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orno lutam os nossos bravos solda; ;,QS';� II
ROMA, 15 (U. P.) .•. A FEC OCUPOU UMA CIIJADE DO NOROESTE DA ITÁLIA. OS ALEMÃES Qrn:: A OCUPAVAM PUSERAM·SE EM �.u�A.", nÊ} :
POIS DE RÁPIDO COMBATE. ESSA OCUPAÇÃO SIGNIFICA UM AVANÇO DE CERCA DE UM QUILOMETRO NAS úLTIMAS 24 HORAS�,,��O. �.É: .Ii

PODE AINDA FAZER IDÉIA SôBRE A EXTRAORDINÁRIA TAREFA DESEMPENHADA PELOS �RA�ILEIROS NO DESIMPEDIR ESTRADAS� ERGUER ,.',

PONTES E REPARAR LEITOS DE RODOVIAS9 TUDO ISSO SOB TEMPO MISERÁVEL. TAMBEM _E COI�A QUASI INDESCRIT!VEL O INSANO TRA.
BAI.JHO DE CONDUZIR ABASTECIMENTOS E MUNIÇõES PELAS ENCOSTAS DAS ELEVAÇõES. ONTEM ,A NOITE, OS GERMANICOS ESTIVERAM
EM ATIVIDADE COM A SUA ARTILHARIA, MAS NADA HOUVE DE IMPORTANTE. A úNICA COISA, JA QUE O INIMIGO PARECE PROCURAR DIS.
TÂNCIA DA FôRÇA BRASILEIRA, ERA CAVAR ABRIGOS MAIS PROFUNDOS. HOJE, OS NAZISTAS ABRIRAM FOGO DE MORTEIROS E UTILIZA.
AM SUAS METRALHADORAS DURANTE tARGO PERIODO. E ISSO É TIDO COMO SINAL DE QUE� POUCO A POUCO, SE DESVANECE ARE.

SISTÊNCIA NA FRENTE ITAIJANA.

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

I florlanópolls- Segunda·feira, 16 de Outubro de 1944 I
._-- ---,----

O-flagelo da sêca e o perigo do fôgo' ��:�V:l�!�t���
Rio lG (A. N.) -- A sêca in- clemência atmosférica, que guardas e trabalhadores nos da América, o presidente

tensa 'que vem assolando o sul .ern colaborando infeliz e ne- pontos atingidos pelo fogo, Francklin D. Roosevelt sa

do país, acentuada no Distr-ito ratívamente na destruição do que, se tosse combatido logo lientou a vitória do ideal de
Federal onele normalmente .atrimônío representado pelas de início, poderia ter seus efei- união e solidariedade dos
chove a partir do mês de se- lorestas protetoras e pelas re- tos anulados ou grandemente povos âéste continente e rea

temhm, 1.e111 r-oncorr ldo eviden- .ervas dos grandes parques limitados. A rede de linhas te- firmou sua fi na uitoria da
temente para lamentáveis in- racionais sob sua jurisdição. lefônicas ligando tôdas as sé- política da boa-vizinhança.
cêndios elas matas da União (:: '<"essas indesejáveis oportuní- eles dêstes postos é já do pro- O chefe do govêrno dos Es
J:1l'ticlllarps, nas quais a cama- [ades, a Secção de Proteção grama de trabalhos do Serviço ttuios Unidos, que tem sido
la ele folhas verdadeiramente <'Iorestal tem sentido de modo F'lorestal e aparece, nessas cír- um dos pioneiros mais es

storricadas e capinzal seco .articular a falta de comuni- cunstâmcias, uma necessidade clarecidos e mais bravos do
ê�)S aceiros, das clareiras e das -ações rápidas e em díversos como os meios de transportes pan-americanismo, põe em

marO'P11S dos caminhos são rostos de fiscalização para o tão justificadora das despesas. relêuo, sempre que se lhe
elen�elltos perigosos de propa- ,feito de concentração dos e outros recursos. apresenta oportunidade, os

o'a�ão elo fogo, que tantos (
._............_...........__..-wV'..-_......._- .......a.__,.......__.... , .,.

resultados excelentes colhi-
11lltllOSOS prejiiizos florestais dos na prática por êsse an-

'em r-ausando nestes últimos Partiram para ii Violento ataque seio de entendimento, essa

neses. Simples pontas de ._:i-,ugoeslâvia •.léreo fôrça de cordialidade, que
.arros, largadas displicente, une os povos âêste conti-
lente, fagulhas de locomotí- Londres, 15 (U. P.) -- Anun- Londres, 15 (U. P.) - O co- nenie. Afirmado, em. tantos
'as e até crimes de fogo, têm .ía-se que o primeiro ministro mando das Iôrcas aereas tátí- tratados e conferências di
�rlo as principaie causas dês- ugoeslavo, Sbasicki, e o chefe cas norte-americanas anun- plomáticas, citado, a cada
e� íucêucios. O Serviço Fto- ia missão militar de Tito, 02�11 cíou que mais dum milhar de momento, em editoriais da
'estaI do Minis-tério da Agrt- ...ondres, partiram por via aé- bombardeiros pesados da Oi- imprensa e em discursos, o

-ultura, que, aliás, não está ea para o território [ugoes.a- tava Fôrça Aérea atacou as es- pan-americanismo, de s d e

inda aparelhado para comba- lO. Acredíta-se que Sbasicki, tradas, patíos ferroviários e ou- muito tempo, corresponâia,
PJ' êsse inimigo, em tôda par- oretenda preparar um acôrdo tros objetivos de Colônia, en- evidentemente, a um senti
e temido e terrível, mesmo as- �ntre Tito € o govêrno do rei quanto outras Fortalezas e Li- menta proiuruio das popula
im, contra êle tem lutado bas- ?edro, antes da libertação de berators bombardeavam Sarre- cões americanas. Mas a ver

ante nesta temporada de in- Belgrado. bruck, com escolta d,'� caças. dade é que, sómente de al
guns anos para cá, êle se

tornou uma norma de con

duta dos governos, expri
mindo-se atranés de uma se

quência de atas, que denun
cia a existência de um ru

mo definido e a intenção de
atingí-lo. O Brasil se acha
entre os países cuja política,
ostentada pela clarividência
do presidente Vargas, refle
te o mais vigoroso idealismo
pan-arnericano, e essa cla
reza e lealdade de atitlldes
têm sido reconhecidas pe
las mais eminentes figmas
da atualidade norte-ameri
cana. Para nós, tem llm sen

tido especial a maneira co

mo o presidente Roosevelt,
em sell último discllrso, se

referiu às fôrças expedicio
nárias brasileiras, qlle se

encontram, presentemente,
tornando parte na campa
nha da libertação da Itália,
salientando tratar - se de
"'um forte contingente, bem
treinado' e bem equipado",
o que faz justiça aos estár
ços do nosso povo e do nos

so govêrno para formar um
corpo de tropas capaz de
ombrem' com os melhores
que se batem contra os ale
mães. nos campos de bata
lha da Europa". (A. N.)

LondTes, 15 (U. P.) - O co

mentarista von Hammer, da
agência DNB, afirma que os

russos transferiram grandes
fôrças das fôrças de Tauroggen
e Tilsit, ria Prússia Oriental,
para a de Rozan, reduzindo as
sim sua pressão no baixo Nie-

A nacionalidade dos estrangel"ros men. Segundo a rádio de Mos-
cou na investida final em Ri-

RT.O, 16 (A. N.) � O Itamaratí, atravé� do Conselho Na- aa �s russos tomaram intactas
('!oTIal ;le Imigração, acaba de fazer saber que somente ree.o- três pontes sôbre o rio Gayua,
II hecel'a 1-;'08 estra.ngeiros a nacionalidade consignada no !}as- o que lhes permitiu alcançarsaporte VIsado pelos consulados brasileiros. No caso dos apa- o porto e estuário do rio Dvina
tridas, .a verda�eira nacionalidade, a perdida, somente será 1'e- antes que os alemães plldes(;O'ThheClda nledlante prova fon:n�l passada em documento ofi- sem embarcar nos navios de
cii:l-L q,u� ainda dispunh�mt

o MAIS ANTICO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Oiretor-rerente - ALTINO fLORES

Ano XXX

segundo contingente da F.E.B.Io Gree�halgh
'# ROMA, 14 (U. P.) - Anuncia-se oftcíalmente que desern- Rio, 15 (A. N.) - O minis-

barcou, na Itália, o segundo contingente da Fôrça Expediclo- tro da Marinha resolveu man-

nárla Brasileira. dar incorporar à fôrça naval
* �, >IIi do nordeste o contra-torpedei-

A ,'"
• '; ,

.

". '1· _ 1'0 "Greenhalg" e nesse s�nti�oRO:\TA,1-1 (U. P.) -.- As forças !n,l.SÜf'uas tomalUlll a c
fez a necessana comUlllcacao

ltlde (le COI'egliã situada a:3 lmH1. a léRtI:> de Barga. Esta última ao chefe dú Estarlo Maior :fdR
localirhlfle já fôra, antel'iormente ocupada, pelas tropas brasi- Armada. Essa unidade, q�e vai

entrar agora em operaçoes de
,� «- " guerra, patrulhando as águas

. '. '

4 r P)
do Atlântico, faz parte duma

Df' um }.>Ol'to da ('osta. oridl?ntal ltallana, 1 ().. .

.
-

s é r i e de contra-torpedeiros
Tl'!11H]P ('rmtingente rle tropas )wasileil'as, ill1,tegrado por vá- construidos no Arsenal da Ma
'ios milhal'c.s (10 11om.ens, desembarcou neHte porto durante os rinha da ilha das Cobras.

lias de ([uarta e quinta feira. A fôrç,a ag.ora desembarcada na

táli' ··l .

lad s da fôrça aérea brasileira .. infantaria, ar- Se �. S. d�sejar um corte de
.

a 11\( ue HlllC e
, . '., 0'" casemlra, lmho ou tropical,llhal'Í't eno'enharia e de saude. Os brasIlellos clteoall'am as

ô f' b 1< , b �

em c res lrmes e e os pa-
guaH ttalianas, acomponhados de poderosa es'coIta. drões, procure a Loja das Ca-

semiras - Rua Conselheiro
Mafra, 8-A.

eiras,

I A Religião na

ugoeS avos >"':(; Argentina

búlgaros
ti

B. Aires, 15 (U. P.) - O lar- O Canal Leopoldo
_ ,argentino foi sentificado, à

t ondres ] 5 (U P.) A noite de ontem, durante a se- Supl'emo Comando. AlIado,
.J\, '�:.", l' ·a Ll'vre" gunda J·ornada eucarística que 15 (U. P.) - E o seg'mnte o co-
LSSOl'a Juooes aVI. , ,.

d d h' "A t d',n('iou o'ltt�m qne> se estão culminou à meia noite com co- mUllllcaL o eId oJte: nor1. ed o
f

• cOll�bates munhão de homens depois cana eopo o ropas a la as

IIndo
vIOlentos ' .,. .

'1' I.

. ,'t centrai!'\ que en.1
celimônias matinais rea lzaram a gum avanço na

'uas dos dIJs�rl, o�u aind; 200 meninos juraram amor a direção sul da zona

Bivierlet.,elgrad?: n. OJ·ll1
a dele-' Jesús Sacramentado receben- A cabeça de ponte sôbre o ca-

I ma dlfusOl" ':� 't' "a (1'" do depois a bêncão 'ministra- nal foi ampliada ligeiramente.
n dr . 10 1C Q� ,

C b b d'S't ,,;. sentantes 'da pelo cardial Copello. O ato aças e Icaças- om ar elros re�

_, ,) de Li-Iocorreu durante a missa sole- novaram seus ataq:ues �os �n;

W�U.O.'JJ�l·(l
<

a acôrdo ne, com um. côro de 5 mil vo- b�s�mentos de artIlhana ,�lll
" ,.lcção militar zes infantís e orações pelo des- mlga na zona de Breskens .

:;.t'o0 comum, iSito canso da alma do ex-presiden- E B I d..nha llazi�ta. O acôr- te Castillo, juntamente com m e gra o
II prevê d estabeleci- preces pela paz do Mundo, pe-
relações amistosas la Igreja pelo Santo-Padre, pe- Londres, 15 (D. P.) - As
ois países. As nego- las bôdas de pTata episcopais fôrças do marechal Tito e do
1'e êsses dois órgãos do cardeal Copello e pelo futu- exército soviético já combatem
icio no rlia 4 do cor- 1'0 da pátlia, cimentado pelas nas ruas de Belgrado. É o que

virtudes de seus cidadãos e 3icaba de inf.ormar a rádio "Ju-
suas famílias. goeslávia Livre,

e noturno
15 (U. P.) - A rã�
afirma que a guar
ão de Dunquerquê
ll1te a noite, un'
nhas aliadas, sen

to, repelida f', 1'e8-
;e as posiçõe� pri-

H. 9223

Compraé na CAsA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Frente oriental

o bombardeio de Formosa
NOVA IORQUE, 14 (U. P.) - Continuam ainda hoje os

[1 taques aéreos à ilha Formosa. Segundo um despacho da DNB.
captado em Londres, o Q. G. japonês anunciou que 450 aviões
lançados de porta-aviões norte-americanos, wpareceram 1l1�,
manhã de boje sôbre a ilha em duas vagas. E a própria emisso
ra de Tóquio ouvida em Pearl Harbour deu a, entender que
também uma centena de Super-Fortalezas Voadoras interviera
novamente na operação.

-

WASHINGTON, 15 (U. P.) ___,. O Departamento da Guerra
anunciou que poderosa formação de super-fortalezas voadoras
B-2!J em missão especial atacou com êxito a base japonesa ,de
reparações e abastecimentos de Okayama, na ilha Formosa, a
qual é considerada o objetivo aéreo mais importante (10 sul do
.j apão propriamente dito.

