
Bornbapãeio de., papel impr' \�, ��
PAHíS, 22 (U. P.) NÃO TENDO PODIDO DEFENDER AACHEN COM AS ARMAS, RESOLVERAM OS NAZISTltRE� �
QUISTÁ-LA COM PAPEL. E, NA MANHÃ DE ONTEM, DESPEJARAM GRANDE CARGA DE BOLETINS DE PR�,,�Al!!!
SóBRE AS LI�::�" ..� NORTE-AMERICANAS A LÉSTE DA CIDADE. NESSES BOLETINS, AO MESMO TEMPO Q�:1\ Fi\��ll
JACTANCIOSAME�TE DO "TREMENDO PODERIO ALEMÃO", PINTAM NAS CôHES MAIS NEGRAS OS RIGORg$�Dt1:iN-""
VERNO QUE SE APROXIMA. INDICAM O S DESPACHOS QUE A NOVA OFENSIVA DO DR. GOEBBELS NÃO CAUSOU GRAN
DE IMPRESSÃO� POIS OS "IANQUES" lA CONHECEM TANTO O ··PODERIO AtEMÃO" QUANTO O. FRIO DO INVERNO.

o
Bté água no mercado negro!

Rio, (Pelo correio) - Uma das conaequêriciaa da absolq

I
ta e permanente fa1ta dágua que se verifica em todos os harr

(1'os da cidade, mal de solução ínteltzmente irremediável e que
af'Iige toda a população, foi o aparecimento do "mercado ne-

, �OfH;f'tá.riO • _��et�!..':_'ereDt.-=�LTINO FLORE! gl'O" do" precioso" líquido na zona suburbana.

I ------...,.._,-,.,.",.""""''''''''''''''''''''.'''::,--'''''''''''''''''
eeeeeeeeeeeee

Em Quintino Bacaiuva, está-se generalizando o referido

1 FlorianÓDolls- Segunda.feira 23 de Outubro de 1944 ft. 9229 (Ol11PJ'CÍO, por parte de algumas pessoas que, sabendo onde en
I

__ �_�.����������-��.�������������������.����� co�rarágua,vendem-naeml�asp�uenasaC�2,00e�5�
, e em latas grandes a preços que chegam até a Cr$ 5,00, aos mo-

das lotl�h:ls FI<!>119pl·n�s radares daquela zona suburbana, recusando mesmo qualquer
ULJ ii U crer!a que não atinja a quantia exigida. •

.-- ... - _. ---------- -----------�-

Londres, 22 (U. P.) -- A ral Ide Mac Arthur atacando forma 'P- que as rorcas norte R 11 t si "de De"l"ndreaO'ência nazista Transocean com tanques e lança chamas, �ml.ll.eprl:�"��a��Sn,as c�upetlll·DI'avr�a·ctlni�.aTma('laO·�_· eUen aua a renrI»sa i', .

e�1prega t.ôda � sua d�alética as tropas norte-americanas já l F "' . �
.

_ ..
para reduzir a impressao dos ocuparam o entroncamento .ro- ban, ca�)�t�l da ilha de Leyte., PARíS, 22 (U. P.) _ Aviões nor:te-americanos, com bom-
desembarq�es. em Leyte (Fili-, doviário de Dulag, e possível- �sta n�rGlCIa.) .embOl:a sem c;:m� bas de mil quilos, conseguiram abrir urna brecha na velha mu
pinas). Distribue um estudo, ment-i dois aeródromos na cos- fJ:'ma�ao OflCla�, �te a,goO.r�, lOll ralha da represa ele Delmdre, tl:ês km�; a sueste de Di�lze, "�Oêm que se afirma que a pro- ta oriental de Leyte. propalada pelo Evernng ....,ta.?- kms. a nordeste de Nancy. As aguas ja começaram a invadir-
porção de potencial das esqu�- dard". que a ca�t�u da el111S- Lriuze, que é importante centro de cornumícações na retaguar-
dras japonesas e norte-arnerí- Londres, 22 (U. P.) - In-- sara de Nova-Delhl. da das Iirihas alemãs e funcionava sobretudo como centro co-

iFs�����:���t������:!!J��: Em-roiín;���� let.or dc_abastecinwnto para as fôrças blindadas nazistas

na teve na batalha da Formosa

I Washrngton, 22 (U. P.) - París,22 (U. P.) .; O 31'pre- R �\'entnra de Joa-n Lopes,tinham d.ado uma surperíorí- Afim-de prestar informações de mo Q. G. Aliado informou que fui U i II II
.

U
dade aos Japoneses, que, em

fU-lrouna
ao presidente Roosevelt o comandante da guarnição I' .

d
. Com a Fôrça Expedicionária Brasileira, 22 (U. P.) - O 80 ..

turo muito prOXI1110, everia e ao sr. CordeIl HuIl, chegou alemã de Aachci rendeu- se - - .

dc uor (Y

influir I?-a estratégia naval nor- hoje o sr. Haverrill Harri- formalmente aos seis mínutos ]
dado Joao Lopes, de Sao Paulo, fOI atordoa o por uma grana...

te-amenc9.na. Pelo �om�Dto, o 1113nn, embaixador norte-ame- da tarde de ontem. A impossi ..
da alemã e capturado em seguida pelos nazistas. Mas, antes

que se sabe de pOSItIVO e
.

que ricano em Moscou. O referido bilidade de notificar tôdas as que estes pudessem levá-lo pára as linhas inimigas, foram por
.

ri. t d d sua vez atacados por uma patrulha brasileira. Assim, Joãona710S .e gr.erra es a rum en- diplomata viajou de avião. tr0I<as alemãs, fez co�n que às
LOI)eS ponde fugir, e, embora os alemães fizessem alguns. dis.ses contmuam lançando pesa- ---- -- duas horas da t;:ln12 ainda nou-

das barragens sôbre a ilha de O rei Pedro vesse luta esporádica. pares em sua direção, não o atingiram. Logo a seguir, Lopes
Leyte. Entre outros vasos par- descobriu uma bicicleta num bosque. E embora nunca tivesse

ticiparam desse bombardeio os Londres, 23 (U. P.) _ O rei, Compr�é na CASA �ISCE andado de bicicleta, montou e pedalou firme, de volta às linhas

�ncouTacados "Californ�" e �edro da Jugoeslá�a d�i�u_L__A_N�E_A�e_s_a_b_e_r_e_c_o_n_o_m_l_z_ar_._.�_b_r_a_sl_·l_e_ir_a_s_.��__�_��__��_��_�����"'PensylvR.I'ía" que tinham si- se pelo rádio ao seu povo. elo
do ambos danificados no ata- giando calorosamente os ma

que a Pearl Harbour. O gene- rechaís Tito e Stalin pela li-
.............- •...,.._...,,_-..................._............��

bertação da Jugoeslávia e pe-
Tremenda la tomada de Belgrado. Refe

rindo-se a Tito, chamou-o "in-

catástrofe trépido marechal da Jugoeslá-
Nova Iorque 22 (U. P,) _ A via", 'TIanifestand.o-�he, e .as

. _ ',:' suas tropas, gratidão nacio-
exposiçao de varres tanques de nal. íVlenciollou ainda "o rra-
gá's líquido, congelado na usl- ternaI exército soviético alia
na de gás local, provocou uma do e o grande marechal Sta
catastrore de tremendas pro- lin". Predisse. o soberano ju-
-. . zoeslavo que "na próxima paz1>orçoes na CIdade norte-amen- b

J 1'"
-

'

.
a ugoes avia sera uma naçao

cana de Clevelancl. Cínico quar- nova, livre e democrática".
teírões foram devorados pelas Acentuou que a luta sobrehu
chamas que os bombeiros só mana de seu povo simboliza a

fraternidade' com os aldados e

é prova de firme solidariedade
para com as nações unidas.
Também o dr. Drago Marusíc,

dólares, e o número de vítimas primeiro ministro interino, en
,é ainda imprevisível. Só da viou uma mensagem a Stalin,
borda da vasta área incendia- em nome do govêrno real [u
da já foram retirados 34 cada- goeslavo, expressando profun

da gratidão pela libertação de

Belgrado.

__--'

Ano XXX

Pela recenauísta

I,

conseguiram dominar ao cabo
fie fi horas. Os prejuízos são

calculados em 10 milhões de

veres.

CONVITE
o Comandante e Oficiais da Base Aérea de Floria·

nopólis convida.m aos Exms. Snrs. Sócios e respec

tivas Famílias do Lira Tênis Clube e Clube Doze de

I Agosto para o baile. que se realizará às 22 horas

I
do dia 28 de Outubro, como encerramento da Serne-

na da Asa, nos salões do Lira Tênis Clube.

