm.as seus filhos. Não é de ad
mirar que a leitura da vida dos

ORLEANS, URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU mártires impressionasse de tal

MENAU, ]OINVILE, LAJES, CURITIBANOS. CAMPOS i Io rmo r a Teresa, que resolveu Eu

NOVOS e JOAÇABA. gir da casa paterna e proourar na

Aceitam-se viagens diretas a CURITIBA e POR TO Africa, a morte por Cristo, Um tio

ALEGRE.
recorrduaíu-o ao lar paterno. Du
rante algum tempo entregava se

as vaidades mundar os, sem, en

tretanto. chegar a conhecer a

desgraça do pecado mortal. Entrou
para a ordem das Carmelitas. A

pesar de suas constantes doenças.
entregou-se com todo o ardor de Isua alma amar, te (e Cristo às ous

teridades praticad.as na sua ordem.
ou, antes. reduaíu esta oràem à
antiga severidade e santidade. Sua
vida de Oração constante unida a

urna inteligência pouco comum

fizeram dela uma mestra da vida
cristã e' urna conselheira aprecia
da pelos espiritos mais cultos de
seu século. As suas obras, escrí tns
em linguagem clássica, ainda hoje
são muito estimadas; Morreu em

1582.
.

40s sofredores
Dra. L. GALHA.: )-Ex

médica do Centro �' ,rito
Luz, Caridade e ,!ln-�' I �o·
munica a mudanlQ (\\ seu

consultório para oRu �
3ue·

nos Aires, 220 -

J�. �flar.Rio de Janeiro, ondj)Q 'Q a

oferecer os seus Psti' \os.

Escreva detalhada'). .-

nome, idade, endert �en-
aelope selado par 'es-

n .

i �.
..,osta. r�.I

. .0
Fabricante e distribuidores das ofoma� 'o,
fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um; :{:
de sortimento de casem iras , riscados,/ �é
bons e baratos, algodSes, mOl:·íns e avi /01·t
para alfai':ltes, que recebe diretarn .Pac'

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe faz {jlJ
1

Florianópolis, - fILIAIS em Blumenau e Lajes. �tt}''-lOs

Em

Interior:

Em instalação: Barra do Pirai.

Vendem se para Dentista dois
aparelhos completalllente novos.

sendo um Vulcanhador e um

't
Giredor. completo. 'também se

aluga uma sala para' escritório .

na rua Vítor Meireles, J 8 (so
brado). Aluguel 60 cruzeiros
mensais. Tratar com João Ma·
thias Gustenbofen, nei mesmo

enderêço 10 v. alt· - 6

TRAJANO, 10

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica. em
Florial1ópp]is --- Palhoça

e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

[Atualmente no Rio de Ja
neiro em curso de especiali
zacêío sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dM VASOS]

MACHADO & CIA.

•

Agências a Representações em Geral
Ma triz: Florian6polis
Rua Joéio Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúrna

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edil.
Próprio). TelegrarnQ.'!l: apRIMUSH
Agente. no. principais municipio.

do Estado

Agência 6eral Transporte de Cargas
Comunico aos snr s. comerciantes e demais interessados

que o transporte de cargas coninua sendo feito. semanalmente,
e com regularidade. para: TUBARÃO, BRAÇO DO NORTE,

. Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6,7,8 e 10 horas
Novena: às 19 horas.
Em dias da semanQ: Missa: às
7,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas
Hospital de . Co.rido.de: 6 e 8 ho·
ras,

Puríssimo Coração de Maria (Par.
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas
Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha, 8 horas;
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Li:mões: 8 horas
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos) e

8,30 horas.
Capela de S, Luiz; 6,30 e 8 horas·
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos os dias).

Trindade: Matriz: 7,30 hora.s.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

Estreito: 7,30 e 9,30 horas,
Sêío José: 7,30 e 9,30 hora!}.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube - Dia 14 - sábado .. Grande soirée - Apresentação de
cantará tangos, beleres, Iexes, etc. Sorteios de entradas gentilmente

pela Direção do Rib par_a�as�s_e-ss-o-es�d-e�do-m-i-ng-o��--�����
I-:---··-:ô··

..fPara-o maior prestígio do Brasil u�� d��!!�,r����aN._ Tenlou degolar a mulherVida Social. inauguradas as nevas linhas e horários dos �,:<._��:!; dd:;;:!��t�:'��i'�'�: ga:l����;:;í�;d�E!'catU::�á��'- ��n��o��s. v::�g-��ta��
........ •......� SERVICOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL LIMITADA Saúde pública do Estado. pro- s�gundo distrito �este munírj, � pescoço da vítima, para pra-
l\NIVJilRRARJOR' nunciou. terça· feira passada. no pIO, deu-se um crime, que não ticar brutal degola, foi impedi-

Florianópolis Rio (e vice-versa) 2 vezes por semana. salão do Clube "12 de Agosto", chezou ao seu término de bar- do por um ancião e outra rnu-
uma conferência sabre a «Pro- �

Florianópolis - Curitiba (e vice-versa) 2 vezes por semana. I teção à maternidade e infô n- barismo, graças à intervençã- lher. que se atiraram ao bru-
Florianópolis - S. Paulo (e vice-versa) 2 vezes por semana. cio». de pessoas presentes. Joavá to, arrancando de suas mãos a
Florianópolis -_- [oinv ile (e vice-versa) 1 vez por semana. O j6vem facultativo. dando, Ferreira 'Drindade, homem de mulher, semi-degolada. O cri
Florianópolis P. Alegre (e vice-versa) 1 vez por semana. assim. a sua patri6tica corrtr i- '56 anos de idade, vivia mar], minoso fugiu, sendo a vítima

buição 00 programa comemo-
t ",,"1 S lhid C id d

rativo da «Semana da Criança», talmen e com J:' I amena oa- reco nua a an a e, em esta-
.pôs em evidência. numa lingua· res Macedo, a quem ultima- do que não é de grande gravi
gem clara e concisa, despida, mente infringia máus tratos, dade.
quanto lhe foi poas'ive l , de ter- Inativo por que a mulher re- .�_�
mos técnicos de difícil corrip re-

I
. .

ensão, os métodos e meios co- solveu abandona-lo. Foragida O mais completo estoque de
pazes de diminuir ou quási ev i- em casa de um vizinho, o ma- brins de linho e algodão po
tar a natimortalidade e a rno r- rido foi lá procurá-la, e, como dem ser encontrados, a preços
talidade infantil. ela se negasse obstinadamente, convidativos, na Loja das Cu-
Êase delicado problema de so ú- lt d

.

ir t 1 d C
de" dí-lo o conferencista _. ope-

a vo ar para 'casa, sacou a Isemlras, 1S a a a na rua ons.
faca e investiu contra a infe- Mafra, 8-A.

sar do que se tsrn feito, ainda
não está sendo hem compreen-
dido, pois, no Município de

Florianópolis. não obstante haver
ocorrido. no ano findo. 1940
nascimentos, apenas 378 ges·
tantes novas se inscreveram i no

Serviço de Higiene Pr ê-Ncrtnl
do D.S.P.
O conferencista se baseou em

dados estatísticos que falam
por si e dizem da gravidade
dêsse problema; que já está.
porém. recebendo o devido cui
dado das autoridades sani
tárias.
A conferência do dr. Zulmar

de Lins Neves, publicada e dís
tribuida. amplamente. pelo in
terior do Estado, serviria. ccre
ditamos. para incrementar inda
rne is o campanha de redenção
da criança no Brasil. onde
centenas delas sucumbem. dià·
riamente. à falta de recursos,
ou já nascem mortas. pelas
deficiências da gestação.
A aludida conferência foi pu

blicada. já. pelo D. O. E.

RUA JOÃO PINTO, 5 térreo. - Fones 1500 e 1658.