'\VASHINGTON, 15 (U. P.) -- O comunicado do Departa
mente da Guerra sôbre o ataque das B-29 a Okayama anuncia.
que participaram nas operações mais Super-Fortalezas Voado
ras do que em qualquer outra ação já realizada por 'aviões dês
se tipo. Acrescenta que o tempo era bom e o bombardeio foi
�fetuado sem o emprêgo de instrumentos, isto é, diretamente
sôbre o objetivo. Diz ainda que não se dispõe, por ora, de in
formações sôhre o vulto ela oposição do inimigo, porém assi
nala que até agora não se tem notícia de que qualquer avião
fosse perdido. As declarações iniciais elos tripulantes indicam
que o ataque foi efic<:lz, tendo sido a operação efetuada ontem,
dia 14.

o o filmepara ver
París, 15 (U. P.) - Mais ele junho de 40. Embora os cine

:25 mil pessoas trouxeram em mas desde cedo tomassem pre
polvorosa a noite de ontem, cauções para evitar atropelos,
por ocasião da primeira exibi- não foi possível obstar a que a

ção ele um filme americano, multidão se precipitasse para
depois da queda de París, em as salas de projeção, na ânsia
--- ele garamrtir seu lugar. Daí, re-

ParaquC·distas su1tarem sepredados numero-

checos sos cinemas. Já era elevado o

Londres, 15 (U. P.) - O go- número de mulheres desmaia
.êmo checo de Londres anun- das, quando a polícia interveio
ríou que tropas de paraquedís-: para dispersar a massa popu
.as checas, treinadas pelos lar que ansiava a tornar ver,
russos, foram lancadas, há 8 depois de 4 anos de proíbição,
lias, em socorro do fustigado as estonteantes silhuetas das
primeiro exército de checoes- desconcertantes pequenas de
ovacos. Êste exército encontra- Hollywood ...
re empenhado em bater os ale-
mães, que procuram ocupar Alenda alema-es3ranska, foco central do mo-

vimento patriótico na Eslová- París, 15 (U. P.) - Mais de
:juia. Com o auxílio dos para- 60 mil alemães ainda resistem
luedistas, a primeira brigada na costa atlântica francesa,
.íe patriotas checos poude 1'e- nos três bastiões fortificados
pelír os germânicos. Informou- de Saírit-Nazeiro, La Rochelle
;;e ao mesmo tempo que che- e Royan. Essas fôrças estão
5'OU a Branska 'O general Wiest, entrincheiradas nas várias for
ltê há pouco membro do go- ualezas e pontos fortificados e
vêrno checo em Londres. O ge- vêm ,sendo contidas ,pelas tro
'leral Viest assumirá o eoman- pas FFI. Segundo o comunica�
do do primeiro eXiército che- do da FFI, existem hoje 30 mil
coeslovaco. ,Sabe-se também alemães ,em tôrno do estuário
lue a fôrça aérea checoeslova- do rio Loire, na região de Saint
::,a goza agora de superioridade Na�aire, 20 mil Ia nO'I1te do Loi-
no ar da Checoeslováquia. re e 10 mil ao sul do Loire.

ÃMaííãàia'deílãêííêü
":r-

LONDRES, 15 (U. P.) - Ar fôrças canaden,ses na margemsul elo Escalda avançaram nova lente cêrca de dois kms. ape
sar ela tenaz r,esistência que os �zisrtas opõem à ampliação da
sua cabeça-d,e-ponte. Noticia-se aliás, que os alemães estão
retirando ta,nques do sul da lIo anda para empregá-los na es
perada contra-ofensiva às fôrçat norte-america'n.a,s em Aachell.
Grandes fôrças alemãs estão selldo concentradas ao norte des
ta cidade, entre elas, as melhorBS unidades blindadas do Reich,
que já se especializaram em conTa-ataques. E a urgência que
os próprios alemães atribuem a essa missão transparece 'no fa
to de aquelas fôrças estarem s6ndo reunidas à plena luz do dia,
quási que sob os olhos da artilharia e da aviação aliadas. O re
sultado é que, mesmo antes de .começarem as operações, o ini
migo está sofrendo pesadíssima.s. perdas em homens e material,
pela ininterrupta barragem aliada, Enquanto não começa o

contra-ataque, as fôrças aliadas continuam avançando. Em al
guns pOIJ1,tOS, os norte-americanos já chegaram a menos de U111

quilôme.tro do próprio centro de Aachen, observando, a1íás
que a resistência inimiga se está tornando fraca e irregular.
Também no setor de Wurselen as tropas norte-americanas
co'nseguiram avançar, contra t�naz resistência da canhões mQ
vtiis e tanques.

"
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MUITA ATEN 10 II
Sim, estão marchando para
MOSCOU, 13 (U. P.) _u AS úLTIMAS INFORMAçõES INDICAM QUE OS ALEMÃES PERDERAM GRANDE PARTE DE 4- DIVISõES NAS SUAS VÃS

TENTATIVAS DE IMPEUR o AVANÇO DE BAGRAMIAN. o GENERAL MAUS, COMANDANTE DUMA DIVISÃO BLINDADA, BAIXARA UMA ORDEM

DO DIA EM QUE AFIRIAVA TEXTUALMENTE QUE 6�ANIMADOS DUMA F'É INABALÁVEL NA NOSSA FÔRÇA E NO PODERIO DO .-'UEHRER�
NÃO PERMITIREMOS A UM úNICO RUSSO PISAR NOSSA FRONTEIRA". E O GENERAL VON KNOPELtS·DORF� DEPOIS DUMA ARENGA SE�

MELHANTE, ORDENOU �OS SEUS SOLJJADOS QUE MAR(HASSEM PARA LÉSTE. OS POUCOS SOBREVIVENTES DAS UNIDADES ALEMÃS ESTÃO

AGORA CUMPRINDO A ORDEM� E MARCHANDO PARA LÉSTE ._� MAS SOB OS OLHARES VIGILANTES DOS GUARDAS RUSSOS.

Aguardem _
as novas instalações de

A EXPOSIf;AO, na rua Felipe Schnlidf, 54
(antigo 'varejo da (asa Santa Rosa)

léste •••

'"

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

-=------

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

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

ra. nesta Capital, oferecerá, em sua séâe, na rua Tenente Sii- vo grego. Nesse manifesto,
ueira, 1l17W festividade de âespduia às eniermeiras daquela anuncia-se que uma tôrça ex

instituição, recentemente ccnocaâas para o serviço ativo. pedicionár ía britânica está em

A essa festividade comparecerão, especialmente convida- marcha. sôbre Atenas, que já
dos, o sr, interventor Neréú Ramos e sua exma. senhora, d. foi libertada pelos guerrilhei-]
Beatriz Pederneiras Ramos, presidente da Comissão' Estadual 1'OS helenos, i

(la Legião Brasileira de Assistência. -

--- ITôdas as samaritanas residentes nesta Capital são também. O acordo
conoiâaâas a participarem âess: homenagem prestada as suas luso-nipõnico Icolegas, que deverão partir dO'8l,ingo próximo.

Despedida às Enfermeiras
---------'--_:---

,---- :_-------------

Florianópois 14 de Outubro de 1944

FRACOS.
ANtMICOS

A linda praia de Canasvieiras, onde o Atlântico
desenrola suas ondas aZU€5! coroadas de espumas, pode
agora ser visitada, todos os tlomingoe, A começar de ama

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

Balneário lá existente, que, presentemente, é dirigido pela
sra. Andrônica Pereira (NaJa), exímia na arte culinária.

TOMEM

Vinho Crelsotada
"SILVEIRA"

Você sabia que ..

a cidade de Ioinvile foi o palco
do 1" luto entre cc tcr inenees e

porcnuer.sas e que os quadres qu e

se defrontaram forem o América e

o Curitiba?

'*'

Perto de Lima, três cadetes da
Aviação Militar Pernano perderam
(l vida, quando um bi-motor "Cu'
proní", ao desprender se-lhe uma

das hélice., se precipitou no solo.
í
ncen d iandc 'se.

O re!bnte da Y ol'nição alemã
da ilha de Cor�Y relldeu.se aOil

aliados. .. :

�;.':
li',

W ç
.

J'
'r,;,

, UlS lnÇJr.;\',
lista norueg .'

país aos nCIJtá'
que cardíct

fi< "
/'!os·

gerado integra·
o entregou seu

sofreu um a.to·
mal;

PONTA DO LEAL,

Confí emo-se que também nume

rosas Super, For t o leac s Voadoras
tomaram parte no grande hornbor
deio aéreo à ilha de Formosa,
causando-lhe enormes estragai.Será reaberto, aman)jã, o Balneário da Ponta do

Leal. Os seus novos errendsiérios, srs. Elias Paulo e Eval
do Michel, or.ganizaram () 'serviço de fornecimento de
alimen tos e bebidas, de mGHfo que nada falte aos apre
ciadores daquele recanto prsieno, A condução, do Mata
douro até o Balneário, será feita por uma linha de carros
de cavalo. O Balneário dispõe de quartos e camas para
descanso.

Aviõe
H01\l: ú;'t".

Descoberta a fráude e preso

cãsãrou êlNâtal
NUNCR EXISTIU IGURL

Farmácia de plantão AIlzolin. ex.c·
Estará amanha de plantão a Itália. foi ser

Farmácia Rauliveiro., na rua Tra· de prisão, por'
[cmc. clemaes o ou

---
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Como lutam os nossos bravos solda. i:{)S
ROMA, 15 (U. P.) --- A FEB OCUPOU UMA CInADE DO NOROESTE DA ITÁLIA. OS ALEMÃES QU� A OCUP�VAM PUSERAM-SE EM �u��";· D&.�
POIS DE RÁPIDO COMBATE. ESSA OCUPACÃO SIGNIFICA UM AVANÇO DE CERCA DE UM QUILOMETRO NAS úLTIMAS 24 HORAS�\/Nh-O SE
PODE AINDA FAZER IDÉIA SôBRE A EXTRAORDINÁRIA TAREFA DESEMPENHADA PELOS BRASILEIROS NO DESIMPEDIR ESTRADAS, ERGUÊR
PONTES E REPARAR LEITOS DE RODOVIAS" TUDO ISSO SOB TEMPO MISERÁVEL. TAMBÉM É COI�A QUASI I INDESCRIT!VEL o INSANO TRA.
BAIJIO DE CONDUZIR ABASTECIMENTOS E MUNIcõES PELAS ENCOSTAS DAS ELEVAÇõES. ONTEM A NOITE, OS GERMANICOS ESTIVERAM
EM ATIVIDADE COM A SUA ARTILHARIA, MAS NADA HOUVE DE IMPORTANTE. A úNICA COISA, JÁ QUE O INIMIGO PARECE PROCURAR DIS"
TÂNCIA DA FÔRÇA BRASILEIRA, ERA CAVAR ABRIGOS MAIS PROFUNDOS. HOJE,' OS NAZISTAS ABRIR�M FOGO DE MORTEIROS E UTILIZA.
RAM SUAS METRALHADORAS DURANTE LARGO PERíODO. E ISSO É TIDO COMO SINAL DE QUE� POUCO A POUCO, SE DESVANECE ARE.

SISTÊNCIA NA FRENTE rrAlJANA.

A Religião na

Argentina
B. Aires, 15. (U. P.) - O lar- O Canal Leopoldo

,argentino foi sentificado, à
Londres, 15 (U. P,) A noite de ontem, durante a se- Supremo Comando, Allado,
tissora .. Jugoeslavia Livre" gunda jornada eucarística, que 15 (l!. P.) - E � se�mnte o co

I' t' ,.. "e esta-o culminou à meia noite com co- mumcado de hOJe: A norte do
lllC'lOU OH em qUç ," .

�l L ld t, l' d 't
ando violentos con:bate� munhão de homens, depois can<;" eopo o Iopas a la as

III.uas dos distritos centrais que em celimôni:as matinais r�allz_aram algum ava�ç�. na
.

leloTado. Informou ainda 200 meninos juraram amor a dlreçao sul da zona, Blvle.
rlet.

!. '"'

d'f dele
.

Jesús' Sacramentado receben- A cabeça de ponte sobre o ca-
,m.a 1 L1S01" 'te a -' ,

f
.

l' d ',' t
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.
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.

"iótica. da' do dep.ois a bênção. ministra- nal OI

amop la a llgell'a.men e.

i ZZS'\( sentantes' da pelo cardial Capella. O ato Caças e rcaças-bombardell'os re-
I

"
dI' ! c' dUl' te a mlS's'a ."'ole novaram seus ataques aos em-

�
,

, ,) e .. .1- O' orreu an ..,
-

b t d
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l?-.. ���U09)�1'!1' a acôrd.o Ine, com um côro de 5 mil vo- n:��men os e artll arIa ,�m- Compraé na C SA MISCE
i.

_ .Ioção militar zes infantís e orações pelo des- mloa na zona de Breskens. LANEA é saber economizar ..

�.t..o?j comum. isto canso da alma do ex-presiden- E B I d Frente Oft"ental.,nha nazi�ta. o acôr- te Castillo, juntamente com m e gra o
II prevê d estabeleci- preces pela :paz do Mundo, pe- Londres, 15 (U. P,) - O co-
relurões amistosas la Igreja pelo Santo-Padre, pe- Londres, 15 (U, P.) - As mentarista von Hammer, da
ois I;aíses. As nego- las bôdas de prata e,piscopais fôrças do marechal Tito e do agência DNB, afirma que os
1'e êss€s dois órgãos do carde311 �op�llo e pelo futu- exército ,soviético já combatem russos transferiram grandes
íclo no dia 4 do cor· ro da patl'1a, cImentado pelas nas ruas de Belgrado. É o que fôrças das fôrças de Tauroggenvirtudes de ,seus cidadãos e 3Jcaba de informar a rádio "Ju- e Tilsit 'ria Prússia Oriental

suas famílias, goeslávia Livre, para a de R'ozan, reduzindo as�

A-l-
- -

sim sua pressão no baixo Nie-

naClona Idade dos estrangeiros men. Se�undo. a rá,diO de Mo�-
cou, na mvestlda fmal, em RI-

,

RIO, 16 .(A. �.) - O Itamar'atí, através do Conselho Na- ga os russos tomaram intactas
(·!ona.l de IUllgtaçao, acaba de fazer SabeI' que somente reco- três pontes sôbre o rio Gayua,
11 hecel'á 1;06 ef:ltra.ngeiroe a nadnnalidade consignada no pas- o que lhes permitiu alcançarsaporte vIsauo pelos consulados brasileiros. No caso dos apa- o porto e estuário do rio Dvina
tridas, .a verda�eira nacionalidade, a perdida, somente será 1'e- antes que os alemães pudes(;O'ThheCIda rnedlante prova fo�mial pass·ada em documento ofi- sem embarcar nos navios de
eia}. qu� ainda dispunham.

o MAIS ANTICO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário • Diretor-rerente - ALTINO FLORES

-.'----�no�'�-I-·--·_·,
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O flagelo da
Rio, lG (A. N.) -- A sêca in

tensa que vem assolando o sul

do país, acentuada no Distrito
Federal. onde normalmente
chove a partir do mês de se

rombro, rem concorrido eviden
temente para lamentáveis in

cênclios das matas da União Ec

particulares, nas quais a cama

da de folhas verdadeiramente
estorricadas e capinzal seco

(los aceíros, das clareiras e das

mar-gens dos caminhos são
elemelltos perigosos de propa-
gasão elo fogo, que tantos (

,__........._....;.__.. w ,_ _ _--_ .,........."--_ ..,,,

vultuosos prejuízos florestais

.i. vem ,'au�anclo nestes últim�s
-. meses. SImples pontas de <.!l

garres, largadas displicente,
mente, fagulhas de Iocomotí
vas e até crimes de fogo, têm
b"ldo as prluctpats causas dês
se1f i ncêncios. O Serviço rto
restal do Ministério da Agri
cultura, que, aliás, não está
ainda aparelhado para comba
ter êsse inimigo, em tôda par
te temido e terrível, mesmo as

sim, contra êle tem lutado bas
tante nesta temporada de ín-

florlanópolls- Segunda-feira, 16 de Outubro de 1944
_.---�.

o perigo do fôgo
demência atmostéríca, que guardas e trabalhadores nos

.cm colaborando infeliz e ne- pontos atingidos pelo fogo,
;ativamente na destruição do que, se fosse combatido logo
.atrimônio representado pelas de início, poderia ter seus efei
lorestas protetoras e pelas re- tos anulados ou grandemente
.ervas dos grandes parques limitados. A rede de linhas te

racionais sob sua jurisdição. lefônicas ligando tôdas as sé
.Jessas indesejáveis oportuní- des dêstes postos é já do pro
fades, a Secção de Proteção grama de trabalhos do Serviço
<'lol'es.tal tem sentido de modo Florestal e aparece, nessas cir
.articular a falta de comnní- cunstâmcías, uma necessidade

-ações rápidas e em diversos como os meios de transportes
rostos de fiscalização para o tão justíf'icadora das despesas,
,feito de concentração dos e outros recursos.