I
-------

A destruição do poderio uípêníco
Washington, 22 (U. P.) - O Departamento da Marinha

ammciou que o almirante King e o sr. James Forrestal, secre
tário da Marínha, estiveram reunidos recentemente, junta
mente com outros altos oficiais da Marinha em serviço no Pa
cífico, para planejar uma maior destruição do poderio uípô
nico, :\ entrevista ocorreu em São F'rancísco, não tendo sido
<1ivulp;�. Ir-s clptalhps, r as , pro, avehnente, o 'recente ataque à,
ilh� .! 'm'y. ) c .. r r tus' HE ,i lto .l."; l<\llpinas, fazem p'll·tr do

��
mais Vistosos�

mais Leves - mais Macios I
- e muito mais econômicos I

f

Isento de umidade, o Composto «1\
PATR0/h é econômico no uso e assegura
maior rendimento. Porque já vem ba
tido duas vêzes, torna í.icil misturar 1',\
pidamente os ingredientes. E a massa

fica macia, sem bôlhas nem caroços,
resultando em bolos de aspecw e pala
dar tentadores ...
O Composto «A PATROA» é, também,

excelente para frituras leves e delicadas.
Peça-o ao seu fornecedor.

COMPOSTO

UM PRODUTO DA

�,�-"�:�",,,:_�---- .
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Bradley não mantém nenhuma admiração pela AlemanhaNova York - Por via rádio- coerente e amistoso, Bradley vra aquí e alí. É a mesma téctelegráfica (Interaliado ) : - se distinguiu na geralmente nica que êle empregou �o C0-(Por Drew Míddleton, corres- cordial organização aliada pe- mando de Companhias, brutapondente do "New York Ti- la oapacidade de se dar bem lhões, regimentos, e finalmelnmes"): Um .dos pontos mais com tôdas as caras novas. Os te divisões como um soldado�stimulantes no aspecto mí lí- ingle-ses respeitam a sua mo- em campanha, aconselhandotal' do tenente general Omar déstia e imperturbalidade, ad- em vez de censurar, instruindoN. Bradley é a completa inexís- miram a sua clarividência e ri- em vez de punir. A cultura mitência de veneração pela Ale- queza do seu conhecimento Iitar de Bradley é imensa. Leu Imanha. Outros generais alia- teórico e prático. O general Ei- e estudou profundamente não(los chegam a ficar ofegantes senhower acha que Bradley se somente na Escola de Comaindo
quan9° falam. do E�tado maior �á bem com. quem quer que se- e Estado Maior e na Esc?la de 1alemão. Mas Isto nao acontece ja e o considera como um co- Infantaria, mas em muitas e
com Bradley, que diz, sem 1'0- mandante modêlo entre os muitas noites em numerososdeíos, que o Estado Maior ger- aliados. Pela sua calma e ma- postos no.s dias de paz. O seumânico não se compara ao nor- neíra simples, Bradley tem o cérebro preciso e receptivo iiiiiiiiiiii����;;_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii_iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii_iãiiiiiiiiiilre-amerícano e que, além dis- poder de extrair grande esfôr- apreendeu e assimilou longas80, não produziu nenhum sol- ço dos seus subordinados. Man- leituras, afastou o inútil e con-Idado nesta guerra que se equí- tém cororieís e generais de brí- solidou o resto para uso na'
pare a Eisenhower, Alexander, gada trabalhando com inten- grande crise militar da vida I
Montgomery ou Clark. Homem sidade com apenas uma pala- humana e do seu país.

o ESTADO
Diário Vespertino I

I
I

Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

�\\tsal/q�J' Rua João Pinto, n. 25
� ��. (Em frente ao Tesouro do Estado)
fl ,�� Florianópolisz=

c.n
-, --

- . Telefone 1448RMRTOno PRTOLOGlCnS
SANIA CAIARIHA

Redacão e Oficinas à
rua i�ão Pinto n.? 13

Te1. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

o\ll@ 70,00
40,nO
20,00
7,00
0,30

Exames Anátomo-patoI6gicos.
Diagn6stico precoce da gravidez.
Sôro.dkgnósticos
Hematologia
Copro!ogia.

Bacteriologia
Autovccinas.
Ultramicroscopio.
Química sanguíneo.
Análises de urina.

MUITO OBRIGADO - Mio POSSO ACEITAR

Semestr-e
Trimestre
Mês

Número avulso

N o Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

Ano 80,1.10
45,00
25,00

Serviço de transfusão de Bongue. Vacinação anti-diftérico
(CRUPE) com pr évc de Schick.

Análises químicos de: Farinhas. bebidas. café, mel. águas potá.
"eis e paro usos intlustriais (fecularioll. cervejarias).

1........... ...........

1.100 oficiais e quatro generais
París, outubro (Interaliado): - O Estado Maior da De

lesa NacionaJ. da França distribuiu o seguinte comunicado:
"O número de prisioneiros capturados pelo Primeiro Exérci
to e pelas Fôrças Francesas do Interior independentes, no �eríodo compreendido entre 15 de agosto e 24 de setembro, atín
aíu o total de 59.000. É preciso incluir nesse número 1.100 ofi
�iais, sendo que quatro generais. Os prisioneiros capturados
pela segunda divisão b�indada do G�neral Leclerc e pelas F9r-
ças Francesas do Intenor em operaçges ao la�o �e outr?s �xer�citas não se computam nessa relaçao. O Primeiro Exércíto e
comandado pelo General Dalattre de Tassigny.

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"

Sem eslre

Trimestre

Anúncios mediante contrato.

Os originais, mesmo não puhli
C;l.JOS, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

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

rente contínua, de 5.500
watts. 115 volts: marca
ClS i e m e n s lO. Preço ótimo.
Para qualquer informação,
di:dgir.se à INSTALADORA
DE FLORIANÓPOLIS, .rua

Trajano, 11; FONE 1674 Esta modelar Organização de móveis e tapeçaria.
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha
mos e engradamos gratuitamente para o Inteelor,

5; BBCAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇAo

Avenida Celso Garda, 174 - Fone: 2-8635 - SÃO PAULO

POll() AMIGO-!
6.000 pares de

apenas com pequenos defeitos) por

Preços Excepcionais

DftRftTlLHO
n

;(GUIRftCY»I

L_ TRAJANO, 10

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Couelheiro M.fr., 4 e 5 - FONE 1.&42
Eatrera a doDCl1i.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

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

Linhos, tropicais e casemi
ras de todos os desenhos e pre
ços, só na Loja das Casemiras
- Rua Cons. Mafra, 8-A.

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

Colheres Automáticas OI Esséncias de Frotas

Taças e Copos • Pazinhas e Palitos

Termómetros .. Coco e Frutas

Copinhos de massa .. Utensilios e Accessórios

,

SOLICITEM LISTA DE PREÇOS À

1RUA CANTAREIRA 928 - FONE 4-0532 - S. PAULO

-tr CARMO GRAZIOSI & (I A. LTOA. 1'1

•

GUARDA-LIVROS E CONTADORES
COMERCIANTES E INDUSTRIAIS

Façam seu pedido hoje mesmo pelo Reembôlso Postal. do livro

TÉCNICA PRÁTICA CONTÁBIL
PREÇO CR$ 35,00

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

lançamentos da escrituração de seus hvros.
DISTRIBUIDORES:

_

ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO CULTURAL
Rua Dom José de Borz-os. n , 337 -. 6' andar _. sala 611.

Caixa Postal 2260 -- SÃO PAULO

I.
I

para escritórioEmpregado
Precisa-se de um, do sexo masculino, de 14 a 16 an�s
de idade, que tenha bôa caligrafia e alguma pr�
tica de datilografía. E' escusado apresentar-se, nao

estando em cerrd lções.
Informações na redação do «O ESTADO».

Convidamos os sr s. 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 gerat,
recém-chegados aas melhores fábrica s
do país.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �STAOO- Segunda.feira, 23 Cle Outubro Cle 1944 3
--------------- -------------,--_._._----

Dia 27

CII. DE REVISTAS E VARIEDADES

Music-Dall Star's Show
O melhor conjunto de variedades até hoje apresentado, em excursão.

-- ATRACÕES INTERNACIONAIS--
_DORYANS SISTERS - ,Bailarinas acobratas. ROCAMBOLE _ GRANDE ILUSIONISTA. MISTER BRONI. - MÚSICo EXCÊNTRICO E CÔMICO

, HUMORISTICO - NAJA KASSEL - soprano internacional MISTER OL1VER - TRANSFORMISTA AMERICANO
- Z�K E BDBY - CACHORRO E MACACO AMESTRADOS.

_Atenção! A partir de sábado, dia 21, venda de ingressos de a ssinatura para 4 récitas - Cr$ 24,00

,1!FaS��i��' �'���i'�F�� I IIIAlÉ. a� �,,�\�
Honno V!V08 n.· 1 Jl<lIa os �I.os pequenos ou flacido.

J"'�
Honno V1VOS n.· 2 para os BelOS grandes. volumoace .

,

Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança
.. :-,;.._. _ PlodClJlopolis na8 Fa,macia. M04h,.... ", ,

"uliveir.. e d. " - Em Blumencu: F.rmtJ.ci.. '':;Ír:;�Sanit.. _ O<Ii.. - Bm lIal �: Farmaci,. s..nt..
r.r••inM.

