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SÃO' LUIZ� 29 (A. N.) _ .. NOTíCiAS PROCEDENTES D() MUNICíPIO P\� CA-RU.- '.
TAPERA INFORMAM QUE ALI ESTÁ SENDO APROVEITADA COM R!ESU1;TA-: :
DO SATISFATÓRIO A CARNE DE JACARÉ, JA TEN DO SIDO EXPORTADAS�

AS PRIMEIRAS PARTIDAS PARA A ZONA RURAL DE BRAGANÇAm

��''''8c �,s)r�,� 41\ iI,III,

Dr. Artur Pereira
e Oliveira
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I Londres, 29 (U, P.) - Os infantaria, a esmo, os alemães
.russos lançaram .nova ofensi- contra-atacam até 20 vezes

"va no setor setentrional ela num dia. Além disso, à medida

,. " .", c \ " &."" , 'rl I· , f
frente hál ti ca. Quenl deu a no-I que avançam os russos, onccn-

O .1L\.l� "�� I H.O. !j". hd� n,., �.\"\ I \ � .\ U .-U:'\_\ i t ícia foi o conhecido VO�l Ham-Itralll fortificações cada vez

Proprietário e DIretor-gerente - ALTlNO FLORES UH r (la agência DNB. Diz êle mais poderosas e escalonad'ls
_----

._._. _ __ ._.
. que na manhã de ontem os rus-Iem grande profundidade. Todas

Ano XU \ FIO'laMPol s-Segailca-kra 30 de üutubro ce 19 ... 4 II' 1'1. 9235 sos pass.ul'am ao ata,que a oes-,as al?eias ao lo�go?a ferro\:ia
•

.te de Libau e ao leste. Von de Ví lno para Koenígsberg to-

=----'
.

� i Hanimer disse que os russos ram transformadas em fortifi·

Hallbl·1 In:lnobr� ��I'"p.em ittl"c' 'a·· �rgeDtl·na
:

���l��l����.,�.'�n�;���l��rli�l:��n�:� I �::õCe:dr'����:�el���; 1����Ç���ii II U lu ii li alemas em c11Vel'SOS pontos, e C011'. trlnchciras e rogo Cl'UI,a-

\Vashington, 2H (U. Pv) _. naltstas, o vepartamento de partamem.o Cie 1<.J&taLlo se mos- afirma que, em outros. foram do, campos de minas e obstá-
o diretor da União Pari-Ame- i }<�st.ad�, E'xpres�ou _que a�é ao Itl:am muito i,nt�ressad()s no !le- repelidos. I w!o.s de arame farpado. _Sist€-
rÍcanu, sr. Lco Row, recebeu; 111elO rua de hO]8 nao havia l'e- dH.10 da Arg-entl1lu e nas razoes matIcamente os russos vao re-

uma nota da Argentina, PUl i cehido nota. argentina, tendo em que se baseia. ��cresceIlta- �Iose()\l. �H (L P,) - De ho- duzindo essas defesas e repe-

que o gOVêl'110 do general Fal'-,alguns Iuucionártos declarado ram que a nota sera bem, 1'e- ra em hora torna-se mais feroz lindo as divisões nazistas, que
rel l solicita a realização duma I que, quando a referida cornuui- cebida se o pedido formulado a ha-a lha da Prússia Or-iental. chegam a perder 60 (( elos seus

nova reunião ele cÍ1an�elel'e;.;, ,caçã.u ror recebida POAl' iater- f'ôr fruto dum desejo _

fUlll::i' : L_un:;,uHJo snm pre II ovas diví I efetivos
em fúteis conti-a-ata

para considerar a situaç<.�o erra jllledJO, de algl�m governo que mental d: reconciliação, e�l �'oes hlineJ;1(lns f' ]'(�;::ervas c1(� ques.
da pelo não l'eCOnheCllllelltl'