A

seca e

Partiram para ii

, Llgoeslávia
Violento ataque
i.léreo
Londres, 15 (U. P.) - O co

mando das fôrças aéreas táti
cas norte-americanas anun

ciou que mais dum milhar de
bombardeiros pesados da Oi
tava Fôrça Aérea atacou as es

tradas, patíos ferroviários e ou

tros objetivos de Colônia, en

quanto outras Fortalezas e Li
berators bombardeavam 83.1're
bruck, com escolta d.: caças.

Londres, 15 (U. P.) _- Anun
.ia-se que o primeiro ministro
ugoeslavo, Sbasícki, e o chefe
la missão militar de Tito, ê�11

.ondres, partiram por via aé
'ea para o território jugoesía-
10. Acredita-se que Sbasicki,
oretenda preparar um acôrdo
�ntre Tito e o govêrno do rei
?edro, antes da libertação de

Belgrado.

o segundO contingente da F.E.D. o Gree�halgh
w ROMA, 14 (U. P,) --- Anuncia-se oficialmente que desern- Rio, 15 (A. N.) - O minis-

barcou, na Itália, o segundo contingente da Fôrça Expedicio- tro da Marinha resolveu man-

náría Brasileira. dar incorporar à fôrça naval
* �, I� do nordeste o contra-torpedei-

• . . 1'0 "Greenhala" e nesse sentido
RO:\fA, 14 (U, P.) -- A� fôrça8 brasiletras tomaram a ('1-

fez a necessá�ia comunícacão
dude de Coroglia situada à :3 kms. a. léste de Barga, Esta última ao' chefe do Estado Maior �dR
localtdarlo já tôra, anteriormente ocupada, pelas tropas brasí- Armada, Essa unidade, que vai

letras, entrar agora em operaçõ_es de
,� «- ., guerra, patrulhando as aguas

.
' '. 14 (r P)

do AtW,ntico, faz parte duma
Df' um porto da ('osta. oeid0ntal lÜ.'Lhana, )" -

s é r i e de contra.-torpedeiros
Gl'anch' c'on,tingt·.nt(?, ele tropas lwasi1eil'a!i, ilutegrado por vá- construidos no Arsenal da Ma
l'ios milhares ele h0111ens, desemharcou ne"te porto durante os rinha da ilha das Cobras.

dias d(� quarta e quinta feira. A fôrç,a agora desembal'el1da na

Itálh� iltc'lue unida.des da fôrça aérea brasileira, infantaria, ar- Se �. S. d�sejar um cort� de
, . _

O 1 '1' l' ,casemlra, lmho ou tropIcal,hlharia eno'enhana e de saude. s )raSI eIras c lega:ram as
Ô f' b 1

- 'b .

em c res lrmes e e os pa-
águm; i,talianas, acoll1:ponhados de poderosa es·colta. drões, procure a Loja das Ca-

semiras - Rua Conselheiro
Mafra, 8-A.Jugoeslavos

e búlgaros

e noturno
15 (U. P.) - A rá�
afirma que a guar
ão de Dunquerque
mte a noite, un',
nhas aliadas, sen

to, repelida e. res
\e as posições pri�

I
._---

Roosevelt e a FER
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o bombardeio de Formosa

Falando, na data come
morativa do descobrimento
da América, o presidente
Francklin D, Roosevelt sa

lientou a vitória do ideal de
união e solidariedade dos
povos d.êste continente e rea

firmou sua fi na vitória da
política da boa-vizinhança .

O chefe do govêrno dos Es
tados Unidos, que tem sido
um dos pioneiros mais es

clarecidos e mais bravos do
pan-americanismo, põe em

relêvo, sempre que se lhe
apresenta oportunidade, os

resultados excelentes colhi
dos na prática por êsse an

seio de entendimento,' essa

fôrça de cordialid.ade, que
une os povos dêste conti
nente. Afirmado, em tantos
tratados ,e conferências di
plomáticas, citado, a cada
momento, em editoriais da
imprensa e em discursos, o

pan-americanismo, d e s d e

muito tempo, corresporuiia,
evidentemente, a um senti
mento profundo das popula
cões americanas. Mas a ver
dade é que, sómente de al
guns anos para cá, êle se

tornou uma norma de con

duta dos governos, expri
mindo-se atrariés de uma se

quência de atas, que denun
cia a existência de um ru

mo definido e a intenção de
atingí-lo. O Brasil se acha
entre os países cuja política,
ostentada pela clarividência
do presidente Vargas, refle
te o mais vigoroso idealismo
pan-americano, e essa cla
reza e lealdade de atitudes
têm sido reconhecidas pe
las mais eminentes figuras
da atualidade norte-ameri
cana. Para nós, tem um sen

tido especial a maneira co

mo o presidente Roosevelt,
em seu último discurso, se

referiu às fôrças expedicio
nárias brasileiras, que se

encontram, presentemente,
tomando parte na campa
nha da libertação da Itália,
salientando b'atar - se de
"um forte contingente. bem
treinado e bem equipado",
o que faz justiça aos esfor
ços do nosso povo e do nos

so govêrno para formar um
cOJ"po de tropas capaz de
ombrea,. com os melhores
que se batem contra os ale
mães. nos campos de bata
lha da Europa". (A. N.)

NOVA IORQUE, 14 (C. P.) -- Continuam ainda hoje os
ataques aéreos à ilha Formosa. Segundo um despacho da DNB.
captado em Londres, o Q. C, japonês anunciou que 450 aviões
lançados de porta-aviões norte-americanos, a:pareceram IT1;.
manhã de hoje sôbre a ilha em duas vagas. E a própria emisso
ra de Tóquio ouvida em Pea!'l Harbour deu a. entonder que
também uma centena de Super-Fortalezas Voadoras interviera
novamente na operação.

-

WASHINGTON, 15 (U. P,) � O Departamento da Guerra
anunciou que poderosa formacão de super-fortalezas voadoras
B-2!J em missão especial atacou com êxito a base japonesa de
reparações e abastecimentos de Okayama, na ilha. Formosa, a
qual é considerada o objetivo aéreo mais importante do sul do
.J apão propriamente dito.

-

WASHINGTON, J5 (U. P.) -- O comundcado do Departa
mento da Guerra sôbre o ataque das B-29 a Okayama anuncia.
que participaram nas operações mais Super-Fortalezas Voado
ras do que em qualquer outra ação já realizada por 'aviões dês
f'G tipo. Acrescenta que o tempo era bom e o bombardeio foi
�fetuaclo sem o emprêgo de instrumentos, isto é, diretamente
sôbre o objetivo. Diz ainda que não se dispõe, por ora, de in
formações sôbre o vulto da oposição do inimigo, porém assi
nala que até agora não se tem notícia de que qualquer avião
fosse perdido. As declarações iniciais dos tripulantes indIcam
que o ataque foi ctícaz, tendo sido a operação efctuada ontem,
dia 14.

o o filmepara ver
París, 15 (U. P.) - Mais de junho de 40, Embora os cíne

% mil pessoas trouxeram em mas desde cedo tomassem pre
polvorosa a noite de ontem, cauções para evitar atropelos,
por ocasião da primeira exibi- não foi possível obstar a que a

ção de um filme americano, multidão se precipitasse para
depois da queda de Parfs, em as salas de projeção, na ânsia
---- ele garamtlr seu lugar. Daí, 1'C-

Paraque'distas sultarern sepredados numero-

checos ses cinemas. Já era elevado o

Londres, 15 (U. P.) - O go- número de mulheres desmaia
zêrno checo de Londres anun- das, quando a polícia interveio
ríou que tropas de paraquedís- para dispersar a massa popu
cas checas, treinadas pelos lar que ansiava a tornar ver,
russos, foram lançadas, há 8 depois de 4 anos de proibição,
lias, em socorro do fustigado I as estonteantes silhuetas das

primeiro exército de checoes- desconcertantes pequenas de
ovacos. Êste exército encontra- Hollywood ...
se empenhado em bater os ale-
mães, que procuram ocupar A,enda alema-es3ranska, foco central do mo-
vimento patriótico na Eslová- Paris, 15 (U. P.) - Mais de
juía. Com o auxílio dos para- 60 mil alemães ainda resistem
luedistas, a primeira brigada na costa atlântica francesa,
.íe patriotas checos poude re- nos três bastiões fortificados
pelír os germânicos. Informou- de lSaint-Nazeire, La Rochelle
38 ao mesmo tempo que che- e Hoyan. Essas fôrças estão
�ou a Branska IQ general Wiest, entrincheiradas nas várias for
até há pouco membro do go- talezas e pontos fortificados e
vêrno checo em Londres. O ge- vêm sendo contidas pelas tro
'leral Viest assumirá o coman- pas FFI. Segundo o comunica
do do primeiro e�ército che- do da FFI, existem ho.ie 30 mil
coeslovaco. ,sabe-se também alemães em tôrno do estuário
lue a fôrça aérea checoeslova- do rio Loire, na região de Sajnt
::.a goza agora de superioridade Na�aire, 20 mil la nOllte do Loi-
no ar da Checoeslováquia, re e 10 mil ao sul do Loire.

ifTuiãõãli il-é-ããChéõ
LONDRES, 15 (U. P.) - X 'ôrças canadelUises na margemsul do EscaLda avançaram nova ·ente cêrca de dois kms. ape�

sar da tenaz resistência que os "zisrtas opõem à ampliação da
sua cabeça-de-ponte. Noticia-se aliás, que os alemães estão
retirando tanques d? sul da Bo anda para empregá-los na es
perada contra-ofensIva às fôrça" norte-america'u.as em Aachen.
Grandes fôrças alemãs estão sehdo concentradas ao norte des
ta cidade, entre elas, as melhol'es,unidades blindadas do Reich,
que já se especializaram em cOUTa-ataques. E a urgência que
os próprios alemães atribuem a essa missão trans'patece lIO fa
to de aquelas fôrç;as estarem seindo reunidas à plena luz do dia,
quási que sob os olhos da artilharia e da aviação aliadas, O re
sultado é que, mesmo antes de ,eomeçarem as operações, o ini
migo está sofrendo pesadíssimas. p�rdas em homens e material,
pela ininterrupta barragem aliada, Enquanto não começa o

contra-ataque, as fôrças aliadas continuam avançando. Em al
guns pOIl1,tos, os norte-americanos já; chegaram a menos de um

quilômetro do próprio centro de Aachen, observando, aliás
que a resistência inimig,a se está tornando fraca e irregular.
Também no setor de Wursele.n as tropas norte-americanas
conseguiram avançar, contra tenaz resistência d� canhões lllQ,:
vBis e tanques.

"

.,

'.'1"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

2 o ESTADo-Segunda·'elra. 16 ele Outubro de 1944
._------------------'

.-----------�----------------�------�

APR{NDA: POR CORRESPONDÊNCia
Inscrevendo Se HOJE MESMO como aluno dos

VURSQ8 PREPAR1TORIOS
"D R. G E T U L I O V A R 6 A S"

* Auxiliar de Cortlércio P 't e Bacharel em Contabilidade Comer-
. ] I d

.

1 A '

1
,en o

�la, "' .ustrlo ,

Oh �nc1�a, Pastoril, Pública, das Cosas com sucu r s o i.s ,

1.m.IH'êdsttnlsoS � , drIgates, Sociedades por quotos de responsabilidade
Imlt�:,' a, o c iecc es, nnônimas e outras e(ipecializoções .

..

Cursos .com CiU�(;\õ.O de tempo variando entre 3 e 24 rrre se s .

·1· Men s o l idcd e s !hólicas, a partir de Cr$ 15,00 mensais .

. S�LI�I'TEM PROSPETO COMPLETO E ELUCIDATIVO,
MED.AN fE J.\ REMESSA DE c-s 2.00 EM SELOS DO CORREIO

A única escola que ntinistra. os estudos nos moldes dos gt'Gr,des esco
las dos E. U. da América do Norte e da Repúbiica Argentina.

CAIXA POSTAL H.o 83. A -- sio PAULO

I
Planej amenrc
�(onâ.mj(oIrix• bem este nome=:':;:-p,edsar de móveis:

I FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" Rio, 14 (A. N.) --- Adianta
,um vespertino que o planeja

. mente Econômico Brasíleíro Ii está Já concluído e deverá ser

. entregue, ainda esta semana,
I ao chefe do governo. Trata-se

S. B _ C A K [dum verdadeiro "New Deal"
NOVO PROPRIETARIO-NOVA ORGANIZACAo !para o Brasil. O projeto prevêlU Amlda (elso (iar(la, n4 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO luma execução em 5 e em 10

b ---.--.---=---� __ f anos. Muito contribuiram pa-

� 1 I a a rápida planírícação os
.,...--.............�................,..,.., ...."._.._....�....M ..-...olV'.,._..... 'resultados do congresso' econô-

C01\li,ID .iNHJA "AI1ANÇA D l l1) .. t '" � Imico. reunido = ano passadoiflll\l 1\ D1UJi mo h:1O de Janeiro. As idéias
( tri-as fio lHlJanço de ilH3: I gerais de conclave das classes

Fundada em 1810 - Séde: B A I A conservadoras do país servi-
INCENIHOS E TRANSI'OR'ffjS ram de orientação ou direção

Capital e reservas Cri> 74.1:31�.03".30 para o transcendental traba-
Responsahil ídades .. . r.... CdS 5.H78.401.7,)5,Di lho, agora em vias de concre- � iíii,,;iii�;:�,i:';.:.ai;i'_-�--.�

..