\j

de Oti tt.tbro -

Na fábrica de
vagões
Rio, 22 (A. N.) - o ministro

Mendonça Lima realizou uma

visita às oficinas da Fábrica
Nacional de Vagões, em Mare
chal Hermes, veríücanco deti-
damente o rítmo da produção
dêsse estabelecimento, que es

tá fabricando vagões destina-

I
elos ao suprimento das estra
das de féITO do país. O sistema

Wanderley Franzoni e de trabalho ali adotado é of

Senhora chamado de produção horízon-

I
participam a seus parentes e tal, isto é, tôdas as peças Ja-
amigos o nascimento de suas bricadas ou mesmo de acaba-primogênitos (gêmeas)

mente a ser feito nas oficinas
Rita de Cássia entram nas linhas de monta-

� Maria d; Rosário I f:3m diretamente com um ríu-
� .xo de trabalho coordenado p(�-
� F'pcl is .• 19-10·44 ra unia ação contínua.
�'\1�'I'!II. ....,�__.. _

3v-l

Nesta data ocorre o natalício do
-sr , José Soares Glavan. antigo re

presentante comercial. há longos
-anos radicado entre nós. onde 80�
.:be fazer numerosas amizade�,

Hoje faz anos o sr. prof. Améri
(/,') Vespúcio Prates, diligente dire
tor da G. E, A, «São José».

REPRESENTANTES
v, S. quer ser representante de firmas de qualquer Estado

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

Decorre hoje o natalício do sr,
-Gasparino Dutra, chefe da Mesa
de Rendas Estadud, de São Fren
-císc o.

----

Festeja hoje seu aniversário a

Bra. Maria da Costa Vieira.

Serão ódiados
os auxílios

Transcorre nesta dota o natolí
·cio do sr. Hildebrando Vaz, Eozerr
.deíro , j Ecos e Notícias
IMais um aniversário completa

_hoje o jovem Antônio Geraldo
·Carneiro.

Washington, 23 (U. P.) -

O Comitê de Auxílio e Rehabi
litação das Nações Unidas

�e-Isolveu procastinar a remessa de
sua missão especial a Moscou,
para estudar os problemas do
socorro à Polonia e a Checoes
Iováquía, Essa decisão foi ado
tada, segundo informou a

UNRRA, em virtude de uma

recomendação da União Sovié
tica. O presidente do Comitê,
sr. Herbert Leman, tenciona
va 'chefiar a delegação. Não
obstante, pensa êle em transfe
rir-se para a Europa, dentro de
um mês, afim-de fazer observa
ções em tôrno da prática dos
auxílios.

O dr. Ogê Truppel foi no
meado Promotor í-ubnco da
comarca de Bom Retiro.

* * *

Nascfmen tos:
O lar do sr. Armando Brito. con

e -caítuc.do alfaiate, está em festa:!
-COl1) o advento de seu filhinho
'Otávio.

A sra, Sílvia A. Dias Medei
ros foi nomeado escrevente ju
ramentado do 1°. ofício do He
gísto de Imóveis da Comarca
de Caçador.

Receberam os nomes Rita de
Cássio e Maria do Rosário os pri.
·mogênitas (gêmeall) que vieram
'-enriquecer o lar do sr. Wanderley
-Franzoni. o Conselho Administrativo

do Estado aprovou o projeto de
decreto-lei da Interventoria
Federal, que dispõe sôbre a

MOÇL com conhecimentos e abertura de um crédito espe.prâtica de escritório, oferece cial de Cr$ 105.828,90, destina
seus serviços ao comércio desta do às despesas com a constru
'capital. Ordenado rnódico . Csr- ção de três casas para runcio-
tas, po r c b-equio , éI R GP, I'nários do campo e da Escola
'nesta redação. V-I Prática de Agricultura "Vidál

0---- · IRamos", de Canoinhas.

santo do dia
I Rubens pe�::'��iras Ramos,

.

aluno da Faculdade de Díveíto
B. Pedro Luiz (hanel, do Estado, submeteu-se às prí-

Mártir meiras provas parciais relatí-
Abriu êste bemaventurado o vas ao corrente ano letivo, em

.

longa fileira de vítimas que exi- virtude de estar servindo, co
yiu a evangelização da Oceania. mo convocado, no Exército, duNascido aos 12 de julho de 1802, rante O período de 12 de junhoem Poitiers, como filho de pobres
agricultores. teve ocasião, desde a 12 de setembro p. passado.
'Sua primeira inf:ô.ncia. de se pr-e- Já foram terminadas as
parar para uma vida de sacrifíci- obras de construção do monu·-

. os. Os seus dotes morais e Irrte- mento erguido em homenalectuais fizeram no achar a prote
ção de generosos sacerdotes que gem a Quintino Bocaíuva n.)
lhe possibilitaram os estudos. Su- Rio de Janeiro, e cuja ínaugu
biu os degraus do altar Dorn irio- racão será no próximo dia 15
va-o. entretanto, o desejo de levar denovembro. QuintiDo Bocaíu-
a luz do Evangelho aos pagéios I

, R' d J .; ."Por isto renunciou a uma vida re-
va nasceu no 10 e anf.l.J

lativamente pacata como Vlgano em 1836 e faleceu em 11 de ju
em sua pátria, Errtreu para o Con· lho de 1912, Iniciou a sua vi
gregação dos Maristas. Foi man- da como tipógrafo ma" che-dd O· F d d b ,. v

c: 0_ para o .ceama. un an � a
aou a ser uma das fip'urai.' proe-mlssa.:) de Walts e Fortuna, obr

í

u :=' . 'f!' ,..., ,

se-Iha um vasto cornp o de ação, e mínentes da evolução do Bra-
uma rica co lhait;c de almas co ri- silo ajudando a fundar a Re
vertidas l'e�ompen:ava os sr _rs du- pública; e, mesmo, da r.ístóría
ros

labore.s. Mas, Justamente estes

I
da elemOCraci.a americana co-granderi sucessos provocaram o

. c .

d
'

ródio infernal contra ê

le , Aos 26 mo percursos, que roi a po I-

de abril de 1841. um grande, nú- I tica hoje triunfante, cp nosso

mero_ de p.".gãos i_nvad!u, a casa da I Estado concorreu C9:I1"1_ cincoM,ssao• Pearo I..U1Z �o,l-lnes no :n- n1il cruzeiros para a eJfec;ao descontra com o Cruclhxo na n,ao.
t \Exol'tou os exaltados à paz e à fe mOnUn1en"O:,. ,,_

'

ordem. l'ãas. um golpe de macha
do abriu· lhe o crânio pondo fim
aos seus e3forços apostólicoe_ Leão
XIII pôs seu nome na lista dos
.BemaventuruC<o".

TOSSES
nocturnas

Atalharn-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com atII

�gradavel unguento vaporízante.
Uma applícação de VapoRub 4 hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

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

<n ..:_:...:.::.'!.""!.'!l!!l'�·.:ií:'i.���rmi.I_ro:�,_

I' Armando Brito e I,OI Henriqueta Brito
participam a seus parentes

r

I
���.�.��_.

2' vI

e pessoas amigas o naEC�
mento de seu filh'J

Ctávio
. \SSl:lllirú, as I'lIllC{)('S fie ArcelJis

lJ:f> de Súr; I'allltl, [10 j)l'ÚXidlllJ (]j.a
4 dl' nOV('lllbro, d0111 Ca,r!os C:n'llle
lo "c' VaSl'Oll ec I os :\Iol::l.

Fpolis., 20-10.44

('

I

Estréia da

-.-
FESTÕES PARA�ES DE NATAL

UM PRODUTO fHi

/

"F.S, R'·
PRIMOR

PEI=IOLA' JOIA' ESTUDANTE

CORDas para violões, cavacos, bandolins, violas,
etc. fIOS de aço para pescar, aRAME de cobre para
todos os fins, nú, prateado e laminado atá n." 408&5.

PRONTI ENTREGI
Remessas para qualquer localidade pelo Reembolso Postal

Solicitem amostras e pre�os

l. MARIO FRIISCINO
Rua Bartolomeu Gusmão, 516- Fone 7-4226- Cx. Postal 2144- S. PAULO

1Das difusoras
I paulistas

Rio, 22 (A. N.) - Viajando
no noturno paulista, chegou ao
Rio a delegação de diretores de
rádios de S, Paulo, chefiada
pelo sr ..José Caldeira, vice-pre
sidente da Federacão Paulista
de Radio. Ao desembarque da
refenída delegação comparece
ram o representante do major
Amilcar Dutra de 'Menezes do
DIP e o diretor da Divisão de
Rádio do DlP além dos direto
res das rádios emissoras do
Distrito federal.