E8fú1áíilesnômeuuesêS-----õãiíTéôlãnííá
Londres, outubro (Interaliaclo) �- A Agência Telegráfica

Norueguesa informa que 350 estudantes noruegueses, que se

encontravam internados na Alemanha foram recentemente
enviados para o Léste, sem que se saiba para que ponto. Du
rante a mobilização total da Alemanha, 160 jovens foram en

víados para as fábricas, 40 para campos agrícolas, enquanto
que 60 foram enviados a Heidelberg, segundo declarações das
autoridades nazistas. A notícia de que numerosos estudantes

noruegueses foram mortos durante o bombardeio de Buchcn-
Habilitações: wald ainda não foi confirmada pelos alemães.
Estão se habilitando para casal':

1I"1i"_-li"liiiii••niíi..-.íiiiiii__-.ãiiiiii•••-iiil_iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiíiiiiiii ----ISr. Pedro Rech e II!rita. Josefa R. " •

de Sant'Ana; sr- Antônio Naf'ciso
e srita Salvetina Luisa Bittencourt,
ar , Paulo Cunha e srita. Celeste
Caniço; Sir" Antônio Nunes e Maria
Franci.ca Vid?J.

Selvajaria alemã
����������������������.���� Lille, outubro (Tnteraliado}:
-:

•

-- Dando mais um testemunho

ali-menta.r na De' Igl-ea do instinto de barbaria, os ale-Imães, antes de evacuarem Ber-
e ues minaram várias casas re-]s·ide�ciais. Ao entrarem em

SUf, s 'casas, muitas pessoas fa
lam surpreendidas por terri
'íeis explosões, que causaram
várias mortes e grande nume

ro de feridos.

a situação
Londres, outubro (Iuteralíado) - O jornal de Bruxelas

"Le Soir" escreve:
s , Nossos amigos aliados não devem julgar

a situação alimentar pelas refeições servidas a alguns de seus

eficiai.s, em restaurantes de escolha, que índíscutívelmente

possuem algumas previsões procedentes elo antigo "mercado

negro". A população tem de se privar, como fez durante a

ocupação. Sómelute os aproveitadores e os burgueses ricos,
}}"ssim como os pequenos bUI'gneses, que venderam seus bens e

suas lembrancas de família para pagar os preços crescentes I([os víveres indispensáveis, estavam na possi.bilidade de se ali-

t
mental' regularmente durante a ocupação. Hoje, para a maior

llarte elo· povo, o fornedmento de yíveres é evidentemente de

ficiente, e todos os médicos fazem advertências contra êste

llcrigo". I
----

Partldo!l da Praça JS de Novembro (Bar Miramar): às 7
horas.

Volta (embarque r.o Hotel de Canavieiras): às 17 horas.

IINAUGURAÇÃO DA LINHA. NO PRÓXIMO DOMINGO!

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

O ressurgimento da França I
París, outubro (Intcraliado): -� O General de Gaulle

pra-Iíeriu e111 Besall1,ços importante discurso. do qual destacamos o

trecho a.baixo: "Muito l'esta fazer ainda, pois, o inimigo calca
c solo da França em alguns pontos. Ê preciso que lhe arran

quemos nossa Alsácia e nossa Lorena; nós o conseguiremos
'com a ajuda ele nossos grandes aliados e por nossa vez peneI tra.remos no território do inimigo hereditário. Reconstruire-
mos a França em ruinas, sôhre novos e sólidos alicerces e na

. __

base da justiça política e social e de fraternidade mais reais.

A cl-dade de Elt-tA França tornará a ser a grande naçtio que foi".
....................................."... _-..._ ._ ."._- -_-.- -----.-,.,-,. -.-_-. _-_-_'.-.._.---- .

A srita. Teresinha de Jesús
SchaeHer. filha do sr. Evaldo
Schaeffer. alto funcionário do D.
M .. festeja hoje seu dia natalício.

Nésta. data ocorre o aniversário
do era" Cecília Trompowsky. espô
so do S7'. desembargador A. 'I'rcrn

powsky.

Hoje faz anos o sr. Adõo Mi
TaIldo. administrador do Hospital
Nerêu Ramos.

A grita. Nazaré Cos+o vê pussnr
hojl"! ç dia de seu anivenário.

Faz o.n os. hoje o jovem Arman
do de Jesús Silvo.

Ocorre nesta dato o cnívarsdrdo
do sr . Antônio Ribeiro de Lemos.
corne rcion t� .

Hoje faz sei.;; anos n menina Si
Iene Rosa.

Clube":
Completa hoje 23 anos de exis -

tência o simpático Clube 15 de
Outubro. que tão lindas festas há.
levado a efeito e muito tem cori

tribuído para elevação do nível so
cial florianopolitano. de maneira

que "se justifica plenamente a es Itimo de que é cercado" A' sua.
I

digna e laboriosa diretoria. "O I
Estado" apresenta, por este mot í- I
vo, as mais caloroscs felicitações

('asamentos e

Hoje. às 18 horas. realiza se na

residência dos pais .do noiva o en

lace matrimonial da srita llsa
Ferreira corri o sr, Iris Camisão.
Na ato civil, serão padrinhos. por
parte da noiva. o sr, Astr9giido
Machado e senhora; e per parte
do noivo; o sr. Oscar Horácio Cn

misão e srita. Diná Com isãc,
..."'" . - ...... ----_-.,..,..._-;..

Combate a nazistas
na HOlanda
Londres, outubro (Interalia

do): - O Govêrno Holandês
qualificou de "bandidos" os

membros da g'uarda territorial
armada nazista e a polícia de

segurança alemã, dando carta
branca "aos holandeses para re·

sistirem a essas duas entidades.

IPor outro lado, o Govêrno ho"

landês. pede ao povo que obk·
nha dados das depredações e

crueldades levadas a efeito por
membros daquelas organiza
ções, afim de que os mesmos

não escapem ao merecido cas

tigo.
........w-�................ ,.........A�

CamIsas, Gravatas, Pijamef
Meiasdas melhores. relos me

flores preços só na CASA MIS
CILANEA - R\lOC Mafra, 9
�_,...,.._..."....,.._..._.-

De - certo serão
assassinados !
Londres, 13 - (S. LP.)

Em Varsóvia, no edifício do
. Ministério de Comunicacões,
na rua Chlubinski, os alemães
trancaram 1.200 refens. É mais
do que certo q.l;1e os mesmos se

rão assassinados.

Alsacianos
Lorenose

(Londres, outubro (Interalia-
doI): - Os Alsacianos e Lore

'1l(
..

-_ que -s-e- -Hnhafl' l'efugiado
.!'lC imaquis" de Dc,L'ClognC', na
S: lia, na Correze, em Vercors

c
. Gers, incorporaram-se ás

F as Francesas do Interior
e rmaram uma brigada es-

1)' aI, designada peie nome de

b ada Alsácia-Lorena. Seu

P .vtJ .dito é assumir a maior
. p' �rJicipação possível na liber

.!a.çao das duas provindas. A

"arigada .Alsácia-Lorena já 'par
\cipou dos combateS' �ue re

lltJ,rarr.l lIa destrulcjr, da di
,âo blindada "Das Reicn",
l,nsportou�se" para a frente

t
�"e por seus próprios meios,

, taças à gasolina capturada ao

nimigo. Atualmente se encon

tra em operações �om o séti�
roo grupo de Exército.

LINHA DE LIGAÇÃO DIRETA:

Rio - Florianópolis - Rio (às 2as.·feiras)

. ....

Gino Caballero que
oferecidas

TENHA JUIZO

I

-

"MACHADO elA - Agentes

Contra fatos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

Euclides N. Pereirade
O ponto preferido da «êllte» floriancpolitana

RUA FELIPE 8CHMIDT, 5
(Edifício Rio Branco)

Praia de Canavieiras
A Empresa Auto· Vioçã.o 'Limoense, A PARTIR DO DIA 15

DO CORRENTE, fC1rá trafegar um ônibus, TODOS OS DOMIN·
GOS. desta Capital à praia de Canavieirall.

Preço da Passagem de Ida e Volta,
cruzei.ros), (LOGARES NUMERADOS).

Co.vC11h�iros. quando àcompanhadoe de SU'üS esposas ou

filholl, gozar(io o desconto de 20 r nas passagens.

Cr$ 1B ,ao (quinze

GUARDA-LIVROS E CONTADORES
COMERCIANTES E INDUSTRIAIS

Façam seu pedido hoje mesmo pelo Reembôlso Postal, do livro

TÉCNICA PRÁTICA CONTÁBIL
PREÇO CR$ 35,00

Do Prof. Carlos Pinto Ferreira de Andrade
De grande utilido.de pelo seu modo prático de ensinar os

lançaman tos da escrituração de seus livrol.
DISTRIBUIDORES:

ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO CULTURAL
Rua Dom José de Barros. n" 337 -. 6' andar •. sala 611.