I
mantém relações com a Ar- colaboração com outras Hepu- ,

uo govêrno argentino pelos g81��ina, ou por i.ntermédio da blícas. �:H�.si, todos _os obs�l'.v�-.O «1'; rpitz» à procura de toca
países do nonnstérío ociden tal, I União Pan-Ameiicana, os ES-1 dores oficiaí s e nao oficiais ....M •

.,

e-f'slJerando-se que o Conselho

I
tactos-Unidos trocarão opiniões confiam em que a nota aplat-: ESTOCOLMO, 29 (U. P.) � O enc<.mraçado "Tlrpltz:'

Dí retí vo dêsse organismo leva- com as demais nações amert-] nará o caminho para a solução
I
um dos contados navios de linha que �mda tem a marinha

rá o texto da referida nota

ao', can�� antes de. tOl:la.rem. sua ii sa.tisfatória �as
.

divergências alemã, o qual anda de- Herodes p_ara Pilatos. Informa-se, ago
t:onl{ec:imen-to das nacões mem- decIsao. Os funclOnanos do De- entre as naçoes. ra , que a possante belonave alema zarpou do í'iord de Alaf, na
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O aesto da Argentina toí, po- V . I U � Ub . Noruega,I:> I .____________________________________________ _.

-de-se dizer, uma surpresa para PARíS, 29 (U, P.) - A Alemanha será submetida aos

H dos círculos diplomá�icos em

gC-lmais intensos bombardeios de inverno, dêsde que começou a Na o'-an ii
ral; ouviram-se ate agora 1'a- guerra, nestes próximos meses. Segundo informa uma fonte París, 29 (U. P.) - Os ale
TOS come,n,tários, porque se es-! &.utorizada, os aliados estão prevendo a possibilidade de liqui- mães estão atacando as linhas
pera estudar primeiro a nota :dar o Reich pela arma aérea, caso a ofensiva tenestre viesse a 1ritáljcas a oeST.e de Velno nu

e.ntre os organiSl1l.
os interessa-II ser paralizada pelo máu tempo. Os ataques de saturação, efe- �!la tenü�tlYa (le reduzir a pres-

t d lt' t t C 1" D' b
- Clínica Geral de Adulto.dos. ua os u lmamen e con ra o oma e UlS urg, sao apenas s:a-o SOA1)I'e Slla.s trOI)aS em l'eti-

. ,
- Doenças das criançaso Conselho Diretivo renDlr- i um preludio do que poderá acontecer, graças aos grandes me- r-acla na Hola'n,da. Os alemães Laboratório de Análise.

Ise-á qua.rta-feira vindoura e lhoramentos introduzidos no sistema de bombardeio cego, conseguiram alguns êxitos 10- clínicas.
talvez então comunique o texto com o auxílio de instrumentos de precisão, cais. Depois dum combate que

COlUultório: rua Felipe Sch·

da nota elos govêrnos dos paí- ..,..-.·.__- .............•...... ..._.-.-.........-.-_-.-_-.w.-.-_-_-.·....__-.............."'..........
durou todo o dia, os alemães :i::j,2Ja�oli�s3i�.C�sae ���

.ses a êle pertencentes. Entre- AO . redor das Filipinas penetraram em Miegl, 20 kms. 15 às 18 hs.
mentes Row e seus colaborado-

ao sul de Venraij. Um contra- Residência.: rua Vise. de Ouro
res estão já co.1lsiderando os Nova Iorque, 29 - A. rádio esplique donde os norte-ameri- .ltaque britânico não consf.>guin Preto. 64.

têrmos da nota argentina. Uma de Tóquio acaba de bater tc- canos ainda. tiraram tantos na- de&alojá.lú<;. Também avança_. F_o_n_e_:_7_69_[_rn_o_n_u_a_I_I _llatícia de B. Aires dizia que a dos os seus records anteriores yios depoif' .dêsses contínuos ram os nazistas algumas deze-
110ta fora enviada à União Pan- em matl-4:,ia de afundamentos" afundamentos em massa. nas de metros ao longo da es-

americana muito ante.s; porém o que' vale dizer: todos os re-I ,�
trada de ferro de Amersun pa-

só chegou a seu poder às 9,30, ('0]'(1s mundiais; pois, l1tltna.l LondI'es, 28 (U, p.) -- Ou- ra Deorne.
quando a trouxe um mensagei- transmissão capta,da em Lon- ira batalha decisiva deve spr