José VictOl' Garcia
guarda-livros diploma cIo

e rrcorreqo-se de todos os

serviços CI t ine ri te s à con

tabilidade em geral.
Ru.a Jfiãü Piptü. 5 -- térrsno sargento foi

elogiado
Rio,22 (A. N.) - O ministro

da Marinha mandou elogiar o

sgto. Benedito Inacío Maria,
pela trabalho escrito pelo mes-

1lJO, intltrtlado "Formulário pa- um envelope contendo "P (l

l'a O Conselho de Justica da. ça teatral impressa com "l\......

lVIariDha". O almirante "Aristi- partes da mesma extraida� em
manuscrito. Gratifica-se n ..... "rndes Guilhem julgou de real achar e entr"gar à rua 'C"'l '

ei.
utilid"'c10 O referido trabalho, I

,'o J'lInfru _15. 4

FLORIANÓPOLIS ),1 'I
:<0

J
-' V· - '1

------

Perdeu-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mudou-se para a
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ISCEL ANL�__ , A
rua Conselheiro Mafra, .9
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4J ESTI&DO - Segunda,.felra 23 \18 Outubro ('J ..... 19"44
-----------------------------------------------

_.�-----�--- --- _.

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

! depoiitària do
poder popular

S. PAULO (Por Vilar San
Juan - Diretor de Imprensa
do CEC para "O ESTADO") -

! 'I'ôdas as nações que hoje pó
I dem denominar-se grandes po
I téncias civilizadas e cultas
concederam sempre à impren
sa valor representativo de in
calculável projeção no pano
rama dos seus regimes. E, em

tôdas essas nações, a impren
sa nunca deixou de promover
o equilíbrio entre o poder e o

direito, assegurando aos povos
a livre determinação de ho
mens livres. Já Disraeli, o ma

go da política britânica da an

tiguidade, profetizava: "O de-

Ii positário do poder � sempre
I impopular. Uma naçao educa-

I da recúa da imperfeita provi
zoriedade daquilo que é cha-
mado .g�vêr10° representativo e Iprefenra a Imprensa como o

mais diréto e menos oneroso

método de representar a opi
nião pública". Ora, isso quer
dizer que, na opinião de Dis
raeli, a imprensa é a depositá-Iria do poder popular. Aliás, na
Inglaterra, Estados Unidos e

outras grandes nações, a im-

Iprensa vem de há longo tempo
representando êsse glorioso

pa-Ipel, sem a mínima objeção dos

I governos legitimamente e.leitos
pelo povo. Nas democracías, a Voto na srita.:
imprensa é a artilharia do pen-
samento popular. As massas,

I-------------------.....------ pela imprensa, fazem valer os AluM do
seus direitos, da imprensa fa-
zem o instrumento da sua jus-

I tíça e com a imprensa elegel.·.·n \.���������������������������
os seus governantes. Podena

d 11 I b
uma fôrça política representar 47 cidades com o nome e uO omuo

.mais nobre missão do que Washington _ (Inter-Ame- Trinta e oito Estados ameri-

a9:uela que I:i'�toricamente :s- ricana) _ A memória de Cris- canos comemoram o 12 de ou

t� reservada a �mpren�a? ACI�- tovão Colombo está perpetua- tubro como feriado oficial. N9s

I
ditamos que. nao. A f?l_ça mo-

da em 47 cidades dos Estados demais Estados, embora nao
ral, � capa�Idad� politica e, � Unidos batizadas com o nome [seja feriado, as organizações

------II! po.der de persuaçao que possue do descobridor do Novo Mun-Iparticulares comemoram a da-
a Iu:prensa vem a �.er um .��u- do. ta com programas especiais.Crédito Mu'tuo Predial dai Imenso de propriedades que

I A maior das cidades batiza- Êste ano, no entanto, essas co
lhe as�.e€?ur�m pl.enal��ente a

das com o nome do intrépido' memora,ções foram
_ realiz�d<l:ssua pIlvllegla�a sltua(��o '\ �o navegador é a capital do es- em horarios

A
que nao prejudí

l,:do dos governantes democrá-
tado de Ohio e séde de gran- cassem o esforço de guerra na-

tícos.
de Universidade, com a popu- cional.

lação de trezentos mil habi- 0 __ • --- -------
- - --_-- -

tantes. A própria cidade de

Washington, séde do govêrno
Agências e Repre,entações em Geral federal, e também um tributo!

Matriz: Florianópolis a Colombo, pois o distrito

fe-I'Rua João Pinto. n , 5
deral, em que está localizada,Caixa Postal. 37

Filial: Cresciúmo é chamado Distrito de

COlúm-1 _'."" iRespire com desafôgol
Rua F'lor inn o Fe ixo to , «I r; (Edif. bia.

�
Bastam algumas destas

Próprio). Telegramas: "PRIMUS" O aniversário do descobri-
I"

- gotas em cada narina].

'1 Agente" no. principais rn un ic ip ios mente do Novo Mundo não

I
....___,/'o' Acalmam a Irritação.des-

Id.o
Estad,.,

era comemorado no período 'lo � se prendem a muc�si.dade.,
� n trazem pronto alívio!-,..............»....�............_,. ._-.............. ....,.._.__.............,_.... colonial No entanto com a

I

�R MAL.. m ... -liIiElI IIIlIIIIIi II'I1III 11i1Wi Prefira uma parte de sen!independência dos países ame-: ., " -nv i
.

• tróco em "Selos Pró Doente Iricanos, o Hemisfério OCiden-/I Pobre tio Hospital de Cari(!a·'tal começou a homenagear ...__..............._,.,,�""... • ......

LAVOURA DO LINHO I de". e estará contrfbníndo paralseu desctroridor Um novo ca-II
DESFIBRADEIRA <cBUGRE» ,. flue �lü torne mais um pouco ,101' f<:Ü dado �s cele.brações

I � It � �; � �f�. � � filO�
,

I de leite, teu ha melhores medí- anuais nos Estado" Unidos em. H I} W Hl.U u H 4. 111''' i)
De construção especial

I� eamentos, mnh confôrto no 1882, com a organização dos CIRURGIÃO-DENTISTA
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA. leito de sofrimento. etc. etc •.. "Cavalheiros de Colombo", Rua Vitor Meireles, 18Av. D. Pedro I, 1219 - Te!. 3·0777 - SÃO PAULQ. (Campaha de Humanidade ,atualmente a maior organiza-

___
do Hospital de Caridade). ção católica do mundo. .............., _""......".,."." '''''''_''''_'''''''''_

SIRVAM-SE DO REEMBOLSO POSTAL!

I

o

A:\J�lS DE OUHu D��
LB I, E�STTLO .\IODE!(
""O. I'AHA TôDAS A.S

P [(OF isso1':8

'I [l - 0, pe(Lclos li,
)''1tFI LO! UUL Pt:\ CHI se"

! og<ls aJ'3 •. \):Hl�lnl2'nt(
serü., C'{Ct'llt<1(:OS l�i:ql,·:)
ue qll,dquer despes-a ex

tra,

S 1 H v .'l �l " S E O.,
J{EE�lHO'A;;() 1>08'1' ..\1 ..

OS AN�;lS nl::M JL':\!'l'(\"
COM �:r-,EGA"TEb

ESTOJOS,

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

ANÉIS E PREÇOS: 1.0 do des. 2.° do des. 3.° do des.

Próxima. invasão da Dinamarca
LONDRES - Por via rádio-telegrátíca (Interaliado): -

Despachos de Estocolmo declaram que as autortdades milita

res alemãs na Dinamarca parecem indicar que os nazlstas es

peram uma tenoatíva aliada de invasão da Dinamarca, �fim .de
estabelecer bases de operações contra a Alemanha nas imedía

cões dá costa do Bábtico, Os preparativos alemães para uma

inv,asão aliada incluem concemtraçôes de tropas em Sjaelland
e na parte norte da Jutlândia, além das fortificações na área
meridional dessa península. Anunciou-se também considerá
vel atividade naval britânica, na zona sul da Noruega, enquanto
sobreviventes do "Westphalen", navio alemão afundado re

oentemente, quando a caminho da Alemanha, dizem que sub

marinos britânicos tomaram parte no ataque, havendo grande
número de submersíveis da Royal Navy no estreito de Skager
rak.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CABEÇA?
RESFRIADO?

r�Corn � saf ina s bra nr-as
Com 2 ài0Jn1aU'ues
Com 2 brflhan tes ..