::.,,-
-

,;.;.,"'.•"'
-.-

-:.;"';;;.....;.. _.,- '-_ __ __

��:�:ta .. ::::::::: ..

:::::.::::,.
. -." ��; l��:���:���:;� ;�;�:� f I Ru� JO?i.q p. i�t·O� n

.•
?5 ) Dr. G.uerreiroSinistl'OS pagos nos

ú lt.imc.s ro 3"C,5 '
, ....• ' o-s

86.G29.898,90. �\ \\tsouq#,f u rum Hã 7 lU ...

Responsabll ídades "
""... crs 76.7:36.401.306,20

I B L ENORRIG Ia � � �. (Em frente �o Tes;mo do
..

Estado) Fonseca
de s!:��::��=;:Ül::m:o ::�I�:::::1:��:O�D:u::L5:: VIAS URI;Á�;��$R�;S e BEXIGA

I . !fªA�Mn'''iOnD·�pn''T·OL"'O'GICtnnS fIOSA�He,!".!I�Afc?(eA'OT;ArR:'sHO.AIIS li ReiniCiéll�É:I�l�nica em
Uruguát, Reguladores ,1" s.'nu·la.. nas 'prIncipais cidade. da. .&.m&,j('.&. Euro\>" Um tratamento poderoso das moléstias Florianó.oolis --, PuIh.oç a• ..lfrlca. das vias urinárias (ambos 08 sexos) e das "-'

doenças dos Rins e Bexiga. é realizado

�
e S to. Ama ro ( em.�GENTE EM FLORIANóPOLI� eficazmente pelo OXYL. que por meio

C A lU P O S I, O B O & C IA. _, Rua Felipe S(�hmjt1t, n. 5' :',:::e�tr���ntN;�I��=d:';," �;�: Dr. H. a, S. Medina Parm. Nafbal A:ves da Scuza, A..riosto de 1945

I
Caixa Pustal n. 19 - T�ll!'fol'te 1.083 ._ Elud. Telegr. "ALIANÇA" mago. auxilia a extinção dos corrimentos Farm. L. lia Cosia. Avila «SUB-AGENCIAS EM LAGUNA TUBARÃO, TTA.TAf , BLUMK agúdos ou crônicos em ambos os sexos. ..

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL evitando toda. consequências, como dores Exames Anátomo.patológicos. Bc:terin!ogía I·nas pernas, tornozelos inchados, perda do Diagnóstico precoce da gravidez. Autollccinas

I ','. vigor, reumatismo, pontadas, tonteiras, S •

d�,..,.. .............."..�_...",............,.".................. .-............,.r..,?�.......��
olhos empapuçados, incontinência na uri- oro- iaqnósticos Ul tro rnicr-oscopici.
na. acidés, ardência, perturbações na be- Hematologia Química sanguínea.
xiga. Não encontrando nas Farmáci... e CoproIogia. Análises da urina
Drogarias, escreva ao Depositário, Caixa
Postal 1874 - São Paulo.

MODO DE USAR NA BULA

Esta rnodelur Ol'ganiz,tção de móveis., tapeçarias
está aparelhada pa ra n,obiliar seu lar com pouco
di" hch-o, Peça por carta Um eatáíogo. Despacha
n,os c engl'adarnus gratpitamente para o interior.

Um trem nazista de muniçôes exp lo d» ao ser atingido pelas bombas dos aviões
«Ml tchell» do exército nor te-erne ricario . 'it:n1. e teq ue que desfecha.ram contra

as esplanadas ferroviál'ias de Oi v iet.o , na Itália. (Fóto da. Inter-Americana).

da

[Atualmente no Rio de Ja
neiro em curso d� especiali
zação sobre MOLES'fIAS do
CORP,çAo e dos VASOS] r

o mais variado sortimento
de casemíras é encontrado na

Loja das Casemiras K'lla
Cons. Mafra, 8-A

Serviço de transfusão de sangue. 'JaclLoçuo anti diftérico
(CRUPE) com pr-ovo de S"hick.

Análises químicas de: Fcr-írrho.a, bebidas, c'1fé, mel. águas pc t.d
veis e para usos

í nduat r ic iu (fecularias, cervej c r-ics].

nmv ..<Wi =-................-.e•••••_
Foi convidado
o prefeito
Rio, 14 (A. N,) -- Um grupo

de médicos cariocas, todos
membros da Comissão organi
zadora do Congresso Médico de
Sindicalismo Brasileiro, con
vídou o prefeito Henrique Do
dsworth para, na qualidade de
presidente de honra, instalar a
sessão solene de inauguração
daquele conclave, Agradecendo
o convite, o prefeito carioca
hipotecou todo seu apôio ao

certame que reunirá médicos
de todo o país.

GRIPE o T�SSE o BRONQUíTE

CALDEIRAS
Vende-se caldeira multitubular WILLIS·ZURICH, com dois

ebulidorell, 180 libras de pressdo , produzindo 2.000 quilos de vapor

por hora. 200 H. P. F., completa, inclusive todo material refrataria
inglês. para a respect ivn muraturG; Caldeira multitubular inglesa
produzindo 815 quilos de vapor, 120 libras, 54 H. P. E,. Eng. Fernando
e Azevedo. Rua Barã.o de Paranapiacaba, 24. Sala 47. SÃO PAULO

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

Era ilegal o curso
de massagistas lMáquinas para Olaria e Cerâmíca

Vende-se uma, horizontal, inglesa, capacidade, 40.000 tijolos
diorics; outra, também inqleso , vertical. produzindo 20.000 tijolos;
uma prensa para telhas f ro.ncesns , manual, produzindo 2.800 telhas
diarias; uma máquina inglesa oorc fabricaçã.o de manilhas de 3" a

12". Eng. Fernando de Azevedo" -- Rua Ba�ão de Paranapiacabn, 24
cala 47. SÃO PAULO'

..

* ,----------------------------------------------------------* RIO (Pelo correio) -- Foi
enviado, ao Foro Criminal, o

processo instaurado contra Es-
perança Arias Toiran e José
Rodrigues dos Santos em con

sequência de uma queixa apre
sentada pelo diretor do Servi
co de Identificacão Profissio
nal do Ministério do Trabalho.
Esperança Arias Toiran manti
nha in:egularmente um curso

de massagista e José Rodrigues
dos Santos presidente do Sin·, I
dicato dos caboelereiros e Bar-Ibeiros firmava atestados, for
necidos aos alunos q118 con-I'cluiam o curso. A origir18.1 es

cola funcionava no p/é.dio n.!
67 da rua Marquês de Abran
tes. 5 ler

lri
Fabricante: .

NICOLAS DARVAS - TÉCNICo;� 1
_

AP.RELHOtÊlti�íêos""i;;TIiRES LI ';..L'f'" \-SAO PAULO
\ '

Ruo Olímpia, 124 - Tel. 5-6531 li
�-

-

• • ql'
'

. .
- - -

.

CERCAS':PAGE"

e seus acessórios

SECADORES DE CABELO
os tipos mais aperfeiçoados e

de qualidade garantida

MACHADO & CIA.
Agências e Representações e'm Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cl'esciúma

Rua Floriano Peixoto, ,./n (Edif.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS"
Agente. nos principais municipio.

do Estado
�.........- ..._-.-.-.._.._....,_r•.....",.-_••_.J

I

As,� ,'elas"PAGE", isentas de farpas,
pr(tegem toda espécie de criação

� _

Tipos especiais
I

para:

MANGUElROES • GADOS • AVIARIOS • GALINHEIROS
CAVAI,OS • PARQUES • HORTAS • JARDINS
RESIDÊNCIAS • MUROS DIVISÓRIOS e outros fins.

Vendem-se Conjuntos a vapor:ij e Locomov '

,Conjunto a vapor d0 100 HP efetivos 130 lid�, p. mo> completo, em
estado de novo marco. WII..LIS. ai

LocomoveI rnarco. I:'LOETHER de 44 HP e ,Ifetivos fabricação 1928
estado de novo, com>z.leto. Eng' Fernando Azevc'c }do -. Rua. Barão Pu-
ranapiacaba, 24 -- SAO PAULO. rr

> .: :
• ,. , ,,,

M· <,:bMPROMISSb
'.

'

Murros para o
fim da guerra
Londr,es, 14 (U. P.) -- Bi1ly

Conn, cabo do Exército norte

americano, confirmou estar tu
do pronto para o seu encontro
com .]0(> ·Louis. pelo t:ampeo
nato mundial de pêso pesado.
Essa luta se realizará seis me�

ses depois de termÍlnada a guer
ra. Acrescentou Billy que não
foi feito contrato, mas Mikey
.Jaç.ob� já; )?;t'eparou. tudo·

Solicitem inform.es aoS únicos fabricantes:

"PAGE" Ltda.
p,.'aça da Sé, 371 - 2? andar - Sala 204

Caixa Postal 2H - Tel. 2�3080 - Teleg. "Cercapage" - São Pau'lo

------------------------------------_.�
THE LONDON & LANGA _SHIRE INSURANCJll

SEGUROS COl\fPANnr1'�� LS����t�SA: ���:�:O DO SUL
COMPANHIA DE SEGU ROS "SAGRES"

Repre3entante: L. ALMEID.I "
Rua Vidal Ramos, l'

.......;;u: i. ::c, "M'd... ,. ;'r" '", .Ii. til

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.... porque escolheu
- o pneu que

o Goodyear Lagarta
abre estradas!

A sra. Catarina Santos. espô
d .

A A.
sa

o sr. rnojor rrtõruo Martins d
Santos. faz anos hoje.

os

A

ESTE não
Decorre hoje o natalício da sr

Prudência Coelho de Sousa.
a.

I

J
1
j
•escolhe

Hoje tranSCOl're o aniversário d
sra. Carmen Correia Tolentino.

a

�e&teja hoje o seu natalício (1
snta. professora Nair Haberbeclt.

,c.ompleta hoje mais um aniver
lona o. rnerurrc Zilda Correia.

�' til, t---

Nesta data ocorre o natalício da
srita. Zilda Cídode.

caminho II II •

Hoje faz anoll o sr. Orlando
Gonçalves. funcionário do Depar
tamento de Educação.

�! �L

O sr. José Garcia, do comércio
local, faz anos hoje.

Decorre hoje o natalício do. srita.
Hortência Melo.

Procure a

Quer vestir-se com

confôrto
e elegânCia?

• escolho o leu figurino ..

Rua Tiradente 24

aLFAIATARIA
MELLO

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • II 5_i • � i , • • • • i • • i i i ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o santo do dia
São Galo, Apóstolo

da Suica
São. Galo é filho da Irlanda.

Como companheiro de São Colum
bano veio para o. Gálio. onde fun'
daram o mosteiro de Laxeuil. Ex
pulsos do território gaulos dirigi.
rarn-se para a Itália. Atravelsan
do o. Suiça. Galo ficou doente e

permaneceu algunl. tempo nas

margenll do lago de Contança.
Restabelecido procurou um lugar
ermo, apto, porém. paro. ser cul
tivado. Tendo achado o que pro
curava, levantou uma capelinha e

uma cela. Conta-se que nisso foi
ajudado por um urso ao qual o

santo curara o pé machucado. O
I certo é que aquelas duas toscos
casitas se transformaram na céle
bre abadia de São Galo. que devia
dar a Igreja tantos homens notá
veill pela santidade e pelo saber.
Entretanto, a pequena cela tor
nou-se foco de luz que irradiava
nas treV(1S do paganismo ilumi
nando os homens de boa vontade
que vinham assediando o míssío
nário. Milhares se converteram o.

Cristo. O arauto do Evangelho e

da cultura cristã morreu com 95
anos de idade no meio de seus

trabalhos apostólicos com Arbona.

EIS Ul\1 PNEU que afr onta galhardamente a agressividade do

cascalho bruto das minas e o solo rude das matas-porque
foi feito especialmente para resistir a qualquer serviço fora

da estrada. Do mesmo modo, cada tipo de pneu Goodyear
se destina, pelos característicos especiais de seu desenho e

sua' construção, a um serviço especial de transporte -- verda
deiros pneus específicos para serviços específicos.

Qualquer que seja o seu problema -grandes percursos
em alta velocidade, ou pequenos trajetos, com saídas e pa
radas freqüentes; trabalho em terrenos moles ou lamacentos;
transporte de grandes cargas, seja na cidade ou em estradas
de qualquer natureza-a solução certa se encontra na linha

completa de pneus Goodyear.
Procure um revendedor Goodyear para orientar-se com

segurança na escolha do pneu Goodyear específico para o seu

transporte.

GIGANTES I �!r:ualq�e��!�!!ad!
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril , conserto
dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serratine
Rua Duarte Schutel, 9.1

45 minutos êOrYI as móis lindas melodias
populares. Das 21,15 às 22,00 heras, tôdcs
(Is qulntesIeircs, nó Rádio Difusora São Paulo
em ondas longas (960kc) e curtas (6.095 kc):

GERADOR
A INSTALADORA DE FLO
RIANÓPOLIS avisa aos in:
teressados que possue, para
vender, em gerador de cor

rente contínua, de 5.500
watts. 115 volts: marca

«S i e m e n s ». Preço ótimo.
Para' qualquer informação,
dirigir.se à INSTALADORA

DE FLORIANÓPOLIS, rua

Trajano. 11; FONE !tji

('

• • • • •
• • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • ••.

'.
• • • • • • • • • • • Q • • • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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MÉDICO_
DR. BIASE FARACO

INDICADOR

Médico - chefe do Serviço dE S\filJis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h; _ R. Felipe Sclunídt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 _ FONE 1648

(AUSENTE)
DR. SAVAS LACERDA

Clinica médico-cirúrgica de Olhos _ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Dlplomu de habilitação do COllselho Nacional de Oftalmologia.
(�()NSULTúnlO - Felipe Scbmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESllll,NClA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
l'II{l]l{W.\ la;K-\I, - AVl'A CIRURGI1\ - 1I10LÉ8'1'1.-\8 DI!: 8,"NHORAS - P.-lR'I'OS

I'I)!"llludo pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fol
A:ssble-nte por vár íos anos do Serv iço CirÚrgico do Prof. Aüpío Correia Neto,

Cí rurg ia do estômago e vias biliares. Intestinos' delgado e grosso, t.iróide, rtns

,H'óstat:J, hex;�a. útero, ovários e r.rompas. Varícocete ntdrocele. varizes e hérrna
.