Caixa Postal. 2260 .- sAo PAULO

FARMACIA ESPE;RANÇA
do Farmacêutico NILO LA tIS
HoJe • IIJIlAIlhA .erA a ... prelenda

Ih DCa. •.._.ate ...tr-.m•• - HomeopaUae - rerhuPart..
-

Artl.. de "bôrraeli'a. "'-

Q....__ a .llala Qb_...bal. ao .-!"'AI1....._
.,......"4 .. , 'I

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Poloneses ntt

Normandia
Londres, 13 - (8. LP.)

Informa-se agora que, na Nor

mândia, a divisão blindada po
lonesa, com a ajuda eficaz da

I aviação polonesa, cercou e der
rotou grandes forças alemãs
em 18 de agosto. Os poloneses
destruiram 119 tanques ale
mães e danificaram 35. Foram
destruídas ainda mais 900 uni
dades mecanizadas.

------�

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinioo Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laborot6rio de Análises
clínicos.

Consult6rio: rua Felipe Sch·
midt. 21 [altos da Casa Pa
raiso], das 1030 ás 12 e das

IS às 18 hs.
Residi!ncia: rua Vise. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual)

New York, 13, (SIH) - No
tícias de Londres anunciam
que os alemães reGapturaram a

pequena cidade de Elst, sôbre
a principal ,estrada que liga
Nimega e Arnhem, forçando"os
aliados a procurara os cami
nhos secundários para abaste
cer os bolsões aliados das pro
ximidades daquela última cI
dade. As mesmas notícias
acrescentam que uma esqua
drilha de aparelhos do Coman
do costeiro atacou uma con

centração de vinte embarca
ções inimigas, no bem defendi�
do ancoradouro de Helder. Dez
unidades se incendiaram, én

'ql.).anto qu� outTas ficaram se
riamente avariadas pelo ca
nhoneio aéreQ,

TEM S(FILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

A SlFILlt> ATACA 'IODO O ORGANISMO
O Figado, o Baço. o Coração. o Estômago. of!
Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

helo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organísmo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 esta aprovado pelo D.N.S.P. como
auxílrar no tratame-nto da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR

I
A composíção e o sabor a·

.914, devo dizer-lhes- sempre gradavel do ELIXIR c!)14. re

que o tenho empregado, em comeudam-no como arma de
os casos de lndteação apro-I facll manejo para o público
pr íada (8UII!!! em varias de .no combate á slfllis. qualída
suas manílestacões) os

reSU!'I'del que frequentemente a
tados têm sido sauetatonos, proveito DQ Ambulatorlo da
pois são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira pliiir Dr. Silvestre Passy.

Ecos e I'
Quem sonegar informações à :8..

'(atistiea Militar, trabalha em pró)

N t'· de país Inimigo. E, nesse cuo,

O leiaS seri julgado, militarmente, coma

Inlmko 1110 Brasil (D. E. II.).

IZU= Compraé na CASA MISCE·
Vai ser conshui:lo, na cida.de LANEA é saber economizar ..

de Porto União. um prédio para
a Delegacia Regional de Polícia.

*
O Município do Rio do Sul ar·

recadou até o fÍln do mês trallsa'
to a importância de Cr$...
1.013.768.20.

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

..
Os srs. Ernesto Keil. Teodoro

Engel a ltlfredo e Gertrudes KliÍn
mele constituiram sociedade C,)m
o capital social de 100 mil cruzei"
ros. para a exploração de um .G:i·
nema. na cidade de Serra Alta.
neste Estado. sob a denomino!;õ.o
de «Cine Brasil Limitada».

'*'

A "Sociedade de Cultura Musi
cal", de Florian6polis. que tem por
finalidade o desenvolvimento ·da
arte musical, publicou no D. O. E.
do dia 12 dêstl', o MU Estatuto ..........-.--- • ...... __ .. ..,...,...,."

composto de 32 artigos. Atualrnen· nistro indeferiu o requerimento,
te, presidem e secretariam. respee em face do parecer da Diretorío
tivamente, a aludida Sociedade do Pessoal.
os .srs. Arnoldo Suarez Cuneo e

*
Hemz van den Bylardt, O ministro da querra isentou do

*" serviço militar, par motivo de cren-

O soldado de Primeira Classe do ça religiosa, o sorteado Antônio
Quadro de Escreventes do Miní!_te" I Guizzardi, filho de Luiz Guizzar·
rio da Guerra. Noltair Pithan e

I
di, da classe de 1923; natural do

Silva, solicitou ao ministro permis E.R .G. do Sul, visto ser religioso
são para exercer as funções dI;! professo da Religiüo Católica, A
correspondente de guerra. O mi· postólica e Romana.

THE LONDON 4'� LANCASHIRE INSURANCIil

SEGUROS
TllE LONDON ASSURANCE.

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

.

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" ui!
Representante: L. ALMEIDA '1 I

Rua Vidal Ramos, 1.
'

.

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

e para qualquer localidade? .creva à Caixa Postal 5455
SÃO PAULO

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

EXIGEM·SE REFERÊNCIAS.
Rua Felipe Schmidt n. 39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Chegaram
Os novos e ja conhecidos

medicamentos de grande su

cesso 11,0 combate da Malária.

Sczortna, em gotas - 'I'able
lUnlariil, pastilhas. - Os mais
enérgicos remédios no comba-

..' te da Malária sezões, ímpalu-('A.'l'ARIYE:\,SES x P.\ lL\XÁ. e 6as-feiras na quadra ilumina- H'
. dismo e tôdas as febres inter-

E ....rSES I .' oJe a noite
, .

.�.
.

Ida elo LIra 'I'enis 9lube promo- Em S. Paulo: Juvarrtu s x Jaba mitentes. Tratamento comple-
SeUí'il{'lOlWI embate de ama- [vído pela benemér-ita Federa- quara. to. Beneficia os órgãos afeta-

nhã em f'uritilHl (çào Atlética Catarinense e em dos: Baço e fígado sem produ-
Em disputa do Campeonato homenagem ao Prefeito da Ca- Choque magestoso zlr intoxicação.

Brastleíro de Futebol, detron- pital, sr. dr. Rogério Vieira, Disputando o título de vice- Sanaopll - O grande remé-
tar-se-ão amanhã, na capital tem-se destacado de maneira campeão paulista de futeból, de' dio dos amarelos. Combate a

paranàense, as representações notável a valorosa agremiação frontar·s·Õo, amanhã no Pocoam- opilação caracterizada pela
pebolfstícas de Sta Catarina � do Ubiratan E. C., integrada bú, OS renomados esquadrõ"s do I presença de anquilóstomos eCorinthlans e S. Paulo.Paraná. Te-ndo Gomo local da por apreciados atletas tais co- I verminose no Intestino, os

pugna, o gramdioso Estádio mo; \'a�iCO, Nunes,. Naldi" Muiti-Miiíonarics X Pobreza
r I q�lais produzem ane�1Ía, c�qu.e-Belfort Duarte que será, sem Raul, Goss. Boos, NarcISO, Na-I Defrontar s" 5.0 domingo. dro 151'

xia, perturbações íntestínaís.
dúvida, um palco de grandes zarerio. Hélio, Neri e Soncini. no gramado do Colégio Catarinens� palidez. inchações e gostos
manifestações por parte de to- ve.ncendo as mais categorí-] em d ispu to d� rica" medalhas. as

I pervertidos.
Produz sangue no

do o mundo esportivo paranà- zadas, equipes que concorrem; equl�es . �o Ja. popular e eficiente vo e vigoroso dando ânimo
. I Multt'Mlhonanos F C e o cansa'

.,
.

ouse, novamente, estarão treu- a este grandioso certame o grado Pobreza F é Para '1' pa..ra O trabalho e alegna na
j f' t 11 U

. A.. I . . o pre 10 •te a 1'en e os ye lOS r ivaes do bíratan mantem-se Invicto e acima as equipes estarão assim VIda.
l'I(J('rt'l· catarmenss e paranàen- líder no basquete e volei. constituídas Prtsão de ventre - Não use
se. ,x,** MULTI·MILIONARIO F.C.: Nico· mais purgantes. Trate-se com

C o Iau; Borboto e Jodo : Argentino 'J' bl 1 ilh
.