Cl'� d'e:s,de (jOO.oo c].esd'e f;jO.o{) d2S" e (i.')(),oo
CeS ,c]'f:lsdlç. 750,Oó desrle 750,00 dC';.;dp 7'30,00
Cl:S rtesde 1.:<00,00 desde 1.200.o0 desde 1.200.00

...-4.° do des, 6.° do des. 7.0 (Música)

Centro ACõdêmico 11 de Fevereiro
Com safkQS brancas
COIm dearnan tes
Com bl'ilh1lln'te�'

o-s desde 700,00 .f!tesde 500,00 (le.sde ;")5-0.00
CrS des<le 780.00 clesde uoo,oo ,1'escJe 750.l)!J
Cr$ desrle 1.200.00 desde DOO.DO t1üi't1e 1.400.0�

Eleição "a Rainha
Estudantes

dos
de 1945

5.0 do desenho: desde Cr$ 650,00

ANiiJIS PARA CRUZ VERMELHA E ENFli]RMEIRAS
Bscudo esmaltado com 2 safiras brancas - Our-o ele Lei - CrS 48C1,oQ

C A "5 A MAS E' T T I
A CASA DOS BONS HELOGIOS

SEMINÁRIO, 131 e 135 - SÃO PAULO
Rrl. JL\RCONI, 44 - S. ]'AULO

PA',.o\ AS coxrrnas "o lXTEUfOH. SIHVr\M·SE 1)0" Rl';E�lBül$() "0,';""\1,

..

uc..•.N ..... N•• ,. DE tu,_

Proprietários - J. Moreira & C ia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250.00

Muitas bonificações e médico 9:a'1 �

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

MAfRADO & CIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ��r:U.Jq�,����!�!
Dentaduras, Pontes em

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

garantido. Preços módicos.

,.
Chamado por obséquio

I para Constantino Serratine

�II' , Rua Duarte Schu tel, 9.

I't - � __

Ci ,\ \V E'l'Z}_ INDo�rrHIA l�-.J()i::\'\T[l.. L}� (Marca regisl
CONbEH VA U '1 ECIDO DA ROUPA PO}{QUE LAVA FACiLMENTE

E COM RAPIDEZI
,._.,... ...�..._.,_� ....,_.w_"....,.",__�WAiti_.....,""""..,,, ..... ..........._....._..._""""'__.._ ...... ...... ........... """"..... _

HAR N IA ..

i
I
.!

I

J
i
I

'1
I
j

ti
i

.J
!

produzida um motor bem cuidadopor

eSMO . b�n:_ automobilista, o sr. deve s.:be� q�e o m<:>tor
c o COI açao do carro, e que sua funçao c vital. Por ISSO,

o sr. deve dar o máximo cuidado a tudo que diga respeito
ao motor. Por exemplo:

'i

• ./\.1a1'ltcnba o carter .�r.elnp!e__

no nioel indicaria.

rtgorosn.

• Nilo use I" lauer" d Iurn_ o :_I:O __ 9_"!_t!..1/Je.!__,-_ e mI! _ ". co� �ta!!���r:_!!..
011'0 do :arte_r__ em_!-'ada I�6oo quil?metros.

Auxiliá-lo a prolongar a vida de seu

carro, esta é a missão do Revendedor
Esso, que dispõe, para serví-Io nessa

tarefa, dos produtos Esso, entre os quais
Essolube e outros lubrificantes cuja
fluaJidade é garantido pelo Oval Esso,i

I
I

I
srÂHDARD Oll COMPAHY OF BRAZIL

t ."l_� Ouço o Reporler Esso, dioriamenle, pelas eslações, Nacional, do RIO,
Record, de São Paulo; Inconfidencia de M. Gerais, Belo Horizonte;
�"I'r"upilha, de Parlo Alegre; e Radio Clube de Pernambuco, de Recife

• •

as brasileiros despertaram a admiração da EuropaS. PAULO (po:' Carlos Vas- de Barga, que na costa da Li- causando sensíveis perdas ás
-ques - Exclusivamente do I guria, abre agora ás fôrças tropa:s nazistas que desesperaCEC p�ra "O ESTADO") - brasíleíras e aliadas o caminho .damente se opõem ao

avanço)As gloriosas .f�ça:r:h.as que as para a conquista de todo o I das tropas brasileiras. As crô
t�opas_ exped�clOnanas d? Bra- norte italiano. Numa verda- nicas militares dos jornais bri
;811 estao reallzan�� nas !rentes de ira emulação aos feitos glo- tânicos e norte-americanos i
de batalha da Itália estao des- riosos do famoso 8° Exército abrem manchetes enormes
pertando a �d.miração de tod!'l.Britânico, os expedicionários para ressaltar os bravos feitos
Eur_?pa. Justifica-se essa admí- brasileiros avançam vitoriosa- das armas brasileiras na Itá,,;
r�çao, �ma vez .que os. euro- mente pelo território italiano, lia. Todos os críticos são uni-
peus nao conhecíam de p�rto -- formes ao assegurar que os bra-
o� brav�s soldado? do Brasil e Aos sofredores sileiros estão provocando a ad-
nao podiam acreditar que num míracão do mundo inteiro com
terreno tão dificil como o que Dra. L. GALHARDO-Ex-

as suas aloríosas façanhas no
é apresentado pelo norte da médica do Centro Espírita teatro debguerra da Ítália.
Itália, os brasileiros pudessem Luz, Caridade e ll.mor, co·

. ...

.__

infringir tão pesadas revezes munica a mudança do seu
.

aos exércitos nazistas, consíde- consultório paro o Rua Bue- Dr .. Alcl·des Oll·ve.·rarados não ha muito tempo, os nos Aires, 220 - 10 andar, 11
mais poderosos exércitos que I

Rio de Janeiro, onde passo a

surgiram á superfície da ter- oférecer os seus préstimos.
Ta. A realidade porém, é que os Escreva detalhadamente·

brasíleil.·os numa sucessão con-I
nome. idade. endereço e erv-

tinua de vitórias acabam de velope <c" 1 Gele) P"1'"f'J C rps

apoderar-se da cidade italiana n�C'+�

Cirurgião-Dentista
Rua Vítor Meireles, 28

Diàriamente das 14 às 18
d as 19 às 22 horas.

"

I
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I Y1' siPNfV//)[ftr,f E ECOffÔf1/CO, En
(Ol1l/lDAIfDO, JA, PAPA FESTEJAR

AS GI<AIfIJES J)ATAS, OS Af'At1AOOS
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I a situação financeira da França ..

i PARts, t: �or via rád�o-telegráfica (Interaliadoj : - O
)sr. Lepercq, Mbnístro das Fmanças, declarou ao redator da

I Agência Francesa de Imprensa que o sr. Mendes France fez
! uma exposição confortadora sôbre a ação do Serviço de Fínan
I ças- O total dos encargos durante o período de ocupação é in

I ferio�' às economias devidas à Iíbentação, pela qual se põe fim
• aos impostos decretados pela Alemanha. A arrecadaçao dos
impostos já se iniciou. Continuam a subscrever-se títulos no

Tesouro, as rendas estão firmes e a baixa das ações é sinal de
que o público confia novamente na moeda. O vaíor do franco
foi defendido durante as negociações ínreralíadas. A moeda
encontrará :novamente o seu poder aquisitivo dado o aumento

I da produção. A melhoria do abastecimento há de se verificar

I
por êsse aumento da produção e pelas trocas, evitando-se o
consumo supérfluo. Durante quatro anos a França trabalhou

lpara �)Utrem. :Agora, que se ac.ha li�e, o restabelecimento de
r sua riqueza so depende dela. E preciso consertar as ruinas e

II produzir muito para assegurar no futuro uma moeda sadia, de
cuja sorte dependerá o desUno das classes trabalhadoras.

1··vÃi[iis······Õ·;�G;;;;;j�··d;··
I EM SENHORAS I FE HEMORRÓiDAS EM GERAL' o�seca

Novo Tratamento sem Operação MEDICO
Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto . Amaro, em

Agosto de 1945

[Atualmente IlO Rio de 10.°1'neiro em curso de especiali-
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

A"iii, siec-imento
de Paris
Paris - Por via rádío-tele

g r á fi c a (Interaliado) :

O abastecimento de Paris me
lhora dia a dia, pois os grandes
estoques alemães de carne Iri
gorificada estão sendo utiliza
dos. Os consumidores recebem
150 gramas de carne por dia,
o que, em comparação aos dias
trágicos de ocupação, equiva
le a uma mudanca radical e

absoluta de vida." Reina ale
gria entre a população, con
fiante no breve soerguimento
da Franca em face das medi
das do Govêrrio

Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal para o tratamen
to com ótimos resultados de varizes.
que prejudicam a circulação venosa.
Esta medicação, na dose de três colhe
res das de ch'á ao dia, em água açuca
rada, restitue às pernas o seu estado
normal e a belesa estêüca. Em idêntica
dose debela os males causados pelos
mamilos hemoidários internos e externos,
inclusive 08 que sangram. Não encon
trando lias farmácias ou drogarías, peça
diretamente ao depositário: ex. POSTAL
1874 (um-oitu-sete-quatro) - São Paulo.

HEMO-YIRTUS (Líquido)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 28 de Outubro -- ENCERRAl\IEMTO DA SEMANA DA ASA -- Baile oferecido
pelo Comandante e Oficial da Base Aérea, em homenagem à Sociedade de Flo

rianópolis, no Lira Tênis Clube. Início do Baile, às 22 horas, Traje a rigor
(smoking ou summer-jacket], Não haverá reserva de mesas.