CO:';SLUfAS:'
nas � as "tlOt"ns. � Rua F'elipe S<'hmi<lt, 71 (altos na ra�a P�r3iso). Te!. 1.598.

RESIDf:l\'"CIA: Rua Es'tevEls Júnior, 179; Tel. M764

DR. GERHARD HROMADA
Esp ecialixta em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
JBI!lA�rA (B r\::\[()::-.\ fA) - Santa Catarina

--------------------------------__.------------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfeteoamento e Longa Práttca no Rio de Janeiro

W.llHIUL'J'A8 - Pela manhA: diariamente das 10,300..12 hs , à tarde excepto aoa

elba4001, 4 .... 1Il,30 A8 18 boras - CONSULTóRIO: Roa JoAo Ploto .. 1. IIObrado -

"one: 1.4411 - Reeldêncla: Rna Presldenfe Coutinho. ,..

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E no

HOSPITAL ""ERÊU RAMJOS".
Cur-so de aper-Fe lcoamen to no Hosp ita l São Luiz Gonzaga, de São Pa�lo -:- I<�x-est!'
gi:íl'io do Instituto "Clemente 1'el.,.€il'a", de São Paulo - Elx-médico Interno oe

Sanatório de Santos. em Campos do Jordao.
CT,1�ICA GERAr, - DlAG;\úS'[ICO l'IU1COCl<1 ..,. '.fRA1'AMF,XTO ESPECIAl.lZ.>\DO

D!\S DOE:'>JI'AS no ..H'Altf:LHO RESPIHA'.rúRIO.
COXSl.'LTAS: Diàl:;amente.· liaS 3 às () horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor :\Ieireles. 18

RESID:e;';CIA: Rua Esteves Júnior, 135 - T'el , 742.

DR. MARIO WENDHAUSEN
<O!plomacto pela Faculdade Nac. d� Meaicina da Universidade do Brasíl)

"'x·lnterno do Serviço de Clllllica Médica do Professor Osvaldo OUve1nl. médico a·

Departamento de Safide

('),INJl:A JK1illJIC.-l - Molét>Jtlaa lntel'lla8 de adultos e crtança•• CONSULTóRIP

• RIIJl-i.IIE.NC'A: Roa t'elllle Scbnlldt n. :S8 _ Tel. 1112. CONSULTAS - Das t6 às 1M

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA

.E8pecialista. assistente do Professor -Sansen do Rle de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - A tarde, das li u •.

Rua Vitor Meirele., 2.4. Fone 1447

Uu.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Bosplta

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE�CRIANÇAS E ADULTOS
CONSUI,TóIUO: Rua Nuues l\lachado, 7 (Edifício S. Francisco). fODe 1.444

Consultas das 10 às 12 e rias 14 às 15 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

(NSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

..ormado pela Universidade de Genebra

Com prática nos bospítats europeua

CHnlca médica em geral, pedIatria, doen

pt! do 8I.Btema nerT090, aparelho genite>
urblário do homem e dB mulher

....tale. T�cn1oo: DR. PAULO TAVARJIl8

eurllO de Radiologia Clln1ca com o dr,

Manoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau·

.Io�. EspecializadO em HigIene e Sadde

PtlbIlca. pela UnlTersldade do Rio de Ja.

ni!lrl). - GabInete de Ralo X - Electra

car<4lografla clinlca - Metabolismo ba·

Ni - Sondagem Duodenal - Gablnete

de ft..loterapla - Laboratório de mwro.

copia e análise clinica. - Rua }!�emando
Wachado. 8. Fone 1.1911. - J'lorlanópola,

DR. REMIGIO
CLtNICA nDICA

Molé3-0:1u internas, de Senhora. e C!1.

ançu em Geral. CONSULTóR10: RUi

lI'ellpe Schmldt - Edlf1clo A.m6lla Neto.

rone 11;92, 9 11.. 12 e H li 17 horo. RJIl-
8JD.l:NClÁ: , Largo Benjamin

Constante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operações _. Viae Urinaria, -- Doen

ça. dos intestinos, réto e onu.

-- Hemorroidas. Tratamento do
colite amebiana.

Fisioterapia .- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles,28.

Atende diariamento o.. 11.30 h. ..,

à tarde, da!j 16 hll. em diont.
Resid: VidaI Ra.mo.. 66,

Fone 1067.

DR. ANTÔNIO
DE ARAGAO

� • Ortope4Ja. ClIBJea II (.,"tnU1t!a
.0 tol'ax. PartolJ e 40fl1lOU 4e ""Ilhor...

CONSU-LTÓRIO: R. João Pinto 1 Did·
rkimente das 16 AtI 17 boru. RESID:mN·
CU.: A.lmirIm'. AJT1m.. !Ie...O� 'TIL

Dr. LAURO DAURA

Eita foto, tomada de uma unidade de desembarque, mostra-nos u·ma unidade
arnezrcarra, quando caminhava para a costa da França ocupada, afim de dar

inlcio à libertação da Europa, no histórico dia 6 de iunho de 1944.
(Fóto da Inter-Americana)

Médico - Cir_lião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante Instalação
de 200 MA.

')Íagnóstico precoce da tubercu 108'
.ulmonar, úlceras gástricas e duo
i�nais, câ!lcer do estômago, afe
;ôes das vias biliares, rins, etc
\ plica o Pneumo-torax artificial
,ara o tratamento da TuberculOst

MONIZ-
.

Pulmonar - Tratamentos moder
nos e eficazes desta moléstia

r:ompleto gabinete de Eletricidad�
médica: Ondas curtas e ultra-cur
lIS, Kaios Infra-Vermelhos e Raj6�
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Schmidt
Ou • à. 12 hrs.,·e das 14 u 17 M'

Telefonfl 1.".

Especialista em DoeuÇ8B de Senbo-
r88 - Vias Ur!iIlárlas.
Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cinírglco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários.

trompas, etc.).
Cura radicaI das lnflam.a.çOes <100

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis·

türblos da menstruação e da esterlll·

dade.

Tratamento moderno da blenorra·

gla agnda e crônica. em ambos o.

�exos, por processos model"DOS sob

contrOle endoscóplco - Vretroscopl,
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMEI..HO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

horas e das 2 às 6.
Consultório - Rua Tiradentes a

Fone: 1.663.

Rl'siMnc18

(Sobrado),
Rua TlJ'adente8 7

Conto do vigário
RIO (Pelo correio) O la-

vrador Gonçalo José da Ro
cha, de 50 anos, residente em

.Japuiba, em São Paulo, acha
la-se em Niterói, quando foi
ibordado pelos individuas Nas
.er Abraão e Mário Franco Le

ne, conhecidos vigaristas, com
,4 e 32 entradas, respectiva
nente, na Policia carioca, os

quaís propuseram ao primei
:0 a venda de um bilhete de ]
. oteria que diziam premiado
.om Cr$ 50.000,00, pela quan
ia de Cr$ 10.000,00. Como só
\ispusesse de o-s 1.330,00,
:fonçalo marcou com os viga
ístas um encontro na rua 13
le Maio, onde deveria retirar,
ia Caixa Econômica, o dínheí
o que faltava para completar
1S dez mil cruzeiros. No largo
la Carioca, entretanto, o in

.estigador Baraçal deteve-os

flor suspeita, tendo o lavrador

orotestado, então, ameaçando
igredír o policial. Os três ho
nens foram conduzidos à De

'egacía de Vigilância, onde

Gonçalo, depois de pedir des

rulpas ao investigador, foi pos
so em liberdade, sendo autua
dos os dois vigaristas.
......................... '

Não! VOCÊ NÃO É
UM FRACASSADO
de há muito você procura ...
...de!cobrir um rémedio para êsse mal Que
o deprime moral e fisicamente perante
o. sociedade. CATUASE COMPOSTA é o

remédio. preparado com um. grande Yege
tal de nossa flora, cujas propriedades eg.

timulantes e vitalizadorus em combina

ção com o alcal6ide da "Ioimbehôa" e

hormônios cerebral e testicular, agem rã

pidamente no combate à debilidade nen'

ro-muscular e viril, astenia (fraqueza
nervosa), desanimo... Não encontrando
no sua farmácio, peça ao depositárIO.
Caixa Postal, Ul74 -- São Paulo_

CATUASE COMPOSTA

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

ft SERVIDORA
I a maior orqaniza.ção no

gênero nesta copital)

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Agência Geral Transporte de Vargas
Comunico aos snr s. comerciantes e demais interessados

que c transporte de cargas con+inua sendo feito. semanalmente,
� com regularidade. para: TUBARÃO. BRAÇO DO NORTE,
ORLEANS, URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU

MENAU, JOINVILE, LAJES, CURITIBANOS, CAMPOS
NOVOS e ]OAÇABA.

Aceitam-se viagens diretas a CURITIBA e PORTO
ALEGRE.

o ESTADO
Diário Vespertino

Comércio de
entorpecentes
Aracajú, 14 (A_ N.) - Este

ve reunida a Comissão de Fis
calizacão do Comércio de En

torpec"entes, deste Estado, pa
ra apurar as irregularidades
havidas na Farmácia Indus
trial, desta capital.

I( l, . "" -

GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
Rua Alvaro de Carvalho, 2

Rod. Telg. � DAVILA·· Telefone 1.677
_----_._-----------------------------

I POV(_) AlllIGO!
6.000 pares de meias

(apenas com pequenos defeitos) por
Preços Excepcionais

no

BARATlLHO «GUARftCY»
TRAJANO, tO

Redação e Oficinas à
rua João Pinto 0.0 1:3

Tel. 1022 - Cx. postal 139

DR. AUmUO ROTOto

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

ASSINATURAS
Na Capital:

Ans Cr' 70,UO
Semestre Cr$ ·W.iJII
Tr ime s t re (;1'$ :lO ,Oh
Mês Cr$ 7,01]
Núnu-ro aVlIl.". Cr$ ",;ill

No Interior:
Ano Cf':� IlH.IIII

Semestre Cr$ 4.f•.oO
Trimestre Cr$ �;I,Ofl

A núncios media n te cnn I rà t o.

Os originais, mesmo nào puhli
('<lHOS, n âo seniu de volvi.tos.

A di reçâo não SI' r-esponsahi l izu
�eI()S COn('PI(OS em i li dux nos

artigos assinados

Resfriado
no Bebé

. .,'

Evite perturbar-lhe o estomago COIll
medicação interna. Friccione este
alliviante unguento no pescoço e

peito, ao deitar. :rr� prompto alli.
vio=corta • maiorta dos resfriadoe

da noite para o dia •

Exijam o Sabã,o

Sorvetinas • Livros de Receitas de Sorvetes

Colheres Automáticas .. Essências de Frlltas

Ta�as e Copos • Pazinhas e Palitos

Termómetros • Coco e Frutas

Copinhos de massa .• Utensilios e Accessórios

.."...",...�........_........... _-.-.r:--:- _ ...

Chegaram
Os novos e já conhecidos

medicamentos de grande su

;;eS80 no combate da- Malaría .

Sesoríua, em gotas - Tahle.

ilalarin, pastilhas. - Os mais

-uérgicos remédios no cornba-
e da Malária sezões, impalu
lismo e tôdas as febres inter
nitentes. Tratamento compl�-l
o. Beneficia os órgãos afet�
ios: Ba-:o e fígado sem produ
.ir intoxicação.
Sanaopíl - O grande remé

lio dos amarelos. Combate a

opilação caracterizada pela
»resença de anquilóstomos e

'ermln ase no íutestímo, os

[uaís produzem anemia, caque
da, perturbações intestinais.

1'1alidez,
inchações e gostos

I »ervertldos. Produz sangue no

/0 e vigoroso, dando ânimo
iara o trabalho e alegria na

vida.
Prtsão de ventre - Não use

naís purgantes, Trate-se, com
I'ablelaxo, pequenas pastilhas
[ue beneficiam o estômago, in
estino e fígado .

Nas Farmácias e Drogarias
la Capital e interior (10 Esta
lo .

Para as demais informações
le pedidos, preços e condições
1e vendas eom rleSC'Ollto à vis-,�

.

a e a prazo, escrever para)
liso

REDUZA·A
,GORDURA
Por Um Novo Método
Ao atender as Estréias de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um

método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na· primeira "emana e muit0'

quilos ao mês. Basta tomar 2 pastW
3 ,<ezes por dia. Este novo método.
mado Formode, t"az no\'" Vi,·de, saúde e energia CCIllO tamb",1
aparencla atraente, ao iissolve'
'dura. V. não só se sent"'á co

cerá 10 anos mais jovem. Nr
salio fazer regime alimenta
drogas drasticas 011 pratica
em excesSo. Atúa ajudando
za. Formode, I't!c!vz " go
um modo garantlc!o como V
Peça ForDlode. ho,1e mE{
qualquer farmácia. A nossa '

P. sua maior jll'Ot�('Go,

Distr. S. I. P. Caixa Postal

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA tIS

FARMACIA
Hoje • am.eahA BCl'6 a ... preterida

cn..a... ..dolOas. • Ntran,cetras - Homeopaüu - Perttuaar1U

4rtIC08 de borracha.
5ar••_ • .x.... obllft'TllIda .0 reeethu1l1. •..,_

•

31

A T E N ç Ã)
- Vendem· se para I '\-ntste
aparelhos completar 0{1: nb
sendo um VulcaOl'�ador e \
Girador, completo, 'rambém
aluga uma sala para escritóri •

na rua Vítor Meireles, 18 (so
brado). Aluguel 60 cruzeiros
mensais. Tratar com João Ma�
thias Gustenhofen, no mesmo

enderêço. 10 v. aIt' .

O mais completo estoque
brins de linho e algodão
dem ser' encontrados, a pr
convidativos, na Loja das
semiras, instalada na l'Ua
MafraJ 8�A.

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUS':rRIAL-JOINVILli}� (MMca re�iSL

recol11meuda-se para roqpa fina € roupa C0l11marn.
.Jk� 4 I JS b .a i fi I "'-I sa t "'•• J i:;t_U$.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I' cte Outubro ele '94.
�

Tropas de assalto americanas apoderam·se de um dos numerosoS Ior tes de

cimento armado cxnstruidos pelos alemães na França, Nesses ataques perdefarn
.

li vida muitos soldados, mais a resistência inimiga Foi quebrada em ":__purte -II(Fóto da Inter-Americana).

ExpiOsão -êiurante
.,__ .

f
a aula

.