.omo sabemos, o 1 compro- Campeonato de lance-livre Toto e Mal"'o' Osm 'p . h' fi e axo, pequenas pastí as
, ar, equenln o, .. . A •mIsso dos nossos seletos neste Realizou·se, ante-ontem, na quo' Queixo , Câmara e Am�rim. que benefíciam o estômago, In-

certame nacional já foi cum- dra iluminada da Base Aérea de Reservas: Kibi e Nilo. testino e figado.
prido de maneira notável fren- Florianópolis. o campeonato de

.

POBREZA F. C.: Nivaldo; Dele; Nas Farmácías e Drogarias
Te aos goianos, f' I'

lance livre por correspondência, n.e.e Pato; Jcu ro
..
Pascoal e Teco; da Capital e interior do Esta-� que 01 anl (€1-

em que tomararn parte as repre- Bib í

, Geraldo. BIcudo, Pedro e .

rotados pelas contagens de sentações da A. A. Barriga.Verde Cama. do.
5xO e 8x2. e do Lira Tênis composta de 5 Arbitrará a pugna o conhecido Para as demais informações

O 20 compromisso, porém, atletas cada uma· Foram pratica- juiz Bolinha, que há muito vem de pedidos, preços e condições
ser' f t d t d

dos 100 lances por cada represen· atuando nos graInados varzeanos, de vendas com desconto a' Vl'S-" a ren e aos es aca �s taçãa, sendo 20 lances cada player.scratelnnen da terra dos pi- No final, venceu a A. A. Barriga- .É(lio .Iosé 'I'ouúlí ta e a prazo, escrever para
nheirais, os quais estão bem VerdE'. que fêz 36 cestas, contra 'is.
preparados, apresentando um 35 do Lira Tênis. �

selecionado de valor.
Com 2 grandes fatores ao pecll) f(ampeohnat� amadorista

Dr. 4lcl·des Oll·veolra1 I
- . on orme aVlamos noticiadoseu aco, que s�o torCIda

_

e ontem, o campeonato de amado.
(;ampo, os paranaenses estao res da cidade reiniciar,s9·ia domin
('onvictos da Yitória, pois, peu- go próximo. Com a realização da,sam que ganharão faeilmente 16" rodada, Entretanto. Q nossa Rua Vítor Meireles, 28 IIIos catarinellses... r�portagem �onse.guiu. saber �ue I

Dlàriamente das 14 às 18 e

I. ..
fiCOU transfendo slne-d19, em vlsta

Alguns jornaIS de CurItIba. dos jogos do campeonoto brasi I
das 19 às 22 horas.

já. ('hegaram a dizer: "Os pa- leiro.
_

ranàellses têm ()hrig;a�ão de
"eurer (JS cMarinellses ". Su
põem que os llaranàel1ses não
poderão pertler ele fórma algu
ma ...

Na verdadl�, o srratcll para
llàense está hem preparado fi
sicamente e t<éenicamente, po
dendo vencer o nosso selecio
nado. EntroU 'Ilto, para vencer

t.erá que esfOl'çar-se bastante.
Isto faz-nos lembrar até o

campeonato b"'asileiro, há vá
rios anos passMlos, em que os

paranàenses, t�rlo como ri
yais os catarinenl'.,es expuseram
num matutino de Curitiba que
viriam. apenas dar Ulll treino
em Ii'lorianópolis para depois
jogar em Porto Alegre. Porém,
foralll infelizes em tão -pretell
ciosa terutativa, pois, sofreram
amarguradas derrotas.
Assim como os paranàenses

têm obrigação de vencer, tam
bém, os catarinellses estão ap
tos a derrotá-los, como já o fi
zeram, certa vez.

Ainda há !}Üucos dias o ce

lebérrimo campeão paranàen
se, o Ferroviário, em excursão
a Joilllvile, viu-se derrotado pe
lo, esquadrão do América, pela
contagem de 3 a 2.
Tais acoinltecimentos provam

que aquí em nossa terra o es- I

porte-rei também está tão de
"envolvido.

Cirurgião·Dentista

Perdeu-se

CARTAZES DO DIA
HOJE SARADO HOJE

CIHE
ENVIE UM CRUZEIRO EM SÊ lOS PARA o PORTE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDAA's 4,30 e 7,30 hora�
GIGANTESCO PROGRAMA C.POSTAl,74 JA60TlCABAL EST,S.PAULO

Gloria Jeana e W, C. Flelds na fábrica de gargalhadas'

Trouxas em desfile
um envelope contend� uma pa

ço teatral impressa com vanas

I partes da mesma extraidas em

, manuscrito. Gratifica-se a quem
achar e entregar à rua Conselhei
ro Mafra, 115. v·2

Tim Ht>lt, e

Cascos
iovem Cow·Boy, em:

trovejantes
Rin·Tin·Tin Jr., Rex, no 3' e

Dominador das
4' episódios de:

selvas Se V. S. comprar os nosso�

tecidos, ficará satisfeito, por
que inegavelmente, mante
mos um estoque completo e

original, a preços acessíveis,
Loja das Casemiras, rua Cons.
Mafra, 8-A.

REAi.. IDADES DO PETROLEO NACIONAL
Distribuição COOPERATIVA

Preços: Cr$ 2.00, e 1,00 Livre de Censura
Crianças maiores de 5 anos poderão entrar na sessão das 4,30.

DESPERTE I BILIS
DO SEU flGIDOA's 7,30 horas

Richard Arlen, Chester Morris, Jimmy Lydon e Lida Ward no

filme arroiadíssimo da Paramount:

Artilheiro

( SaHara tia cama DIsposto ,ara TIIÚ

Seu fígado deve produzir diariamentlt
um litro de bilis. Se a bílis não corre li-,

aereo \fremente, os alimentos não são digeridOl
e apodrecem. Os gases incham o estôma

gO. Sobrevém a prisão de ventre. Voei
sell te-se abatido e como queenvenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bifu
correr livremente. Peça as PUulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço! Cr. $ 3,co.

CINE JORNAL BRASILEIRO (3x44)
Distribuição COOPERATIVA

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços Cr$ 3,00 e 2.00. cImp. 14 anos».

'" li ""
*'

O 111'Oyúvel srratcl1 cutannense
Para o jôgo de amanhã fren

te aos paranà:enses, provavel
mente será escalado o !eguin- ,

te quadro: Luiz, Fatéco e Aré··
cio, Luiz (Rubinho), Chocola
t.e e Ja,1mo; Felipe, Zabot (?),
Teixeirinba, Tião e Saul.

Amanhã, a revelação de 1944, Dorothy Mc Guire, com Robert
Young, Olga Badanava e Reginald Gardner, em:

CLAUDIA
às 4.30, 6,30 e 8,30; IMPERIAL às '7,30ODEON

INDICADOR MÉ.DICO
DR. BIASE FARACO

Méd'ico - chefe do Servíço de Sífil�s do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
\MBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

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

(AUSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Of'tnlruo logia.
CONSULTúlUO -- Felipe Schmidt, 8. Das H às 18 horas. Fone 1:.lf)9,
llliSlDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
GlRURGIA GERAI, - AJ,TA CUtUIWIA • lUOLf;STIAS OE Sl;;XHO!:.-\S • j'.\WI'O!ol

Formado pela Faculdade doe Medicina da Untver-stdaue (te �ao Paulo, Ollljf: foi
Assístenae por vários anos do Serviço C11'ü-rglt:o do Prof. Alípio Co rre in Ne t o.

Cirurg ía do estômago e vias blllares, intestinos deJgé.l.�tü t' gl·U�:-'U,
_

Ld·()lth.·,
_

rins,
próstata, bexiga. útero, ovários e U·On1l)áS. varrcocete. ntdrucele. varrves e hr.t'lIJ::l,

COl\'SULTAS:
.ias 2 às 5 horas. à Rua Fe lí.pe Schau id t, 21 (altos da C",a Par a lso ) . 'fel. 1.5�1.I.