,

111 ......_-.....,.....__.....-_,.._...,._........-_-.............- -_......_- ...............-.......... ....,__.... ,_._-�.� ......

Vítórias completas e decisivas
! Londres - Por via rádio-te- perdas enormes aos alemães.
i tegráf'íca (Interaliado) : - quer em homens quer em ma

lEm uma curta alocução pro- terial. Hitler hoje reconhece
1 nunciada aos soldados cana- que será impossível. para seu
I denses que lutam na Itália, o Estado Maior restabelecer uma

II Primeiro Ministro britânico resistência organizada na ji:u
declarou: "Eu não posso vos rapa ocidental. A guerra está
garantir que esta guerra ter- definitivamente perdida para

I mine mais cedo do que espe-, o Reich que não poderá deter

Iramos ... " Esta alocução prO-jde nenhuma forma a ofensiva.

(priamente churchiliana, refle- aliada a Oéste nem a avalan
.te bem a situação em que se che russa que o ataca a Leste!
encontram os exércitos ale
mães que lutam no Oéste. De
de 23 de julho, data em que
comecou a ofensiva aliada na

I Normandia, o exército alemão
não teve sinão derrotas susse-

I Após longos. estudes foi, descoberto �

civas O que tem abalado pro- remédio de- componentes vegetais, que

rundamente O moral dos. seus permite faze" um tratamento, com ótimos
L. resultados, das hemorroidas. e. varizes.

soldados e dos seus comandan- HEMO-VIRJUS é o nome desse remê
dia, que p8.lia hemorroidas intennee 6-

teso Há pouco disse o General I VARIZES deve ser tomado na dose de

I 3 colheres de chá por dia. Para 88 he-

lISA L D E F R U C TAlI Montgomery em uma Ordem morroídee externas, U8"...e o HEMO-

____

.. iiiiiiiiiíiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.1 do Dia: - "A nossa vitória é v I R T U S, pomada. Comece- hoje mesma.
- c leia com atenção o-reatamento na bula.

ESPERANÇA completa e decisiva ... O fim da Não O encontrando em sua farmácia, peça-
". o ao depositário. CAIXA POSTAL 1.814

'

guerra esta proximo". E pre- (UM.OITO.SETE.QUATRO) S. PAULO

do Farmaeê_tleo NILO LA ns MO'vei5
ciso notar que todas essas afir-I HEM' I '.,VIRIUSHoje. amaaIlA _A a .- preferi" matívas são muito lógicas em

.,..._.. •...."'..... • _...flIrl!e - Hom_palUa - r_.._ -

virtude das perdas enormes so-
"rtta'0II 4. borracba. Comprar, vender ou alugar fridas pelos alemães depois do I

-

1 I
.......- • allauo ob..........eI. ao ..-.."..rte ---

GRATISdesembarque aliado. Essas per-
•só no das do inimigo montam a mais

CARTAZES DIA
I ft SERVIDORA I d� umdm_ilhão. de hOtm��s e �:::ror����erf�i�m: s��r::�J

DO nao po era mais res a e ecer
de valiosa utilidade? Escreva

nenhum ponto de resistência I a: Soares, Caixa Postal, 84.
[a maior organização no no "front" ocidental devido á .. Niterói, E. DO RIO. ,HOJE lJênero nauta capital] escacês de tropas. Grande nú- _

Rua João Pinto, 4. mero de soldados alemães cons- Os tecidos da Loja das Ca-

Fone 775. títuem as guarnições da No- semíras distinguem-se pela orí

ruega, Dinamarca além das ginal padronagem e pelos pre
que estão na frente

orientalj ços excepcionais. Visite-a sem

empenhadas em tremendas lu- compromisso, na rua Cons.
tas com os russos que infligem Mafra, 8-A.

Não seja do "Contra"!

Faça o regime ENO -

"501 de Fructa" ENO
laxante e antiácido
00 deitar e ao levan-
tar para garantir o

seu bom humor diário I

.

DE PARTAMmoG "DIVUlGAÇÃO

�.,..,.,

+

F'ARMACIA

HOJE 2a.teira

DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOS

ENVIE UM CRUZEIRO EM SÊlOS PARA o PORTE POSTA[

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
C.Posr"1.14 .JABOTICA;1P.1. EST.S.PAULO

=-=-�----------------

Quer vestir-se com

contôrto
e elegância?

Contra fatos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

de Euclides N. Pereira
O ponto preferido da «élite" floriancpoUtana

RUA FELIPE SVHMIDT, 5
(Edifício Rio Branco)

(I

Procure a

ftlfAlITftRIA
MELLO

e escolha o seu figurino.

HEMORROIDAS
E VARIZES

lR.AT.6.MENtO SEM OP.ERAÇÃO

A's 7,30 horas;
Deborah Kerr, Robert Newton e Emlyn Williams, na

nuação do ruidoso sucesso de ontem. com o eletrizante

drama da Paramount:

O castelo do homem sem

cont i

super

Ialma
Extraído Jo célebre romance «A Família Brodie » de A. J.

Cronin. autor de «A Cidadela»
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac.)

Distribuição COOPERATIVA
FOX AIRPLAN NEWS (jC<ínal)

Preços: Cr$ 4,00. 3,00 e 1.00. Imp. '18 anos

CINE «IMPE IAL)

MIL

A's 7,30 horas
Ultimas Exibições

George Montgomery, Carole Landis , Cesar Romero, Ann'
Rutherford, Mary Beth Hughes, Irmãos Nicholas e Glenn

Miller e sua orquestra, em:

Serenata azul
Jackie Cooper em:

Henry está na berlinda
D. E. r. P. JORNAL 3x17 (Nac. Coop.)

Preço: único 2,00· Imp. 14 anos

• • •

Sá-Ferra no Odeon
Clark Gable, Loret ta Young e Jack Oak ie , no f il m e Que

volta para matar saudades

O grito. das selvas
Extr .ido da célebre novela de Jade Lo ndon

vicanos, (

al comer

1.1 desct'

-r�,---,--�--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Segunda.'eira, 23 de outubro ele '944 7

o general Dor... não é Dor I
\

Londres - Por via rádio-te
legráfica (Interaliado): - Mo
.dalidades estranhas da guerra
atual puseram combatentes de
várias nações que não aceita
ram a derrota em situações
particulares difíceis. Altas pa
tentes dos exércitos aliados,
que continuaram tomando par
te na luta externa e interna
contra a Alemanha, tiveram
de ajustar-se às contingências
momentâneas, fazendo, para
esse fim, entre outras coisas,
mudanças de nomes para tor
nar difícil a sua identificação
por parte dos alemães e para
evitar que suas famílias caís
sem em poder da Gestapo. As
sim aconteceu com o famoso
general francês Leclercq, que
conduziu brilhantes operações
na África; e o mesmo aconte
-ce com outro grande militar,
o general Bar, comandante do
Exército metropolitano de Var
sovia. O general Bar, cuja ca

beça fôra posta a prêmio pe-

las autoridades nazistas, cha
ma-se, na realidade, Tadeusz
Comorowski, é oficial regular

1do Exército polonês e nasceu
nas proximidades de Lvov, em

1898. Esse militar, que há dois I
meses vinha comandando as
sensacionais batalhas dentro
de Varsóvia, foi quatro vezes
cercado pela Gestapo e uma I

vez realmente capturado, con-I
seguindo escapar. Em 1941,1
depois de valiosos serviços pres-Itados à pátria, o general Bar f
foi nomeado pelo general Si-,
korski vice - comandante do !Exército metropolitano pala-Inês, passando dois anos mais
tarde ao posto supremo, quan- i
do o comandante, general Grot, I
caíu prisioneiro dos nazistas.[
Ultimamente, Bar tinha nume-]
rosas unidades espalhadas pe-l
lo território polonês, além das f
que se achava empenhadas nu-!ma das batalhas mais espeta
culares desta guerra, nas ruas

I
de Varsóvia.

.

-----------

1

'I01)UTOS
que se recomendam peta sua

ALTA QUALIDADE!

SODA CAUSTICA

��UOO1f
GRANULADA· CRISTALI
ZADA • MAXI MA PUREZA

TRANSFORMA Sr.U AS·
SOALHO NUrtf ESPELHI)

* *

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO
Sub-Agente:

FELIPE JOR'GE
Edifício La Porta - Florianepolis
Representante Geral para o Sul:

LUIZ DE FREITAS SANTOS
Caixa Postal, 330 - Curitiba

_-..- -.- 'Y'wI" -__ - - -..- - -_-_ -.- ..

COMPANIllA "AliANÇA DA BAIA"
('iil'as do balanço de 1943:

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e reBervas .

Responsabilidades .

Receita .

Ativo , .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades .

CI'.S 74.617.035,30
CrS 5.978.401.755,9,
c-s 84.616.216,9G
o-s 129.920.006,!h
c-s 86.629.898,90
o-s 76.736.401.306,20

DIRETORES: - Dr. Pa.m.!llo d'Ultra Freire de CarTalhO, Dr. Francl8co

de Sã e Anísío Massorra.