Rio (Pelo correio) - Na ��
culdade Fluminense de MedI�l
na, na rua Visconde de Morais,
em Niterói estava sendo dada

aula de odontologia pelo p�'o
fesso1" Ulisses Gouveia da Cos

ta, quando se veríficou uma ex

plosão num maçanco de l?iaso
Una, tendo o professor Ullss�s
sofrido queimaduras generali
zadas de 1.'\ 2." e 3.° graus.
Foram também acidentadas o

acadêmico Teófilo Miguel A�uz,
com queimaduras generaliza
das de 1." e 2.0 graus, e Sebas

tião José Dias funcionário d!l
faculdade. Todos foram medi

cados no Serviço de Pronto S.o
corro, sendo o professor Ulis

ses internado, em �stado gra

ve, na Casa de Saude de tca-

raí.

Numerosa
conferência

.

Washington, 14 (D. P.)
Uma. flas maiores conferência�
munf1iais já organizadas sed

inangul'ada a 1° de novemhn

próximo, em Chicago. Cinco

ent2. ([c,legacõés iniciarão a dis-

llssã.o d�s 'nwblemas da polí
'3 (1e aviacão comercíal BC

pó::: ';llerra. 'considerando seu,

ll" detos /illternacionais� .

Ao

��iZ8hl, os Estados UmdoF
.,.

3>'�:�.;:;,"'�s .. de 40
ra nllla UlOl�", "'. t c:

'<j)l'OS ine1uinclo dlP�o�a a�
"

bedecerao a
.

os que o
'l1lC ,

" de E�ta-
do secretar 10

�xi1i�tr, sr. Arlolf Berle

efira uma parte de se I
__ _

"

;""

"Selos 'Pró Doent� Soldados do V' Ex(,rcito nOrte·(lrrtêricafio em cCllninho
• edm Hospital de Carida- faro visitar a famosa. torre de Pisa, depois da retirada nazista da
e e:tará contribuindo para1

cidade do mesmo nome. .Fóto do. Inter Americana·.

:le tome mais um pouco F'ARMACIA ESPERANÇA
lt tenha melho,res meM'
I :�s mai� confôrto' no A SUA FARMÁCIA

��e ;ofrimento, etC. e= 'ti' I•• Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

'ampaha de Ruman a e E1ltrêfla • domidli.

[ospital de Caridade) , .� -�_..---•••-_•••••_..••."._-..............,. -••_•.AI"J'..............._._......._-..... ..

I Paulo Braglia e Antonieta
da Silva Braglia

participam a seus. parentes
e conhecidos o nascl:mento de

seu primogênito
JUHIR-PAULO
Fpolis .. 11.10-944.

3 v.·,

JEscola para
domésticas
Fortaleza 14 (A. N.) - O

nucleo local da Legião Brasi,

leira de Assistência vai inau

gurar uma escol� para ?omés.
ticas, a qual tem ° 1:egm18 dE

internato com capaCldade pa
ra receber inicialmente 70 aluo

nas, de sete e treze anos d.

idade.

Dr. Alcides Oliveira
Cír unJião-Dentista

Rua Vítor Mtireles, 28

Dià,iamente das 14 às 18 e

da:; 19 às 22 horas.

�rdeu ..��o uma pa·
\ envelope con en

com várias
latral impressa truidas em

d mesma ex
�II C1

'f' se a quem
uscrito. Grat� lCU· Ccnllo1hei'
r e antre«a.r... rua v.a
IgffÇl, .U5•

Senso de Unidade
o jiomem, em g'el'al, é in

capas de perceber os aspec
tos pelos ((llUis tudo é Um.

Só npl'endelll a dividir,
nnallsar, excluir, negar,
atrair e querer conservar

q;'Ol�tieam(mte tudo aquilo
que t-, (te sua natureza, a1)

f>OJutil mente mutável.
E li Vida rniversaI e Tna

consiste em ('OIl{Ínua trans

iOl'llwção 41e si mnSllln, "H1)

illtrinsN'o" •

POI'tanto, lt rnzão do so

frimento humano e da in-

4:H li! pl'('('nsíio mút ua J'Hsitle

lão .,ÚllH'u1e em um falso

lHo410 .)(' ver (' sentir, numa
nIO�.;Hl'í(\ errô nea e parcial
da Viâa, da Humantdnde, tlo
..lI HI14lo.

U !'pllu';41io não estú lon

g('; ('stá no íurerlor de cu

da. 11 IH (' ('(Insiste em mudar

de lHlllt.()-de.yjsta, THIl':l ter

a pereepçâo tia Realitlí:Hle.
., lJODwm moderno, perdi

do em SUllí'1'i'ieialidu(les e

f�xrlusivisnws, não conhece

fi foii UWs1ll0 e pretende co

I: heeer e domlnnr tudo,
Xílo salH' íecher os olhos

ils .'x:tf'rioridnd('s dissolveu

tos, sondar 11 treva interior

e ('(lU, Nt[>-ln .')11 purn Inz,
prodntora 41e calma, harrno
II in, lwns ]lellfoi�lllwntos e sa

lutares resoluções, qunnto a

si (' aos outros.
Xa tre ....n radícn efetiva

mente tudo. Da treva tudo
sá], -xão rezn a Hístõrín (lue
() muurlo foi tirado (lo Xa<ln
(' 4ln 't'revn, A'l"Hdunlmente 7

O prucesso é sempre o

ílWPIHO e sempre atual, "\8

Hpel'lIçÕeS mentads de todos
os momentos e em Wdns ns

g'l'adaçiirs se processam co�

mo 'ILW "its flSCUl'nS", no

aparente "nada·" }� rln í
sáem tÔtlns HS (·i?ucim:. tôo
das I1S lnvenções que assnm

hram () mundo,
É porque tudo se articula

e se completa, 'I'udo (o. Cm
em infinitas gradações. Deus
ama a varíedade na rni/la
fle, quI' é }':;le ]\1'e!'imo.

}<']orhlllópo]is, 1 � de outuo
llro (1 e 194-1-.

{'lemt'-nte Uriinillg

Produto científico para embelezar os se ro s

Hormo Vivos n.O 1 para os se10. pequeno� ou flocidoe
Hormo Vivos n.O 2 para 08 seios grandes. volumosos.
Inofensivo � saúde - Fórmula de absoluta confiança.
J _... _ Florianopolis n<U FlJrmaci... 'Mod.rfUl,
hulivM'" e da Fé - Em Blumenou; Fa,maoia.
Sanita. e Odin - Em Itaíaí: l'armacia s",nta
rer••inh•.

.........................- ......-.-_....,W"'_.,._...._................�..-...w..........._-......��

Pela restauração 1�dos cafezais
SÃO PADLO, 1 ..] (A. N.) -- Em companhia de técnicos de

sua Secretaria chegou a Ribeirão Preto o professor Melo Mo

rais, titular da pasta da Agrícultura, dando Início à campanha
I}ró-restauração dos cafezais paulistas. ° secretário ela Agri
cultura convocou todos os lavradores da região, afim de lhes

tornecer í.nstrucâo e a oríen tacão necessárias para o levanta

mento da grande lavoura, que sempre constituiu o alicerce

mais sólido da economia ele São Paulo e do Brasil.

LOCOMOVEIS VENDEM-SE
1 Locomove] LINCOLN de 12 H.P.N 36 H.P.E....

I
,. de 14 H.P.N. 42 H P.E.

1 " RENAULT de 14 H.P.N, 42 H P.E.

1 MARCHALL de 12 H.P,N. 36 H.P.E.
1 " de 8 H.P.N. 24 H.P.E.
1 " BROWN MAY de 12 H P.N, 36 H,P.E,

Tratar à rua 7 de Abril n' 34-4' aIldar.
sala 401, São Paulo- cf sr. Custódio Theodósio

._=

As indisposições estomacais que IM!

'evelaru pela azia, náuseas, el'Ilcte..

ç(jes li duas após as refeições e que
o impedem de dormir trllllquilslIleD_

/::::c.�___,�
te, fatigando-o e &margurlllldo-o,
/

I

I �I�!!!�O-D!!!S��
I Rua Vitor Meirefes, 18

Se V. S. comprar os nossos

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

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

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGADO
E Saltara �a &ama Dlspos" para I.

Seu Hgado deve produzir diariamenet
um litro de bilis. Se a bilis nZio corre Ji..
vrernen te, os alimentos não são digeridOl
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sob,'evém 3 ['risão de ventre. Vod
semc-se abaLiJo e corno que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martÍrio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sãe
extr;lordinariamenteeficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e voct sente-se dis
posto para tudo. São suaves e. contudo,
especialmente indicadas para fazer a bifu
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produro. Preço: c:. $ 3,00.

cessam com o tratamento pela Mag
nésia Bisurada. Essas indisposições

derivam-se da, hipelll.cide� tlstomacal que a Magnésia Biau
rada neutraliza rapidamellte porque é um efioaa antiácido.

Ginástica para os servidores civís
RIO, 1:1 (A N.) - A Es('o1a. Nacional de Educa.ção Física

está propar-ando 11m rSlletácul0 absolutamente inédito para o

público do Brasil. Trata-se dE' apresentação de vários tipos de
gillástica, praticada nos países europeus e que serão lançados
no <lia da abertura solene da primeira OlimpiDi(Ja dos Servido
l'CS Clvís Brasileiros, :Esse gênero de g luást.íca, cujo valor fi
siológico os médicos já verificaram, foi dado como perfeita
mente adaptável ao nosso meio.

- a arte de embeleidá-ltIs l

• Colorido original, graça, fidalguia .• � i'
"..

requintes de exquisit:t personalidade . ..I. estão

guardados para Você ... aguardando Nocê ... na
esmalte CUTEX!

t
E quantos prazeres êle lhe reserva! :

,J

Desde a aplicação, ficlrá encantada com a

docilidade com que se estende, em camada
translúcida e uniforme. Depois... o enlêvo de

possuir joias vivas, re.llç:lI1do a beleza
de suas mãos e a graça de seus gestos ..•

Adquira CUTEX hGje mesmo e' terá em suas

próprias mãos a arte de embelezá-las!

<L ESMALTE

".

:;....._:;-

� Esmalte Mais Pl?'�.':�ÇJr em Todo o Mundo'

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

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

EXIGEM-SE REFERÊNCIAS.
Rua Felipe Schmidt n. 39

I Dr. Laudelino Soloo GalloUi I
ADVOGADO IRua João Pinto,18 - (sobradO), Sala 1.

..--,...z:o-- .I....,

CASA MISCELANEA. distrl·1 Linhos, tropicais e casemi
buidora dos Rádios R. C, A ras de todos os desenhos e pre
Victor, Vávulas e Discos. _. I <;OS, só na Loja das Casemiras
Rue C' Mafra. 9 - Rua Cons. Mafra, 8-A.

I Grande Concurso-
Cia. de Produtos

Utilissimos e valiosos premtos, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo ePetrópolis. ,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona". toda de imbúia e

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

2U envólucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

SAPONACEO (em pó) dão direito a um "couponn numerado para o sorteio a realizar-se a

5 DE DEZEMBRO DE' 1944. ÁS- 14 HORAS
na Séde da Companhia

Os Icoupons», para serem trocados por «env61ucros- ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram·se com o sr.

Vir�gílio .José Garcia
Rua

.

Tiradentes, 35

SAPONÁCEO RftOlUM
Químicos fábrica Delem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o máo tempo na Europa poderá retardar a guerraLondres - outubro -_ (De 1.94. Os mt:vc:reologistas dizem chuvas certamente, transror- wentarão o nivel dos rios mas dificuldades para os soldados .americano médio, no entanto,
John MacCormac, da Inter- que essas cifras se aplicam à mará as 'estradas em pantanos o maior deles, o Reno, SÓ. come- tal corno a lama e a chuva difi-!só se registrarão na Alemanha
Americana) - A derrota da ! maior parte da area imediata- e dificultará o avanço das uni- çará a sentir esses efeitos em cultam o movimento das

má-I pelo
Natal, e a neve persísten

Alemanha este ano ou não de-Imente à retaeuarca da Mura- dades motorizadas. novembro. Com chuva cairá a quinas. As temperaturas consí- te será uma raridade antes de
pende em grande parte de um 'Iha Ocidentat O aumento d_'iS Além disso, as chuvas au .. temperatura, o que significa deradas severas prura o soldado meiados de novembro.

.

fator sôbre o qual os aliados a.,
-------

não têm nenhum contrôle -

o tempo. O tempo pode ser pre
dito e seus efeitos podem ser

minorados por alguns dos in
trumentos dia guerra moderna,
mas não pode ser modificado.
Na realidade, o tempo tem

trabalhado contra os· aliados
mesmo no período em que se

Julgava que ele os favoreceria,
Durante junho e julho, na Glâ
Bretanha e DO canal da Man
cha, o tempo foi o pior já re

gistrado, do ponto de vista de
um invasor, desde há mais de
cmcoenta anos.

Desde então o tempo nos

tem favorecido do que ao 1111-

migo e nos auxiliou a avançar
até o Reno. Resta saber agora,
se o que o soldado americano
chama de "0 tempo de Hitler"
voltará ainda em futuro pró
ximo para impedir esse avan

(;0.
.

A resposta dada pelos obser
vatórios é que depois de 10 de l
outubro o máu tempo não po
derá ser surpresa. Outubro é o

mês maís chuvoso do ano na

frente ocidental. ao passo que
setembro é um dos mais sec '.;.

Em Frankfort-sôbre-o-Meno,
na Alemanha, por exemplo, a

média de chuvas em seterr r,) I)
é de 1.81 pol:egadas e 2.26 po
legadas em outubro. Em no

vembro, vai novamente para
�_o_-_w_-.r_-.".. .. __��

festa de N. S.

d�e ��e��!�lesa••
1 ratíva desta Irmandade con-!
vido aos nossos Inn�s. e <1,e-1
mais fil-is para assíst.rem

as!fpstividades em louvor da nos

ea padroeira, Nossa Senhora do

Rosário, que se realizarão em

sua Igreja e que constarão de:
dias 13 a 21 de outubro

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

- missa às 6,30 horas, com co

munhão geral dos Irmãos e

demais fiéis; às 1) horas, missa
solene, cantada e com prega'
cão ao Evangelho; às 16,30
horas, procissão.
A Mesa Administrativa des

de já agradece a todos os que
comparecerem a êsses atos fi"
nossa Religião.
Consistório em Florianópo

lis, 10 de outubro de 1944.
Sebastíão Canuto Rosa

10 secretário

Dr. Artor Pereira IIe Oliveira
C1í��::'ç�:rd�sd:ri:���!o, _Distrihu i (iores :
Laboratório de Análises

Iclínicas. ':»wi6 ....a O!l&UIIi'" Jo_�""""""�"'''''_'''''_...., ..........2"_...........
_Consultório: rua Felipe Sch- ".

midt, 21 [altos da Casa Par --

� -.- II••-.-.- �
�raiso]. das 10 30 á. 12 e da.