RESID:eNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta ci rúrgia e gin eco logia

Hospital "Miguel Couto"
LBmAMA (HA:\<Iô�IA) - Santa Cutnrin a

NEVESDR. MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfei90amento e Longa Prátíca DO Rio de Janeiro

ONl!ilH,1'A!; - I'ela manhA: dJarlomeot., das 10,30à.12 hs , à tarde ellce·ptoool
....doe. du 111,30 .. 18 bora" - CONSUL'.rORIO: Rua Joio Pt.oto .. 7, eobr ......

;l'ooe: 1••111 - Relfldêncla: Roa Prestdent" (;outlnho, ',li.

DR. SETTE GUSMAO
CHEFE DOS SEHVrçOS DE TISIOLOGIA DO CI;:"TRO DE SA{JD}� F. no

HOSPIT.A..L "�EIU:u j·tAMIO:Ó".
"ur-so de aperf'etçoamen to no Hospital São .1:.ui;:_ Gun7.aga, de �ao �a�tl0 -:- F..x·psta.
'iário do Instituto "Clemente FerreIra". ce SilO Paulo - J_:)l.medl(O mtplllu do
,

c;',",atório ele Sant:::;". em Campos do .rordao.

'I,üiIC'\ GEPo,ll. .::_' i)l!\(}'XóS'l'ICO PltBCOCE b T.H:\'1·<\'"�:O;1·O ESPlllClALIZ ..\.J)O
-'

D,lS nOE:\C.'\S no APARf:LHO HE!iPlIV\'rómo.. .

'OXST..iLTAS: Illilr,all1cntc. el'as �l à" 6 horas. C.o"SuLT_?lUO,: nua Vitor �lelrelps, 13.

HES]j)1!::-':CIA: Rua Este\ es JUlllOl', 1.jl> - fel. 7·12.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(D!pl(xp'�l(jn pela �'a('uldade Nac. de Me<ticlna da Universidade do Brasil)

�.LDt ...rno do ServIço II .. CltnlcB MédIca do Profes!"or Osvaloo OUvelrlL. médico 110

Departamento de Saade

C/,'!'III'A 3tF;HlCA - Molé8t1a8 Internas de adulto. e crtançu. CONSUI.TOIUO

KICSIlJ&�t;I": Hlla ,,'�!lT,e ISchmldt n. 38 - Te). 812. CONSUL'l'!\S - naa III li. 111,

ARAúJODR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Rllpeclalista, assistente do Professor Sam,"n do R'io de Janelru.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tal'de. dali :I lu I.

Rua Vitor Meirele•. 24. Fone 1447
------

---------------------,

DR. ARMANDO VALÉRIO OE' ASSIS
'''8 Serviços de Clínica lnÍl\ntil da Assistência Municipal e H ..�plt.1

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
COSSUVI'úHJO: nua Nunes Maehado, 7 (}O;dilic�o S._ lo't·allds('o). fom' 1.44 ..

Consultas das lO às n e das 14 as l�) lwra� .

rn.:sIDENClA: Rua i\tul'echal Guilherme, 5. FIJ!le IX3

CLtNICA UE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO I
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Dr. LAURO DAURA
�

Especialista em Doença8 de Sen.ho-
ras - VIas UrLnflrJas.
Curso de especializaç90 de Glne{'u,

logia (doenças .de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros. da lo'a·

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especiallzadõ, médico e ,

cirúrgico, das afecções cio aparlHllo
genital feminino (Utero. ovãrio�,
trompas, etc.).
Cura radical das int'lama.çóea do»

anexos (üvârios. trompas), sem oflt'·

raçâo). Tratamento de tod(,s 08 dis·

túrbios da menstruação e da estAlrtU·

'ormado pela Unt.,.ersldade cfe Genebra

Com prâtlCll nos bospltals europeue

)Un1ca m6dica em geral. pediatria, d�'

t.8 cio 8Últema nerTOSO, aparelho genl�
ur!nério do homem e da mulher

,elllate.. T6enloo: DR. PAULO TAVAR1II8
Curso de Radiologia CUnlca com o dr

lanoel de Abreu Campanarl0 (Silo Pau·

'�'). Espedalizado em Higiene " SatldE

'úbllca. pela Unl.,.ersldade do Rlv de Ja,

elro. - GabInete de Ralo X - Electro

f1r4lografia cl1n1ca - MetaballBIllo ba

�I - Sondagem Duodenal - GabinetE

'e fisioterapIa .� Laboratório cfe micros

opIa e a,nálise cUnlca, - Rua Fernando

fachado. 8. Fone 1.19:1. - ll'lorlanõvoll.li.

dad",
Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica. em ambas os

sexos. por processos modernos soll

contrôle endoscóplco - Urel.rOIlOO1lla
- e de laboratóriú.

FISIOTERAPIA - DlATERMI.\
- INF'RA-VERMELHO

CONSlJL'l'AS: - Das 10.30 às 12·

tloras e das 2 às II.

Consultório - RU.8 Tlradente.ll t.,

Fone: 1.6�3.

DR. REMIGIO
CLlNICA M�DlCA

adOJé8das Intel"tl&, de Senhoru e Cn

,nç&.' f!m Gera.l. CONSULTóRIO: RUlI

"eHPf' Schmldt - Ed1!!clo Amélia Neto

'-one 11192, 9 lU 12 • 14 II.! 17 horss. RE-

SIDI:NCIA.: J Larqo Bl!lnjamin
ConatQnte. 3

Re9ld�ncja
(Sobrado),

Rua Tttadent.,. 1

DR. AU�UO ROTOLO
Médico - Cinarrião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e. possante LUstalaçilu

de 200 MA.
Uiagnóstico precoce da tuberculose.
,Julrnonar, úlceras gástricaa e duo
denais. câncer do estômago, at".�
.OC� àa� VIas biliares, rins,
\plica o Pueumo-torax arF
para O. tratamento da Tube�t'uJmohar - TralaIUentol! �

nos t: eficazes desta mvU.
Complé gabinete de EIP�
Ulédlca:""Ondas curtas e'
as. Haia! Infra-VermelhlVC
Ultra Violeta. lnrru,untO
Consultório; Rua Dec.c

esquina Felipe Sei >
Oaa , ti 12 Mil., e dali 1410

Telefone 1.47' ti:

I������������-;'�'�'��'�-�''''�-''���������������������

SeJ'á in-ndiad(J O jôg'o
O match de ama.nhã, elntre

catarinenses ,. paranàenses,
será irradiado pela emissora
oe Curitiba.

o seledonll(lo }llu'lmàt'lI se
Salvo última,s modificações,

o onze paranà€nse será consti
tuído da seguinte maneira:
Laio, Zruneti e Fedato ou .60-

1'0]'6; Tonico, Ferreira e Jan
guinho; Batista ou Babi; Ser
vilio, Neno, Eméclio ou Xavier
� Altevir.

Artur .Janeh'o, o juiz
Para. o prélio de amanhã,

entre eatarinenses e paranà
enses, a C. É. D., designou o

Si'. Artur Janeiro, credenciado
árbitro da Federação Paulista
de Futeból, telllldo já apitado os

jogos em Florianópolis entre
eatarinenses e goianos.

*

Dr. Newton d'Avlla
Operações" Vias Urinarias .. Doen·

ça. dos intestinos, rét:o e anua

.. Hemorroidas. Tratamento do.
colite amebiana.

nsioterapiá .. Infra·vermelho,
Consult: Vitor Meireles, 28.

"tende diariamente n. 11.30 h•. II,

à tarde. das 16 hll. em diante
Re.id: Vido1 Ramos. 66.

Fono 1067

tlR.__ A.�TONIO MONIZ
DE ARAGAO

0'tna,..-ta • Orto...,dla. Cllnlea ti (.,'1.nIl'ct&
'0 tol'U. ·Puro. ti doeoçu de "abur...

CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7 Dici·
riamente das 16 's 17 bona. RESIDI:N·

'�lA: A.lmil-mlte AlT1Jm. 83. ron.. .,IL

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Ci \, \VETZ.EL INDUSTRfA L-J ()IN ,r I I.JLf� (I'.1MCd regi�L

reconlnleuda ..se para roupa fina € roupa cornnlum.