Agências e sub-agêncías em todo ° terrrtõrto nacional. - Sucursal no

Uruguãí, Reguladores de avar ías nas principais cidades da América, Europa
e Á1Tlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua !<'elipe Sc�mldt. 11.. 3!� Caixa Posta] n 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr.. ALIANÇA

� SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJA1, BLUME-
� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
�
__w-���,......��.����������������

NOVOS e Executa�o um general da Gestapo("' "

USADOS Pa,is,' outubro (Interaliado) : - Um comunicado suple-
COMPRA

nientar dos F. T. P. informa que o General da Gestapo Wer-
e
ner e sua comitiva foram envolvidos por uma companhia de

VE�DE Franco-Atiradores e Patriotas, na passagem de Pontallier-sur-
Seine (Côte d'Or). Todos os oficia, is foram mortos a metralhaIdiGlmoill por-

tugués. espo- dora e a granada, com exceção de um, que conseguiu fugir. O
nhol , fr.anc�, General foi feito prisioneiro. Encontrado de posse de documen
inglês. etc. tos que estabeleciam sua responsabilidade em numerosos cri

mes cometidos pelas fôrças de ocupação alemã contra os Pa
triotas, o General Werner foi imediatamente julgado por um
Conselho de Guerra da Resistência. Depois de se ter negado a
assinar uma ordem de liberdade para todos os Patriotas pre
sos na Côte d'Or, viu-se condenado á morte. O General Wer
ner foi militarmente executado.

- Ficaste IlaboFadoll? �is vais ver como se jnver�
tem 05 papéis. Aposto que ela entregará os pontos I

Sim. .• Você é o meu fipo, não há dúvida; mas

isso nõo se resolve assjm.. preciso pensar.

BARBElIHO
ADVERTE:

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duos. Se não ficar sa

tisfeito, devolva as oito e será reembolsado.

Gillette
Caixa Postal - 1797 Rio de Janeirà

C-lt9 fnter·Americdnd

LIVROS

'�'.,....• -,---.�,�'(
.

--

;;.�

=

.. ".,:-:_-;;....

O.LJlOSA
DUÁDtODO�O.33
flOl2llll1ÓPOLlS

Romance, Poesia, R Jiigião, Aviação,
Matemática, Físicu, Química, Geo
logia, Minera]ogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintoria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade'; Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
nultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionários. etc. etc.

Empregado
Jovem complementarista,

com prática de dactilogra
fia, oferece seus serviços
onde f:::>r preciso. Informa

çees rrn redação do «Estado'.

Dr. laudelino Solon Gallotti I
ADVOGADO IRua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala l.

I

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" .e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mo:.íns e aviamentos
para o l Eo

í

c tea, que recebe diretamen tJ das
Snrs. ComerciantU do interior no sentido de lhe fazerem urna

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
me lhor-e s fábricas. A Casa

.,A CAPITAL"
viai t o antes de efetuo rem s u o s

chama o atenção dos
co rn pr-e s , M�.'IRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casa Natal
A «CASA NATAL», rua' Felipe Schmidt, 20, acaba de
receber formideve] sOltimel'ito de sedas, a preços excepcio
naiJ, 8 partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as próximas

festas de �im de ano'

o
•

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

comboio naval da históriamaior
LONDRES7 22 (U. P.) _.. o MAIOR COMBOIO NAVAL DA HISTóRIA ACABA DE CRUZAR o ATLÂNTICO, DOS ESTADOS·
UNIDOS PARA A INGLATERRA. SEGUNDO REVELOU o MINISTRO DA MARINHA, SR. ALEXANDER, NUM DISCURSO
PRONUNCIADO EM BROMLEY, NADA MENOS DE 167 NAVIOS, CONDUZINDO UM MILHÃO DE TONELADAS DE VÍV.�RES
E MATERIAL, FIZERAM PARTE DESSA IMENSA FROTA, QUE OCUPAVA A ÁREA QUÁSI INCRíVEL DE 58 KMS. QUA.
DRADOS. A VIAGEM DUROU 17 DIAS, E NESSE TEMPO TODO Só FOI AVISTADO UM úNICO SUBMARINO, QUE, NO

ENTANTO, NÃO CONSEGUIU (:AUSAR DANOS AOS NAVIOS ALIADOS.,

O IE 11 -li História mal I ,- I
� il)._(_IJI� �������3:��illnnf0'mo� I,i v!-:�!.�?d�����'��. ,FI

- .

1- 23'· O· b d 1944 novo, marca "Badenia" e "Lanz, de 30 e 15orulnopo IS ue UiU ro e que o regente da Hungria, al- I

mirante Horthy, depois de re- ! H. P. E.; uma charrette e diversas máquinas

,para indústria.
nunciar O cargo. transferiu-se I
de avião esp0C']al para a Ale.! Informações nesta gerência.

��?��i;�:��f!f:��::���Jl�i I:'-O--�:v'-�---------E-'-----�-�-·---T------�--A----"--�----D----"--"-O----"--""-------"--"-E-·
-

....

--�-
...

-�-�-.-;;------�L?NDRES, 22 (U. P.) -:- O. j?r�al "'�orks�irf: Po_st" ,d�z V a t t a y 'e o major-generall #I:lI • ir"
.

estar informado de que a 'I'rípolítâmta sera restituída a Itálla Brunshik. Acrescenta a emís- __

depois da g�.lerra, pO,r �omum acô::do entr� a Grã-Bl'eitanh�: sora nazista que Horthy "ma-: (atarinenses X Psranêenses as equipes. � juiz 0. princí!,i.o.
Estados Unidos e Rússia, O embaixador SIr Noel Charles ja nifestou ao representante ale- CURITIBA 22 E, I _ o Estádio ?busou do op

í

to. Depc is , perrnrtlu
"

. .

ror 1
A

d R 1 decí
-

I» 1 - .

' Jogados algo víolen tos , que resul-"ena l.ll ormac o o governo e orna (essa eC'Issao, aseac o mao em Budapeste por Inter- ceBelforte Duarte» estava comple- t t
- b I• � A • , r • ....... . J.

d"' aram na9 con usoesl em ora eves.
no fato de que a 'I'rípolítãnía era parte da Itália metropolíta- médio do presidente do conse- tamente Ict�do. �uan o. <;s 15,35 de Jalmo e Batista.
na. A sorte das outras colônias italianas, pelo contrário, só lho Lakatos que desejava co-

horos .dde hOJeb, fOtl ddada slol�a pOdra Conseguimos anotar os seguintes
, ... ..

.

d
'

-
o anSla o em a e os se eçoes e

I d d '4 d l' tsera decidida depois da paz. Os meios autortzãdos de Lon res locar-se sob a protecão do s C t' P 'O't . a os respe rro ao esenVO.Vlmen C
, .

-

-
. a arma e arana, 1 o rnrrvu-

d FALTAS, P n' 20 e
recusam-se a comentar êssa notícia. Reich". Segundo a dita emis- tos depois, o árh�tro ,?ssinala �al'ta j S�aPUt:��rina 15.' ESC�NTE!OS:

_ sara de Berlim, Horthy teria c,:�tra o Parana
..

fora da ar�a. Sta: Catarina 5 e Paraná I. IM-!IIIIII----------------
solicitado nessa ocasião. asilo TlOo. co�ra �' ctomdhr� f�rte, �b�e� PEDIMENTOS: Sta.' Catarina .3 e

J. COSTA MIELLMANN �ara si e 'sua família Nó mes- 101 prltmelro .en o

.at ar.e.
d dU- Paraná 1. INVESTIDAS: Paraná, 5

. _ :. 1an e e lm�reVls a Jogo a o
e Sta. Catarina 3. DEFESAS: Sta.

O dia Horthy confiou a Set- «player» catarmense leva os para- C t
-

8 P
, 2.

__ "'"' - . a arlno, e arona .

E h C) lasy a formacao do novo go- ncierr-es a re?çao. os. quors , em Os uadros entraram em campo( ngen eiro ivil A

h' _. .

d
. lances suceSSIVOS cbl'lgam Adol- q. . . - S' verno ungaro, assman O SI-

f' h t' 'h d f A
com a sequ irrte conshtulçao: ta.

E -t6
-

T
r -

O d Coo írueã A , • ln o a pra rcor oas e esas os C
.

Ad lf F A ' .

8"rl rio e"nl" e s O multaneamente sua renuncia. 375
.

t P' atarmo: o o, ateco, recro ,

\J \J li
,

' mmu os, �onsegue o ?rana r Luiz. Chocolate, Jalmo, Felipe. Bn-
P O Ad

.. -

IC b
erripo to r a pc:'rbda .

por mela de
deco. Teixeira, Tíão e Sou!. Para-roietes, rçamentos, mime troçdo

I opaca aDa um? Jogada írnpravíato Je Jakson. ná: Caju, Zanetti; Fedato, Tonico,.Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733 Amda no segundo tempo. Q meta
F

.