,-

IS às 18 hs.
ROIiIidllncia: rua Vise. de OUZ'o

Preto. 64.
Fone: 769 [manual] ,11·,'·�/Ar1, �C-',.S-'2'At.ra.ra.

Fabricante e
.. trihuidores das af d, ,/j ,;- '11 '11 fecções "DISTfTA" e RIVET. poss�r;:a os con-

de sortiment de CQsemiras riscad
um

1r�nbons $ baru" algOdões, mO�ins e
�8, rIns

-SeV-:-S:-prêé-i-;'ar-de linhos, para alfai-:J, que recebe d' t
aVIamentos

_

d for n
lre amente dasça uma visita à Loja das Case- melhores fábricas, A Coso "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes o in

aI
o "entido de lhe fazercasemiras e outros tecídos,- ra"1 visita antes de efetuo rem suas

r
cempro». MATRIZ �em Florion6polis, - FILIAIS l urnenau e Lajes.

em uma

:lr��� na ;rua" Cons. Mafra,
.... ._.._••11__--_---_.,.:..

'

••• .... ....__....--,.----- ....... _

I
I

4, r.'Bastam algumas destas "gotas em cada narina I
-

,- Acalmam a irritação, des-

I.
� prendem a mucosidade,

V'Ce# reduzem a inflamação,
-,1'-'"" deixam V.S. respirar!

_VA_-T_R._O_-N._O_L I
Aos sofredores

Dra. L. GALHARDO-Ex
médico do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica o mudança do seu
I

consultório paro o Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa o

oferecer os seus préstimos,
Escreva deta!h�damente

-/
�

nome, idade, endereço e eri

aelope selado poro ares

esta.

f ":,,

brasileira, guarnecem os veículos d� nossos trans

portes essenciais, E ainda sobra urna boa cota

para as Nações Unidas! Mercê de uma política

IMAGINEMOS, por um instante, que o Brasil

não fosse o maior produtor de borracha

do campo aliado. Que não contasse com lima

indústria de pneumáticos à altura de suas nc

cessidades. Que tivesse de importar seus pneus!
E que fosse êste o último pneu novo exis-

ÊSTES CONSELHOSSI Ci A
Manienha os pneus com a pressão adequada •

Não abuse da ,.cloridade • Não breque ciolen
iarnenle • SrlU corra sõhre 08 trilhos do bonde
• Y5fl colida com o meio-jio • Faça o rodizio
dos pneus (i (ada 5. OOU Kms. E prefira
sempre FIHESTONE, a marca de qualidade.

industrial de louga visão, o Brasil não se vê

hoje a Lraçu" com as agruras de tão trist c

situação. Cooperando nêsse gigantesco esfôrço
tente! Descontando o cxagêro do armameul o, nacioual. Fi.n'31oltC rn uil.o se nrguiha de poder

oferecer ao" brusiiciros sua técnica e sua experiên-é isto o que está acontecendo ern outros

países! Impressionados pela falta de combust.i veis

líquidos, de peças sobressalentes I' pela qunnl.i
dade de veículos não utilizados, P'lllCOS do II{);;

calculamos a devida importância clo� pneus n()�

carros que nos servem. Outro>; países, porérn,
menos afortunados que nó", não sabem para q UP

lado voltar-se. lim pneu ('o,,! a uma for! una.

Uma fortuna que se guarda com sentinela li

vista. Pneumáticos brasileiros, feitos de borracha

cia de muitos anos. cru muitos países, traduzidas
em pnentl!flt�('rh l' ctll:lHrH� nacionais liio per

Ieitcs quanto (lO; melhores do mundo 1 ... lUas não

l,PCS2 li uo es: U!fIOS (>111 condições de desp-rd i r;n!'

pneus
1 Carla pneu de,;\'i:.do das F()!','EI� de

Li�'l'rt�H:3r_, representa um atraso pala a \iU,ria!

Porem. quando tiver (;1I" trocar us pneus de seu

C;) ITr 1. iem Irre-s» de (1:1 e Fir;'.� t.on e I li« dI! mais

quilom etrogem sem flor ;:--so cu.star OII(/;S.

CÂMARAS DE AR VElAS BATERIAS

J\tlE:YER s: elA ... Florianópots

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A

CASA IIIISCBL . NBA
mudou-se para a rua Conselheiro Mafra, 9

L A D O DA C'A SA 1I0SC R LIMAU){AO
_--------

SEJA SUA PROPRIA

Ha sclnmentoc que r;;;úêlu para ';\1:18 vitimas

íaz em envelhecer f as Deienda-se contra esses so

�)(;fllllJr;L;, que déles p a- Inmcntos. que silo evitaveis

c!f;C';1!I, o sabem ,I'uito bem. Use f::" SAUOE DA MULHER
Taes �;JO 3S irregularidades Regubdor, 10111CO, anti-dolo
no tuncronarncnto do de Ir· rcso, o poderoso remediu

caco organismo lcnuruno, traz no nome o resumo de

como (;XCCSSOS, íaltas. pe- suas virtudes A SAUDf DA
nodos dolorosos, que tornam MULHER e uma garilntia de
certas fases do mês um pe- s:lllde e bem-estar.

DE PESSOAS TÊM

US.0, DO COM BOM RE·

SULTADO O POPU

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE
MANGA REGISTRADA

I A IIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado. o Baço, o coração o Estômago, os

PUi:.J16es u Pé!e. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos OSSil�, Reumatismo, C egueira, Queda do Ca
bt'lo, Auerula, e Aborto s

InofI'D ... ivn 110 organismo, Agraríável como Ilcôr.
O ELlXIH 914 está a provado pelo D. N. s. P.
como suxüíar no tratu m euto da Sífilis ti Reu.
matisrno da m(>�nH\ origPl11. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR "Sllp>, dada a sua Atesto que apliquei multas

base. é étímc auxiííar do Ira- vezes o ELIXIR «914» obtendo
temente da Sitilis nrlncínalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via he- no trztamento da Sífilis.
cal Ó a única nossivet.

(a) Dr, Benedlto 'falosa, fi!) Dr, Rafael Bartoletil

ID����ef�la!�1!�to no

iaio de haver o venerando
Francisco Braga recebido
âo prefeito Passos apenas
a quantia de quinhentos
mil réis pela música do "IIi
no ii Bandeira",
Içnoramos quanto terá

recebido Olavo Bilac pela
letra respectiva, tniormação
que seria, no momento, do
maior interesse.
De 'nossa parte, ou POT

que vivamos jora dos meios
ar! isticos ou porque tenha
mos uma noçiio errada das

coisas, supunluimos que es

se belo cântico' patriótico
fosse obra de pura exalta

ção cívica, E assim com cer

teza entendeu o grande Pas
sos, quando rnatuiou. entre
gar ao ilustre maestro aque
la importância, como inde

nização de despesas de loco

moção para ensaios do mes

mo hino em escola munici
pais.
Estabelecido êste ponto,
convêm acentuar que os

quinhentos mil néis, ao tem

po de Passos, equuxüiam.;
talvez, a três mil crueeiros,
hoje, Comprava-se, então,
um ótimo calçado a 18$000;
alugava-se, "por 120$000,
uma residência com jardim,
árvores frutíferas no quin
tal e.,. água; criadas
daquelas que envelheciam
na meS111,a casa - a 30$000
por mês; batatas a 300 réis;
ternos - casemira inglesa
=a 180S000 , , ,E assim por
diante.
Está muito certo que o

Estado ampare, na glorio
sa velhice, o eminente com

positor patrício, Mas não
culpemos o passado - e, so

bretauio, evitemos êsse feio
debate pecuniário em tÔT1W
de um tema que deve pai
rar muito alto, - L.

--

1·..·Ea�r.a.._u.r -- ...

I

I
I

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

ENVlE UH CRUZEIRO EM SÊLOS PARA O PORTE POSTAI:

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
<;.P01I1>1.1O "A80TIÇAfV,l- �IT, VAU�,

Contra fatos, não bá argumentos!
CAFEM RIO BRANCO

I de Euclides N. Pereira
O ponto preferido da «élite» floriancpolitana

RUA FELIPE 8CHMIDT, 5
(Edifício Aio Branco)

com dez cruzeiros a pessôa

_________mom__IZll<!__� ""BTDC � que achou, na semana passada,
! duas chaves numa argola, sen

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

__"".'V' _ • .--........ ........- ..................,.....-__................"".._..-_._.....................-..-....._

GUARDA-LIVROS E CONTADORES .--ri
(OMERCIANTES E INDUSTRIAIS] I

Façam seu pedido hoje mesmo pelo Reembôlso Postal, do livro"

TÉCNICA PRÁTICA CONTÁBIL I
i

PREÇO CR$ 35,00 II Do Prof. Carlos Pinto Ferreira de Andrade'

II
De grande utilidade pelo seu modo prático de ensinar os

I
1.1

lançamentos da escrituração de seus livros.

_ DISTRIBUIDORES:_

O:���I}:ÇJ�� d!�!;;�:'IR!. 3�7E __ D�.F�!�� .. (��l�U:l�I.L
'

Caixa Postal 2260 .. SÃO PAULO

����.�'7��������������.�������������������������� .

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geraf,
recém-chegados das melheres' fábrica s
do país.

-s .�;�.�'::;,-.J;���j.·�·��j�'l:?t�,�-�) .� '�" '_''''

-S!�!�!!Dq
OITO ELEMENTOS fONICOS:
ARSENIATO, VANADATO, fOSFOROS,CAlCIOETq

TONICO DO CEREBRO'fONICO DOS MUSCULOS
OI Pálidos. Oeplup"ld
E.gotadol, Animico. M�I,. '.1.
que cnlm Migrai Cr".

, , 'Inçl,
uqulhcl., receberio I to 1_
ficlçâo g.ral do O'9u,ilm:

co", o

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

;�"I\"
,

j""�:> m:rLOYÉ

M PARA ESTUQUE

I!U� -

t"i;:;;:::;::::;;:::,.:::::;:/:
.. ··· .

:::::::::: .:'''';; '''.'.-

6'"_����-
fifi 8all'!?}ui1"Cls de

50, 60, 7t1, 80, 9D f mo CENtíMETROS
POR 200 E 250 CUUIMHfllOS DE COMPRIMENTO

- -

Vende-se confortávei
ca sa, na

Avenida Mauro Ramlos, 249,
assim como outra, meuor , ao

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

-Casas e TerreDOS-
Vendo diversas casas e

terrenos, nesta capital e

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

v.i i
-----------

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 u�hOa�:��.
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V.·31

Crédito Mútuo Predial
Propr'etárics -- J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MAIOR cs s 6.250,00

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

Gratifica-se

Muitas bonificações e médico graris
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Negócio lucrativo
Precisa-se de um homem que

saiba trabalhar era cortume (fóra
da cidade). Informaçõell na gerên
:lia do "Estado". 6v-!

V duma casa de ma

en e-se deira, na rua Ma-

Ijor
Costa. sem número. Tratar na

rua João Pinto, 29. 5v·5
--

-

6UARD1\�LIVROS
Firma industrial procura;
um Guarda-livro formado.
moço. E' facultativo traba
lhar o dia- todo ou num só

período. Ofertas para «Irr-
dusteío l», nesta Redação.

5"-'·3
....-J".-..........._..-,.,._.........J"J"........._-.........".'�

INSÔNIA
e

ATAQUES NERVOSOS
use

MARAVAL
PIRA INSONIJI: 2 colheres ao deitar,
PARI ATAQUES: 3 COLHERES.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGlmas por
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês. etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, :E;ísica. Química, Geo

logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria. Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionárioll. etc, etc.

Compraê: na CASA MISCE
.. LANEA é saber economizar ..

-
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MUITA ·lTEN AO I
C."'-s m.aA-4a ,__o,. IÔr'çe (+(+(+
tONDRES, 15 (U. P.) --- tIERl\'�NN GOERING, O FAMOSO MARECHAL DO REICH, PRONUNCIOU UM DISCURSO PERANTE OS TRABALHADORES

DA INDnSTRIA DE ARMAMENTOS ALEMÃ. E AFIRMOU QUE A ALEMANHA NUNCA CAPITULARÁ, POIS, AS CONSEQUÊNCIAS DA DERROTA SE

RIAM TERRíVEIS. TUDO O QUE O POVO SOFRIA DURANTE OS ATUAIS ATAQUES AÉREOS NADA ERA EM COMPARAÇÃO COM O QUE ACON.

TECERIA SE OS ALIAD� VENCESSEM. HOJE, OS ALEMÃES NÃO ESTAVAM DEFENDENDO UMA QUALQUER PROV1NCIA RUSSA OU AI_JGUMA CI

BADE FRANCESA OU BELGA, MAS, SIM A PRóPRIA ALEMANHA. E, POR ISSO� A DERROTA ERA IMPOSS1VEL. TERMINOU G O E R I N G SUA

ARENGA, DANDO A PA.L�VRA-DE-ORDEM, QUE, NA FRENTE INTERNA, ERA: "TRABALHAI! TRABALHAI !"; E NA F R E N T E DE COMBATE�

"LUTAI! LUTAI!".

Aguardem as novas instalações de
A EXPOSIf;AO, na rua Felipe Schmidt, 54
(antigo varejo da (asa Santa Rosa)

LOOOMOVEIS I

Rio, 15 (A, N.) - A propó
sito da uotfcia de Buenos Aires

publicada no Rio anunciando

que o govêrno argentr-o havia

proibido a exportação de man

teiga afim de atender as ne

«essídades do consumo Iuteruo,
o presidente da Cornisiâo Exe
cutiva do Leite, órgão que con

trela o comércio de manteiga,
sr. Rubens Fanula, declarou à

reportagem que a notícia não
tem fundamento, pois que, se

realmente o govêrno argenti
no tivesse tomado tal resolu

ção, no-la comunicaria. Ade

mais, a produção de manteiga
argentina encontra-se em óti
ma fase, pois naquele país tem
chovido abundantemente.

REPRESENTANTES

o
10 ESTADO Esportivo'
j Paranã x Ua. Catarilla

-

(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Construção
Projetos, Orçamentos. Adminhfração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Curitiba, 15 (E.) - Os se

lecionados de Santa Cartarilll,a
e Paraná bateram-se hoje,
aquí, no estádio "Belfort Duar-

I te ". O quadro catarínense era

formado por: Adolfo, Fateco e

Arécío ; Luiz, Chocolate e Jal- ��������������������������

����, �:����e� ����.co'o:ei���:�= MI-ngnaram as famosas quedas '
naenses: Laia, Zanettí e Feda- -

to; T'on ico, Ferreira e Janguí- Lemos n'O JORNAL, do Rio: "Informações diar-iamente
nho ,: .