Exijam o Sabão

rhiratan - invido e lí(ler
No sensacional campeonato

citadino de basquete e volei,
q,Uf; $� reil.liza. tôdp"s à.", 2Rfi, 4Ra

��'aÃ� y/RoCL
__ •• '7

Esp EC IAllDADE
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A

CAIA MISCELANEA s��I�!�DqInudou-se para a rua Conselheiro Mafra. 9 OITO ELEMENTOS TONICOS:

L A D O D A C A SA I/OSCAR LIMA") ���EF��ilgRo��c��íÓ
ETC;

TONICO DO CEREBROTONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. DePluperldol
E'CJota�o., Anêmico., Mã.:
que crl.m M.grol, Cri.nça.
raquítica., ,.caberão a tonI-
ficação ger.1 do organiuno

Sanüõinol
Llc. D.N.S.P. rr 199, de 1921

(AO

o
.

sr. ��rges de Medeiros I
-

RIO (Pelo Correio j .
- Ha mo ou com a constituieão de Grande Concursodias, o sr. elr. Borge� (:� lVIedei- 2-4 de fevereiro, o sr.·Borges I

1'OS deu uma en tr e, tsta ao de Mede iros não só sempre de- •
,.Correio do PO\'?", de Porto fendeu a mais ampla liberdade ela de ProdutosAlegre, que fOI comentada de imprensa, como até lhe ca-

•

sim]JatiCa!l�ent,e pelo ",?orreio lou as mais condenáveis Iicen- Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Pe t rópol is , ,

da Ma.n h
â
•• O Globo, por i cas ", no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona>. toda de ímbúia e

sua YCZ disse, a respeito dela: I ;.,.....--_.............. ....._,..,_.."_ _......",._-,,...-. cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores.
., O S1'. Borges de Medeiros .

_ .._._��,_.� .

na sua so lidâo, quando alguns
dos seus discípulos da última

geração morreram e outros o

.pSCjnel'Úm, não será alvo de
nossas criticas, ainda que nada

telll1amOS a desdizer das que
com maior vehemência fize

mos, ao seu tempo. A distância

daquelas épocas agitadas da

política riograndense e a re

cordação ele outras que mais
se diAlaneiam, não nos incitam
ao exame do passado. Volven
do, 110 entanto, um relance
d'ulhos ao que foi, devemos
confessar perta inclinação a

atenuar, muitos dos eITOS e

pecados, inclusi ve contra o re

gime, elo sr. Borges ele Medeí
ros. Não temos dúvida em con

cordar com êle, até certo pon
to, em que o Estado não era

governado pela inspiração po
sitivista, salvante a vida do

legislativo, que se cifrava [la.

organização orçamentária, da
da a esterilidade dos debates

polftícos. No entanto, para ser

fiel ou completo, deixando
mesmo de lado a liberdade pro
fissional, deveria o sr. Borges
de Medeiros acrescentar que,
sendo emhora eminentemente

republicana, também não dei
xava de ser positivista a sua

paixão pela liberdade de im

prensa. A assembléia não dís
cutia política, nem questões
partidárias, mas os jornais de
todo o Estado o faziam livre
mente. Senhor de tôdas as

baionetas de sua Brigada Mili
tar; cioso da autonomia intan
gível elo Estado e de tôda a má
quina eleitoral do seu partido;

J intolerante, odiento e impie
doso, às vezes, para com os

seus amigos, o sr. Borges de
Medeiros - honra lhe seja
feita - járnais admitiu a mí
nima restrição à liberdade de
imprensa, e tolerou, tranquilo,
que no acesso das piores pai
xões, altos ou pequenos pole
nistas baixassem até a lhe de
negrir o lar, até a comparar o

grande Pagé às mulheres da
mais baixa extração! Não que
remos absolver êsses jornalis
tas, passfvels ele tôdas as pena.
)\Tas é do nosso dever, e do re

conhec'imento . nacional, não
esquecer que, com o positivis-

SAPONácEO RftOlUM
QUímicos Fábrica Relem

20 envólucrcs (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

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

numerado para o sorteio a realizar-se aQuer ve s trr-se com

contôrto
e elegância?

Vende-se confortável
casa, na

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

lado, n. 251. Tratar com Aldo
de Almeida, no Banco Nacional
do Comércio. lO v. -6

� 7 .=_m_��_y���� �w�. R.tW.-.T��_�j·�����
no Estreito.

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

5 DE DEZErJIBRO DE
na Séde da

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia

Procure a

Os -cou pona», para serem trocados por «envôlucros " ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

\lil�gíljo ..José Garcia
Rua Tiradentes, 35

ALfAIATARIA
MELLO

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

4 tarefa do
corpo médico

HEMORROIDAS
E VARIZESProblemas do

abastecimento Casas e Terrenos
Encarrego.me da venda.

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

V. -lI

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Londres, 9 (BNS) Dn1

breve comunicado oficial di
vulgado recentemente em LO!l
lixes uá idéia sôbre o ti aballo
infalível e devotado dos spni
cos médicos do exército brita,
iíco na f;{'Jgica e na Holaruh.
úfim d � conseguir atender a
todos os feridos. O 1° exército
canadense 8 o 2° exército bli
tãníco receberam cada um, �O
caminhões do serviço mécücA,
sem contar as ambulância

I'
Com estes carros, o Corpo do
Exército realizou satisíatóra
mente a prodigiosa tarefa oe
mudar pela estrada todos os

hospitais de campanha de mo
feridos camas, para a área de

Antuérpia-Bruxelas: além dis
to, a evacuação dos feridos pi
ra a Grã-Bretanha, pelo ar,
realizou-se, íncessantemena;
sendo o número total de íeríde
transportados, desde o dia D,
23.687. O número de baixas ci

nadenses foi menor do que �s

cálculos antecipados, devido à
eficiência e prático do corpo de

lmédicos do exército.
com dez cruzeiros a pessôa

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

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

Após longos estudos foi descaberia um remédio
de componentes vegetais, que permite fazer um
tratamenlo com ótimos resultados das hemor
roidas e varizes. HEMO - VIRTUS é o nome
dêsse remédio que, para hemorroidas inlernas
.. VARIZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas
externas, uso-se o H E M 0-
VI RT U S, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tra
lamento na bula. Não encontrem
do na sua farmácia, peca-o ao

Depositari,,: CAIXA P. 1874 (UM
OITO-SETE-QUATRO). S. Paulo. 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 UlrhOa���:-
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V .. 31

Rio, 12 (A. N.) - Com o ob
jetivo de tornar plenamente
;üciente o abastecimento da
.apítal, cogita o Serviço Metro
roiítano de Abastecimento da
:::oordenação da possibilidade
.íe organizar um serviço de
.agões especiais da Coordena

;ão, ligados aos comboios pro
.edentes de São Paulo, Minas e

�stado do Rio. Isto resultou
lum estendimento realizado
ielo chefe do SMA com os dire
ores do cooperativismo naque
=s Estados. As mercadorias re

.ebídas serão armazenadas
mm grande depósito perten
.ente ao Serviço de Abasteci
nento, o qual· funcionará ca

no centro redistribuidor . pa
a os mercados da Coordena
.ão. Estão também em vias de
.onclusâo a construcão de vá
ias mercados devendo esten
ler-se todos os bairros da cida-

�
�ncla8 e sub-agências em (0(10 o terrítõrto nacional. - Sucursal 00

1e a rêde 'de mercados de emer- Urugu9,1. RejfUladores de ava.rlu nas pr lnctpats cidades da América. Eu.ropa
';ência. " Arrie"

----

:. AGENTE ftJM FIJORlf\NõPOJ,JS
CASA MISCELANEA. distri- \ C A 1\1 P O S L O R O & C I A. - Rua Felipe SCbmhlt, n, 3' >

buidora dos Rádios R. C. A! ( Caixa Posta) n. 19 - Teldone 1.083 - End. TeJegr. "ALlANÇA" 5
'1ictor, Vávulas e Discos. - � SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt, BLUME- �
�UB C' Mafra. 9 �

.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL )
�---------�---- �.".,..._......._--..... -.- .....,. -, ... ......"..,.....- ......,., ...-."....-...-...............,..-.,....