J ., B t' t J kI ..... errelra angulnr\O, a 19 e , Q."•

LI Vende-se um espaçoso aparta- catarmense e alvo de constantes N' E' d i Altev' rFLORIANOPO S I menta, sito à Avenida N. S. de assaltos do trio atacante do Para. sOAn'h'teno, me t�Od e sir. Art r I
. . 'N 1 r I "OU Q par 1 a o r. u

IIIIIII���-���������������������-- �hoPlal�abanla'dR1o .

de Janel:o, com 2na e .eno e etva a c04nta5Jemt padra Cidrini. da Federação Paulista .
._--- ---- a . sa o e Jantar tres quar- ,preCIsamen e cos rrurru os e

Ad' d fOl' de 45

Destro'íeres brasíleíros nos EE�UU. tos, jardim �e.inverno!.· copa, cozf- jôgo, :om forte pelotaço. que atin-
mil c:��ei��.aproxlma a,

.. ..
nha e demals lnstalaçoea, em pre- ge o angulo esquerdo das traves

dio rscem-construido. O proprietá· guarnecidas por Adolfinho. Falta·
rio possue fotografia do prédio e vam 3 minutos para o encerra

planta do apartamento. Informa- mento da partido. quando Jakson.
ções nesta redação. 3 '17·-1 do Paraná. conquista o terceiro

«goal» para o seu quadro. Moa, o

juiz, aliás. com acêrto,. já o havia
considerado impedido, e ... foi anu
lado.
E' intereslante notar que o."onze"

de Santo Catarina pôs em prático,
como da vez anterior, o sistema
de «marcação cerrada». Desta vez.

porém, os locais se valeram da
"tática de deslocação", modificando
a posição dos seus elementos, os

quais atuavam, ora à direita, ora
à esquerda e, outras vezes. ao cen

tro. e, assim. sucessivamente. Ao
que parece, êste sistema. de ine

gável valor psicológico. deu bom
resultado, poi., produziu certa

desorientação nos rapazes da ·sele
ção "barriga-verde".
A partida hoje travada, aquÍ,

mesmo na opinião dos cronistas
locais, foi pobrc em técnica e, ao

contrário da de domingo passado,
não houve lá muito entusiasmo
por parte dos integrantes de ambas

A Itália com a Tripolitânia

Washington, (Via aérea) - A vista de um número não
determinação de "dest�oyers" brasileiros aos Estados Unidos
foi revelada com a publicação de convites assinados pelo con

tra-almirante Silvio de Noronha, adido naval à Embaixada do
Brasil, para uma recepção em home!nagem aos comamdantes e

oficiais dos vasos de guerra em visLta. Ror motivos fornecidos
outros detalhes acêrca dos "destroyers" brasileiros.

------�

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral dE! Adultos IDoenças das crianças
Laboratório de Análises

Iclínicos.
Consultório: ruo Felipe Sch.

.midt, 21 [altos da Caso Pa-

raiso], das 10 30 ás 12 e dali!

I15 às 18 hs.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual)

____

(ampeonato
Pernambuco 9 e Bahia 1; Cearei

6 e Pará O; Minas 2 e Estado de· -
Rio 1.

Outros jogos
Flamengo 6 e Fluminense I; Amé

rica 1 e Canto do Rio I; Bom Su-·
cesso 3 e Madureira 3; Botafogo 1
e S. Cristóvão O; Vasco 4 11 Ban
gu 3; São Paulo 2 e Santos I; In
ternacional 6 e Grêmio de Bagé 1:
(na prorrogação, respectivament•• _

2xO). Com êste último resultado. Oe'

Internacional sagrou-se campeão'"
gaúcho de 1944.

lIINISTÉRIO DA GUERRA
5a REGIÃO MILITAR

lHa Circunscrição de Recruta
mento lllilitar

EDITAL
COInvido a comparecerem a

esta Circunscrição de Recruta
mento (2a Secção) ou informa
rem as lsuas residências os ci
dadões abaixo mencionados:
- ANTÔNIO DE OLIVEI-

AtletismoRA, afim de lhe ser entregue o

seu certificado de reservista e

uma carteira profission.al;
- MANOEL ELTSEU MAR-

Chefiando a representação cata
rinense. que nos representará ne'
campeonato catarinense de Atle
tismo, deverá partir, amanhã, com
destino à capital paulista, o none·

distinto confrade sr. Waldir Gri-'
sard, a quem formulamos votos da:
ieliz viagem_

Rio, 22 (A. N.) - A missão
•

militar mexicana, que ora se Gases lacrimeJantes
encorutra Illesta capital, esteve .

em visita ao Ars9nal da Mari- Chung-Kmg, 23 (SIC)
nha da Ilha das Cobras. Essa O i?imi�o la�çou as suas pri
missão que está chefiada pelo m�Iras mve3tIdas contra P�o.
g\..neral Miguel Henriquez Gus- c�llng, .

ao longo d�s .rodovIas
ma foi recebida naquele impor- �langslang, . P�oChm� e H�n
tante estabelecimento de cons- gyah,�-PaochI�g. FOl detIdo

truções navais, pelo diretor do por .:.orças. (;hmesas nos arre

mesmo, almirante Regis Bit-
dores da cldad�. _Foram empre

tencourt. g�dos. pelos mpoes gases la
cnme]antes em larga �scala,
no ataque lançado recente
mente ,contra posições chi
nesas a sudéste da cidq_de. A
guarnição chinesa continuou
a lutar, tendo repelido os ata
ques do inimigo. Este não efe
tuou nenhum progresso, a

despeito do ataque em massa.

Cachorrinha
_Na noite de 16, desapareceu da
rua Alv811 de Brito. n. SI, uma
cachorrinha tipo «Foxlt, de pêlo
preto, orelhOll grandes (uma delOll,
J'CUlgada :qa extremidade), e que
atende ao nome «Bolinha». Será
gratificado com 50 cruzeiros quem
a entregar na callO acima referida.
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Missão mexicana

Hoje, 2a.feira,
às 7,30 horas

Teresa Wright, Joseph Cotten, Mac
Donald Carey e Henry Travera em:

SOMBRA DE UMA DÚVIDA
Romance repleto de fortes emoções

e momentos de "suspense".
Reportagens da Folho Carioca n. 23

[D. F. B.]
Notícias do dia (Reportagem do

guerra)
Impróprio até 14 anos.
Preços Cr$ 4,40 e 3,30.

RITZ

ROXY Hoje, 2u-feira,
às 7,30 horas.

Petropolis e seus aspectos - D.F.B.
UM AVIÃO NÃO REGRESSOU

filme de vibrante emoção com
Hugh Williams e Eric Portman

O PROTETOR. eletrIzante far-west
com William Boyd e Andv Clyde

lmp' 1 ano...,

Preço único Cr$ 2,00.

fllXIR r�GU[IM,__- TINS, filho de Eliseu Martins,
da classe de 1910, a-fim-de tra
tar de assuntos de. seu interês-
se;
- MACÁRIO AMORIM, fi

lho de .JÚlio Lucas de Amorim, Diversões
da class'0 de 1918, a-fim-de tra- Informam.nos que continua, das
tal' de aSfluntos de seu ill1terês- 9 às 12 e das 13 horas em diante,
se. \ a grande procura de bilhetes para

Chefia da .l6a C. R. em Flo- 4 récitas de assinatura da Cio,
. Music Hall Star's Show. que es-

rianópolis, 21 de Outubro de treará no palco do Cine Ritz, a
1944. 27 do corrente. E amanhã serão

Paulo da /Silva Leão postos à venda os bilhetes nume-

Cap. Chefe aa 16a C. R. rodos para os espetáculos avulsos.
�.&•••"�••••""&.",••",._..,_�•••••••_._••,,,"._•••"" Naja Kassel apresentará as gran-

C t' des músicas de Strauss, canções
om.pra":'·se

a

eCr$por_ nacionais, russas e inglesas.
As Irmãs Doryans exibirão bai-

30.000,00, nas pf'rximidades do lados acrobáticos e típicos.
centro, 1 casa que tenha. pelo Rocambole é o ilusionista dos

menos, 3 quartos e ,quintal. Car- altas mistérios.
Além de outros elementos, há

tas a esta Redação.' para, Arau-
um comlCO que divertirá imenso

jo. lOv-lJ..,g, platéia.
----------------------------------------- ---------------------�

o mais completo estoque de.
brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a preços·
convidativos, na Loja das Ca
semiras, instalada na rua Cons.
Mafra,8-A.

Contra Rangum
Nova Iorque, 22 (U. P.) - A

I
emissora de Tóquio anunciou.

que. ontem, 68 aviões nOl'te
I amfricanos atacarm�l Ran-

j. �u; ll, ca.�sando �eves d&nos áf

mstalaçoes terrestres.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