Batista, Xavier, Neno, I che�ada� a esta capital, dão sonta de que a estiagem reinante
Emédío e Altevír. no interior do pais - o que ja perdura por mais de quatro me-

O "onze" barriga-verde lu- ses - vem fazendo sentir seus efeitos sôbre a produção agrf
tou galhardamente, mas per- cola, que sofre enormemente com a falta de chuvas. Já agora,
deu pela contagem de 2 a 1, outras informações acrescentam que secaram, quase que por
No 1(1 tempo, houve fraco jôgo completo, as famosas quedas do Iguassú, na fronteira do Di'a
de ambas as equipes, sem Ian- sil e da Argentina. Em vez das grandes cataratas que os turis
ces de sensação. Aos 27 mínu- tas estão acostumados a ver, restam, agora, apenas, llgeiros
tos Saul marcou o 1° ponto da metes de água, que não dão uma idéia, pál ída que seja, do vo�

tarde, que foi, porém, anulado lume de águas anterior".

por impedimento. =:::;:;:================:::;:;::;;:;;;;;;;;;;;;;;__;,;;__..
No 2° tempo, reagem os pa

ran aenses. Torna-se a. partida
mais movimentada. Adolfinho
é forçado a praticar várias de
tesas difíceis. Aos 8 minutos,
Emédio consignou o 1° ponto
paranaense, sendo êsse "score " Nos Vosgesaumentado para 2, aos 34 mi-

nutos, por Neno. O jornal «New York Times», que
Faltavam apenas 20 segun- Londres, 15 (U, .P.) - A

rns passadas eleições apoiou a

dos para finalizar o jôgo, quan- Transocean a;nUnClOU que o candidatura do sr. Wendell Wilkie,

Rio, 15 (A. N.) - Dentro do do Badeco (substituto de Za_,centro,de gravidade da luta na anunciou que, de9ta vez, apoiará

programa tio govêrno Presi- botti) conquistou o tento de frente ocidental foi transferi�a o sr, Roosevelt.
•

dente Varzas cabe a Divisão honra dos catarínenses valeu- para o setor dos Vosges, ja •. -

�,
.

' , -' .cit t
.

, A aO'enCJa alema D. N. B.
de Terras e Colon.i.zação do do-se de uma Jogada pessoal e que o exerci o nor e-america-

.

b

Ministério de Agricultura um imprevista de Tião. I no redobrou ali seus esfôrços. i ��Ul�ClOU a mRorte dOI marechal
1 d 1 1, I) t 20 ri: f

. Segundo a azência alemã a' 1 Wll1 von . omme, em coa-

pape e acentuac o re 8':,0. .

uran e o
,

empo oram,., '. "b tíd
-.'

1
I sequência dos ferimentos rece-

Aaora mesmo para que nao assinalados diversos "C01'ner8" .princípal arrerne I a fOI ues-
.

.

b ,

If h d
-. -

1 bídos na cabeca quando seu

seja desvirtuada uma das suas e faltas contra os catarinen- ec a a na rnreçao su e uma '," -.,' .

::.--.....�������������������----- mais importantes finalidades ses evidente sinal da cerrada luta violentíssima está mar- auton�ovpl ('a:p�t?u, n� No_r-

D-
- j. d ,..

' '- icha montanhas mandía no IlllClO da invasao

lvefl'soes vIagem o a de caráter social, o diretor pressao por parte dos para-
-', ,.'

" d 1 did 1"
-

.

l' 1
aliada.

�
a a u 1 a (IVISaO acaba de naenses, que também utararn

A
,�

Acha-se nesta Cidade o S1'. �eneral Dutra submeter à aprovação do mi- com galhardla procurando, lista negra Os grandes bambardeil'os norte.

Samuel Laranjeira, que veio
Londres, 15 (U. P.) _ Dei-

nístro Apolônio Sales uma por- aliás, em vão, aumentar o seu

holandesa
cmertconos voltaram á atac'ilJ'.

contratar com os proprietários à It taria, regulando a distribuição "placard". ontem e hoje. as bases nipônidas

do Cíne Ritz a vinda da com-
nu Londres, de regresso a I á- tuít d 1 t d dA' di 1 1 t t d

. , na il};a Formo

Iis, O 'general Eurico Gaspar �ra in a e o es. e terras _e, .r� o o?a,. en ,�n o ]ustI- Washington, 16 (SUl) _

' !la�

panhi� de revistas "M�Si�- Dutra, ministro da Guerra do
00 hect�r�s, m�Is ou men?s, fl;al 1SS0,_dIsS,e. .

Os para- Segundo despacho de Londres, O marechal Stalin anunciou
Hall S ar Shaw", que, a ua -

BJasil. À sua partida estiveram na� colo�ll�s agrIcolas. naclO- naenses nao pIoduZIram o que o Dr. Gerrit van Heuven Gove- .

1 d
mente, trabalha na capital na.ls. ObJetIva. o ato eVItar que jeles se "esperava"; acrescen- dh"'rt, ml'nl's,tro da J'ustl'ça da

a tomac a . (J porto de Petsa-

gaucha. presentes o embaixador do Bra- d d 1 t t d A t'd té i
ai mo, llO extremo norte da Fin-

dJ, os adidos militar e aero- s�Jam c?nce I os o :s_a quem an o:
N

par l�: cn ca- Holanda, anuncia que a lista lândia,
Segundo nos informou o sr.

náutico ,brasileiros e represen- n�o estIver :-111: condIçoes pre- mente: nao agrad?u . negra holandesa contém 15
Laranjeira, essa '�troupe" é

tantes do Ministério da Guer- v�stas em leI, IstO é, a, �uem Ar!)1�rOu a peleja o sr, Artur mil nomes .de pessôas e firmas
composta de artistas mundial-

l'a da Grã-Bretanha.
nao ,l_lecessite �essa espeCle de Cedrllll. dos países neutros que manti-

mente conhecidos, dela fazen-
,

aUXIlIo elo governo. Estabelece veram l'elacões comerciais com
do parte as Irmãs Dory-ans d d .c"' ( t

'

norn�as, an o pre'Leren?Ia a ampeona O O país ocupado. O Dr. Van Heu-
(famoso conjunto de "ballet" candIdatos de prole maIS nu- Salvador: Bahia 2 e Pernambu' ven Govedha:rt informou ain-
acrobáJtico), o notável ilusio- merosa, dentr� os. elementos co 2. da que o Govêrn.o holandês
nista Rocam.1Jo1e, a cantora Ín- É 1Dü DOENÇA loc�is. D_eter.mllla alllda pr,azos Ri�i��r6i: Minas 2 e Estado do manterá a lista negra, mesmo
ternacional Naja Kassel, o mú- = ...�:8�! pala aploveItamento ��ncola Belém: A chuvçv'ohcigou a sus- durante algum tempo, após a
sico excêntrico Mister Brony, o li PA.&A. ... � dos lotes e para expedlçao dos pensa0 do j&,Sro Pará x Ceará. �libertacão dos Países Baixos.
transformista Mister Oliver, - títulos definitivos de proprie. quando o pt;lfneiro vencia por ao!.

' •

não falando em Zec, o cachor- dade. / A-1'0 amestrado, e Boby, a maca- Outros j«í'gos VI'a-O perdl'do
ca que dansa... ce Rio: V�sco 1 e Botafogo O ·no

'

A es�réia, nesta capital, dar- loemas sábado.; América 3 e S. Crist6vão Sidney, 16 (SRI) - Noticia,
se-á em próximo dia, com a

ODEON _. às 1930 horas, o' co- 0, Flamengo 7 e Bangu 1, Flumi' de Melbourne, anuncia a per-
i' art. 1509 do movente filme «Claudia», além do nense 6 e Bonsnce!lso 1, Canto do da do avião mililtar de trans-revista "No país das mal'avi- ,

d. C. "I Jornal Brasileiro e o Jornal Fax. Rio 3 e Madureira 2.

lhas". I � Igo IVI IMPERIAL •• às 19.30 horas, doi!! S. Paulo: sao Paulo 4 e Corin porte pertencente ao exército

Rio, 15 (A. N.) - O presi- filmes: "Trouxas em desfileR e "Por thians O. holandês, que levantaJra vôo da

Na
......

o ouve be'm II ente d� Repúbli.ca a'ssinou de- partidas dobradas", além do lor· Santos: Jabaquara 5 e Juventus 2 capital australina, dirigindo-se
l, reto-lei, determmando que se

nal Brasileiro, P. Alegre: Scratch 4 e Santa o

a Cairnes, ao norte de Queens-
.

por causa do :.iJ;Ii�ue aos títulos da dívida �êi"·"üíS-:--·-""·"""""-" n'B:;é7'Bagé 3 e Internacional ·de land com militares e funcio-

,lllbhca fed�ral, estadual ou spanh'
- P. Alegre· 1. nários holandeses,

cafarro ? í-/h�11����� �od�gâ;i;õ��v�f, a!t:
e
París, ����. P.) ._ ?mpos Pela Varzea IVÜ�T"'L-·-·O··""b�·:O-"'·"--_·_··-.I1�Jdo a Fazenda Pública da

de l:epubllcanos espanbOls, 01'- No gramado do Colégio Catari·
,., S

EXPERIMEX�'E ESTE REM�DIO 'J dão. dos Estados e dos Mu- ga�ll�ados sob a forma de "m.'1.- nense, o quadro do "Pobreza der Rio, 15 .(A. N.) - Via aérea
Se v. S. sofre de aturdimento catarral :. , "

. 1
.

d' d f' l'd qUIS, voltaram a penetrar rotou ao dos "rv.rUlti •.Mi.l�onários'" I
seguiu para o

..
eh. iI.

e o maest,r�
ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca' Jll�ll)lO� .e�c,UI_a a 01111a 1. a- através doa, fronteira da. Es a-

por 3 a 2. A eQ.U1pe vltonosa com Vilas Lobos que assin 'n'ci
t"l'l'u übstL'oe a l>arle v<1sterror da SUa tle ue lllulllaçao do refendo O'

. ..,:,.,. _. "J? .punha.se del..cNivaldo. Poto e Dé. .

'
. ! 1.1 a

gal'ganta, certamente se alegrará ao sa- dispositivo legal. Os juros dos I
nha, cheb�ndo até, r Igue,�a�s. cio; louro. Munú e Toca; Bibi, s?-a anunCIada' excursao artís

bel' que essa tão aborrecida �fecção de títuloS serão pago j . ,_
Essa locahdade esta 40 q'lulo- Gel'oldo. Pedra, Cana e Carico. tICa.

sapal'ece prontamenúe com o slmples tn- . �. ,

S P;- a� 1 epal
I metros a d8Jntro do território

tamento, durante alguns dias, de PA;'t- ��çoes co�peterltes,. a vIsta ��s espanhol. Alí. tr.avaram luta

�����\���i�� �h��E���!�::;}h�� g�fÔJl�;�d�lrgt��d�� PIETlluj IiIIII
a sonolência e a obstrução nasal. tina a simplificar o pagaluento zel_l o vallos prISIOneIros ran-

�1��ê�;EH����t:§ E:���i;J;!ª€;;���E� IIIII (?r�:10;111
----------------------------------------------------�-----------------------�--------------�----------------

11 N t I
A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba

Vasa. a a mento de sedl', I preço. excepcionlis, I partir de

ra IS próximas Festa, d·e �im de

J. COSTA MlELLMANN

Correm

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

FlorianõpoliJ 16 IJe Outubro de 1944

OS esladunídenses Manteiga argentina

!J. S. quer ser representante de firmas de quaTquer. Estado
e para qualquer localidade? Escreva à Caixa Pcato l 5455

SÃO PAULO

para ..

AACHEN, 14 (U. P.) -- A �opulação civil não poude su

portar mais os horrores da batalha pela posse da cidade. Dian

tE' do avanço metódico das tropas norte-amerieanas e com me

l ade da cidade destruida, milha�s de moradores de Aaehen

passaram esta tarde para as linIjas estac1uniclenses. Com as fi-

sionomias transformadas pelo medo, muitos «horaudo, velhos

pais, mães, espôsas e filhos. coneçaram a abandonar Aachen

cerca das 14,30 horas da tarde. Às 4 horas já ascendiam a 3

mil aqueles que conseguiram atravessar o campo de fogo e tu-

1110 elo setor orienta 1 fIe Aachen lJ3.1'a buscar refúgio nas linhas

norte-americanas.

PARíS, 15 (U. P.) - Eleva-se a mais de 3 mil o número de
alemães que se retiraram de Aaehen, procurando abrigo entre

as fôrças norte-americanas que atacam a dita cidade. Declara
ram que não comiam há dois di8$. Uma mulher cândidamente
confessou sua alegria pela chegada dos aliados a território ale

mão; outra, porém, fanática dísãpula de Goebbels, declarou

que "os culpados da luta em terra alemã são os ingleses, pois
que tal não teria acontecido se a Inglaterra houvesse capitula
do depois da batalha de Dunquerque" ...

-

úLTIMA HORA
Lotes de terras
a colonos

Vendem-se, urgente, dois locom6veis em estado de

novo, marca "Badenia" e "Lanz", de 30 e ) 5
H, P. E.; uma charreUr.e diversas máquinas

para indústria.
Informações nmto gerência.

A rádio de T6quio anunciou que
a esquadro japonesa soíu em PMO,
das "uas baS6\i. para oferecer com"

bate à frota estadunidense,
'"

Manilha, capital das Filipi
na.s. foi atacada por 60 aviões
norte-amel'Ícanos.

Depois que o regente Hal'thy
anunciou pelo rádio de Buda.peste
haver Q Hungria pedido a.rmistício
aos _russos, seu filho delapareceu.
Supoe·se tenha sido sequsstrado
pela "Gestapo".

•

Seis grandes aviôes-tranlil
portes alemães la,nçaram no
vos reforços, durante a noite
aos que resiRtem dent.ro d�
Aaachell .

o Tribunal de Marselha iniciou
o julgamento. à revelia, de Pierre
LavaI 9 outros traidores .

*

Os al-mnães lançaram seu
novo avião de Pl'oppJsão
Jacto, o MQssexschn�!; ..

Um desses apa.relhos Jab.
tido.

CONTRA CASPA, I
QUEDA DOS CA· I

BElOS E DEMAIS i
I

AFECtOES DO I
ICOURO CABELUDO,

TO"m:o CAPILAR

PORo, EXÚLÊNCIÂ

Aproveitem, PI-

� .". i .. h I..J 1 , iE VI i -,r, ,ii" ,i.� pP'"

de

Cr$

receber formidtvel sorti-

ano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