Festa de N. S. �Ido Rosário Dr. Laudelino Solou Gallotli , I
De ordem da Mesa Adminis- I . ADVOGADO I I

ranva desta Irmandade con-

R J I
�--------_..,--_.-!

lid? R��.llOS�OS J1'111�S. e d:·1 na oão Pinto,18 - (sobrado), Sala l. O-S-h-.--d----3_v.. 2 Vende-se de�:� �:s�u�e M�:
:mus fH:I'l pan. R:<-Slst:.rrrn as O an eses

.. .... l'or Costa, sem número. Tratar na
iestividades em louvor da 1108-

- - AO --

auxiliam rUQ João Pinto. 29. 5v-5
;a padroeira, Nossa Senhora do �__"'lIIli!r 'YWIII·iII!",I.8__ill'll'Il'IIIII_S_••__IIII. "'1I!

l{osário, que se realizarão em Londres, outubro (Interaliã:-
3ua Igl'eja e que constarão de: Cre'dl-lo Mu'tuo' Predl·ai do): - Robert Kiek, corres-
dias 13 a 21 de outubro pondente 'da agência Aneta,

:l,o"enas às 19,30 horas,' .

f d' t, m orma que os paraque lS a.s
dia 22 de outubro (domingo) Propr;etários - J. Moreira & Cia. americanos, muitos dos quais

- missa às 6,30 horas, ('0111 co- foram feridos em combates,
munhão geral dos Irmãos e A" f·d é·

r

I elogiam entusiásticamente I)S
1emais fiéis; às 9 horas, missa 11 mais pre erl 8, I"cgave . holandeses, classificando-o de
301ene, cantada e com prega- "povo maravilhoso" por SfU

ção ao Evangelho; às 16,30 2 sortel·os mensal·s 4 e 18 empenho em servir contra �s

floras, IH·ocissão. .

t
.

d
'

·t- naZ1S as e aJu ar os exerCI os
A Mesa Administrativa de.s- aliados durante a violência da,s

de já agradece a todos os que PRtMIO MAIOR CR $ 6.250,00 batalhas. Da mesma forma, cs

.'ompareccrem a ês"es atus clt·· médicos americanos afirmam,

.lossa Religião, M
-

b f que os patriótas holandeses
�;Qnsi"tól'j(' 1'111 ji'IOria�lÓPú"j.

UltOS oni icações e médico gratis não somente ajudam de tôda$
iis, 10 ele outubro de ] í)H. Tudo isto por apenas Cr$ Loo as formas possiveis, como tam-

�ehítstjão (�nnllto HOftw I bém levam, diariamente, fru-
I° secretário I �����������������������������'�t�a�s�a�o�s-f�e:r�id�o�s�a�l�i�a�d�o�s:_.__

TERRENO

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA·'
Cif"ns do balanço de 1943:

Fundada em 1870 - Sêde : B A I A
INCENDWS E TRANSIJORTES

Capitn l e re.<ervafi .. , , , , .

Responsabilidades , , ,. . .

C1'$
CrS

74 .t117 .O;1:;.��t)
5.!l78.401.7;),j,[) i

1':4,Gl G.21G.rh
12fUJ20.00G,l)) Vendem-se c���::

na rua Major Costa n° 116.
Tratar na mesma, das 12 às
16 horas. la v, - 5

Receita
. .

Ativo , ,.

CrS
o-s

Slnist,·o� pagos 1)o0S últimos 10 anos .

Responsabilidades ................•......... . .

o-s
c-s

sn.G2fLS98.%
70.73GA01.30G,20

DIRETORES: - Dr, Pamfllo d'Ultra I<'relre à� Carvalho, Dr. FrancIsco
de Sã e Anísío MassoITa..

Gratifica-se

Paulo Braglia e Antonieta
da Silva Braglia

Negécíe-lucratívc
Precisa-se de um homem que

saiba trabalhar em cortume (f6ra
da cidade), Informações na ger�n
:lia do "Estado". 6v-!

participam a seus parentes
e conhecidos o nascimento de

seu primog�nito
JUHIR-PAULO
Fpolts., 11-10-944.

GUARDA-LIVROS
Firma industrial procura
um Guarda-livro formado,
moço. E' facultativo traba
lhar o dia todo ou num Só
período. Ofertas para «In-
dustrial", nesta Redação.

5A'·3

. .

Convidamo! os srs. Comerciantes a

v�sltarem, em nossa sobre-loja, a exposi.
çao de
SEDAS, com ricos e modernos padrões;
LÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRA$ e TECIDOS em gerat,
recém-chegados das melheres' fábdcB Sdo país.

��;�J����:·;·�t�,t(.,tf,,� '�'�"\'�'

--�.......-- ....�---� . ...,., .. .......-.... �-.._ .......--- .
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Sim, ystão marchando para leste ...
MOSCOU, 13 (U. P.) ---�S úLTIMAS INFORMAÇÕES INDICAM QUE OS ALEMÃES PERDEHAM GRANDE PARTE DE 4 DIVISõES NAS SUAS VÁS
TENTATIVAS DE IMPEIll O AVANÇO DE BAGRAMIAN. o GENERAL MAUS, COMANDANTE DUMA DIVISÃO BLINDADA, BAIXARA UMA ORDEM
DO DIA EM QUE AFIR1!VA TEXTUALMENTE QUE .óANIMADOS DUMA }'É INABALÁVEL NA NOSSA FÔRÇA E NO PODERIO DO FUEHRER,
NÃO PERMITIREMOS AtJl\'I úNICO RUSSO PISAR NOSSA FRONTEIRA". E O GENERAL VON KNOPELLS-DORF, DEPOIS DUMA ARENGA SE.

MELHANTE, ORDENOU OS SEUS SOLDADOS QUE MAR(HASSEM PARA LÉSTE. OS POUCOS SOBREVIVENTES DAS UNIDADES ALEMÃS ESTÃO
AGORA CUMPRlno A ORDEM� E MARCHANDO PARA LÉSTE MAS SOB OS OLHARES VIGILANTES DOS CUARDAS RUSSOS.

MUITA
•

,,]

se

1'(

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

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

o:
-

I
I

---_ .. _-- -.--_.. _. "_-------------

Florianópol$ 14 de Outubro de 1944

Aos gregos!
Roma, 14 (U. P.) - O Alto

Comando Aliado dirigiu, pelo
Hoje, ás 16 horas, a Direttia da Cruz Vermelha Brasilei- rádio, uma proclamação ao po

ra. nesta Capital, oferecerá, ensua séâe, na rua Tenente Sil- vo grego. Nesse manifesto,
oeira, uma festividade de âesuiida às enfermeiras daquela anuncia-se que uma fôrça ex

instituição, recentemente conieadas para o serviço ativo. pedicionária britânica está em

A essa festividade conipareeriio, especialmente convida- marcha sôbre Atenas, que já
dos, o sr. interventor Neréú Renos e sua exma. senhora, d. foi libertada pelos guerrllhei- i

Beatriz Pederneiras Ramos. pnuienie da Comissão' Estadual 1'OS helenos. 1

ela Legião Brasileira de Assistécia.
-- ITôtias as samaritanas residntes nesta Capital são tambem O acôrdo

convidadas a participarem âess homenagem prestada as suas luso-nipÕnico Icolegas, que deverão partir doiinço próximo.

=---��w�
__...""_ �:�:�f�,���Ura!i��e����1

J COSTA IIELLMANN
boa chegou a um acôrdo com!

• .' _

o Japão sôbre a ilha de Timor. i
A parte lusa da ilha voltará, i

(Enqenhâro Civil) assim, a ser ocupada por tro-]
Escr,-tórl·o Técn,-m de Constru"a-o pas portuguesas retirando-se:

UI \I os japoneses para a parte hO-I'I Projetos, Orcurnencs, Admini�tração Iandesa de Timor. Praticamen-

I Rua Esteves J'u n íc, 168. - Fone 733 I te, tôda a frota portuguesa se-I''. rá mobilizada para transpor-
FLORIAIOPOLIS tal' grandes contingentes de I

�2àE'II�t�IF�����_���������������� tropas, não só da mãe pátria
___--=�_'_-_-_-_-_-._-:'-= �___________ como de Gôa, Mocambique e

Angola, para aquela possessão
no Pacífico. Declara-se que o

acôrdo foi motivado pelo dese-Ijo de evitar uma declaração
de guerra, que teria ameaçado 'Ide aniquilamento a colônia

portuguesa em Timor e o

mi-liIhão de refugiados atualmente
.

concentrados em Macáu. De
outro lado, assinala-se que não

.

estão excluídas negociações se-

melhantes às que tiveram co- ---------.------ ..------------- .. _--------- ... ,---_ ..--.-.---- ..-------

mo objeto os Açores, perrnitin- Concursos públicos O ESTADO Esport·,vodo aos aliados o uso das bases Para início dos diferentes
-

de Timor. concursos públicos promovidos
------------ pelo DASP, foram desígadas as Há grande

seguintes datas: curiosidade
Escriturário 22-10-44 R' 14 (A N) O d
D ctilé f 29-10-44' 10,. '.'

- mun o
. a 1 ogra o t dAI'f 5 11-44 espor IVO. car_lOca aguar a com
o� moxan e d terê t d
P t 1· t 12'-11-44 gran e in eresse o encon 1'0 e
os a Is·a hoie f t t

.

Coletor 19-11-44 oje a nOI e, en re as equipes
Escrivão de Coletoria 19-11-44

do V�sco da Gama e Botafogo,
_ __

em disputa do campeonato ca-

. .
rioca de futebol e que terá

O� tecl�o� da LOJa das C�- grande influência no desfêcho
S�mll'aS dístínguem-se pela ori- do torneio local. Ambos os con-

S I-h t- d----- gínal padr?nag.em � l2e10s pre-, tendores, juntamente com o

amos I er a a ços exce�CIOnalS. Visite-a sem Flamengo, são os líderes da ta

Cairo, (Via aérea) _ 'I'ro- comprormsso, na rua Cons. bela. Também está despertan-
Será reaberto. amanJ:;ã, o Balneário da Ponta do pas britânicas e gregas liberta- Mafra, 8-A. Ido interêsse o jôgo entre o

Leal. Os seus novos e rreaddé rios, srs, Elias Paulo e Eval- ram a ilha de Samos, no Egêu,'" -------- !F'lamengo e o Bangú, dada a

do Michel, organizaram () serviço de fornecimento de depois de curto combate. Os Em P ta. brilhante atuação, que vem de-
elirnen tos e bebidas. de mc-Ao que nada faIte aos apre- alemães já haviam abandona- e s mo senvolvendo o quadro suburba-
ciadoree daquele recanto priiario, A condução, do Mata- do a ilha, deixando a guarní- ,Londres, 13 (U. P.) _ A no e que culminou com a estu
douro até o Balneário, será feita por uma linha de carros ção italiana, que se rendeu de-: DNB anunciou que tropas so- penda vitória que alcançou sô
de cavalo. O Balneário dispõe de quartos e camas para pois de breve resistência. Os I viéticas desembarcaram na re- bre o Fluminense, domingo
descanso.

_ �_. __ . .

aliados não sofreram baixas. gião de Petsamo, passado.

Registrou-se ttomo brasileiro, para auxiliar a Alemanha
�IO (Pelo correio) -.0 ale'Js��

atitude tinha por fim au- cal' de nacionalidade e, falan .. dade e, em seguida, o passa
mao Ernest �?tsch, valel'_ldo .. xiliar a Aler:;tanha !la guerra do a respeito disse com o Se!1 porte,
se dos b.eneflc.I?S concedidos 3o�n as Nações ,u?Idas. Em ex-sócio, o advogado Oto SUo Ernest e Oto foram processa.

-- no campeonato brasile'ro de

pelo �ecleto-lel 1116, d.e 24 de 193.9, procurou VIajar para o resus, este o aconselnou '8_ l·.t-'- dos 'nela DeTê!!l:uJia de Ordem
futeb.61 d� 1939. � seleção ",aulís�a

f d 1939 t
l- � de:rro�ou q p'fran":erlse/' :,;:,,10 aJoI\

evereiro e , regis rou-se Reích mas com receio do blo .. gístrar-se como brasileiro afim Política e Social do Estado Cio monte con,taÇjem 'de 10 a I'? "'\

COamo bras.ileiro no �artório. �a queio inglês achou melhor tro- de obter a carteira de ídentí- Rio, sendo o processo remetido .. a I' estlÉia de Sta. Catarina
4. Pretoria do Registro CIVIl, ao Tribunal de Seguranca no Campeonato Brasileiro de Fu�

freguesia d L G'
" teból foi em 1926?

1 a agoa e avea,
- -------- --

----'---

nesta capital, como sendo na-

-. em 1928 os paranaenses se

t P A R A F E R I D A 5,
, sagraram vice-campeões brasileiros?

.ural de Blumenau (Santa Ca-
tarina), requerendo, no dia E C Z E MAS
imediato, uma carteira de íden-

,

.
tidade, atestado de bom ante� I N F l A M A ç O E 5 I

cedente e. folha corrida no rnse C· O· C E I R AS,tituto da Policia Técnica d<pEstado do Rio. f R I E I R A 5 I

ESPINHAS, ETC.

Despedida às' Enfermeiras

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

CANASVIEIRAS
A linda praia de Cmeevieires, onde o At lãn tico

desenrola suas on.das az ues coroadas de espumas, pode
agora ser visitada, todos os iomingos. A começar de ama

nhã, conforme anúncio que êste Jornal está publicando,
cada domingo partirá um -ônibus desta capital, até o

Balneário lá exieten te, que, ,rresentemente, é dirigido pela
sra. Andrônica Pereira (NoJ�), exímia na arte culinária.

Grata Valna Neves
Ontem, às 16 horas. taleceu n

to capital o sr , general reformo
Otávio Valga Neves. que soube
um militar de valor, pelo cará
e pela bravura.
Seu entêrro será hoje às 16 h

rn s ,

_ = ........

fRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vin�o Cre8sotada
"SILVEIRA"

úLTIMA HOR
....._-.

Confirma-se que também nu

rosas Super. For t c leacs Voado
tomaram parte no grande bomb
deio aéreo à ilha de Formo
causando-lhe enormes estragai.

'*'

Perto de Lima. três cadetes
Aviação Milita!' Perna na perdera
a vida. quando um bi-motor •

proni", ao desprender se- lhe u

das hélice,. se precipitou no sol
incenc'! iandc -se.

I O. res t:m te da 1al'niçãO nl.
oa Ilha de Cor�--': rendeu. se o

aliados. ri-' ,-
t·'

W. CuislinÇ'Jtl
lista norueg ,

país aos nllotcí'
que cardíc,,* .if

/"Qs'
J\.yjõe'

Hal'\l:Ú�".

Grlnd. Tónico

PONTA DO

.'

Descoberta a fráude e pres(
o acusado, declarou êle que �

,
LI

LEAL,

. , .. -

* �

O marwhal Tito �_
as tropas de liberto iit':�'
tomaram Belgrado. :f0,:

• ,"�:f.'!i�
Os japoneses OC1Jpq:}/}:

tante porto chin€s (�T;i
;!.�:-

Você sabia que ..

a cidade de Joinvile foi o pnlco
do I" luta entre cotarinenses e

poronael,ses e que os quadres qu e

se defrontaram forem o América e

o Curitiba?

NUNCR EXISTIU IGURL

Amanhã no Rio
�

No bombardeio
Founosa, que já d
foram destruidos
nesas e afunda�oll

rO,
..

�::.
Anzolin. ex.diL�.�

...

"

..;.;!Itália, foi sen�",'3de prisão. pOli ,".'"

Cllemãee o o1,\r

Flamengo x Bangó.. Fluminense
x Bonsucesso. Madureira x Canto
do Rio e S. Cristcvão lC América.

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão o

Farmácia Rauliveira, na rua Tra.
jano.

A «CASA NATAL», rua Felipe Schmidt, 20, acaba de receber fOI midóvel sOlti-

menta de sedas, I 8,50. Aproveittm, PI-
/

preços excepc:ionai." I partir de Cr$
ri iI próxim•• f.tt" de fim de .no I

I

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