1'0 especial da embaixada ar- dres, afirma que nada menos t sperada em águas das Filipi- LOJA DA.S CASEMIRAS
gentina . .AlgU1LS círculos diplo-

.

de lOS navios de guerra e de nas afirmou o capitão Filhiola, O mais completo estoque de
máticos acredi.tam que o ato da tral1spor.tes aliados foram chefe ela Se('�ão de Imprensa brins de linho e algodão po
Argentina é uma hábil mano- afundad0s ou avariados nas naval japonesas, falUllldo' pela dem ser encontrados, a preços
bra diplomática em, vista de águas da ilha de Leyte. Pena emissora de Tóquio. E acres- convidativos, na Loja das Ca
que o secretário do Estado in- e que a em.Íssora japüll1esa não centou que unidades aéreas e semiras, instalada na rua Cons.
terino, StetJtinius, declarou, na

-----.. ,,--.--- -.__- _'V
� ubmarinos jitponeses estavam Mafra, 8-A.

quinta-feira última que se um'Sublevam-se �'endo concentrados ao léslte
- ---

ministro do. Exterior latino- das Filipinas. aguardando-se E""" Zoog.americano tomasse a iniciativa OS índios para breve grandes resultados. .........

do �edido du�a �ol1.f�rência, Guatemala, 29 (U. P.)
Ao que parece, o 'capitão Fi- Paris, 29 (U. P.) -- Na Ho-

�s Est�td�s, Umdos I-l1.clll1ar-se- Armados de machados, paus,
lhiola não falou em unidades landa os canadenses ocuparam

lam � �nllt�-lo. Acr�(h,t;a-se que pedras e facas, e aos gritos de de superfície o que daria a en- a cidade de Zoog, famosa nos

S.tt��H1LUS tll1ha na IdeIa a ?O�- "queremos as terras que nos
tpn1er que os remanescentes anais d ahistória nierlandesa

SIbIhdade Ade que as �epub!I- ofereceram", "queremos o que
da frota nipônica nã.o .deverão pela sua resistência aos exér-

eas que tem estado a�lvas as nos prometeu Ponce", "Viva !"er novamente arriscados. citas espanhóis.
chplnadas conversaçoes de Ponce" e "Viva o Partido Libe- ,�

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

Blair, ,Hood, poderiam desejar ral", um grupo de indios na Pearl Harbonr, 2D (lT. 'P.) • Reforçados
amplIa:la�, conv:ooando .um:a aldeia Patocia, província de Calculos não oficiais elevam já Londres, 29 (U. P.) - O cor-
conferenOla des�ll1ada pr�ncl- Chimal Tenango, atacou e ágül'a paTa 40 a 42 o total de respondente da agência Tran
:palmente a co:n$Idel"ar a SItua- massacrou todos os habitan- unidades japonesas afllndada� soceoan na Holanda diz que eis
ç.ã� de post-guerra. Êsses meios tes brancos e mestiços, Nada cu avariadas na batalha das canadenses vêm cIe ser refor
�pll1am que o chaJnceler argel1- menos de 20 mortos e 10 feridos Filipinas. Não foi publicado çados pela divisão de infanta
tíno, general F'�IHffo, aprovei- entre homens, mulheres e mais nenhnm comunicado ori- ria norte-americana número cMa�isads, G1rhavatas, lPiiame!ltou de f.orma espetacular essa crianças, Entre as vítimas figu- cial a resp?ito, desde quart3.' 104

,.

d"
elas 8S me ores. pe os me-

d d 1 ' benl como por vafIas ,lVI-
6 CASA MIS()"'ortunl a e, agora, a guns I'a uma famI'll'a de 11 mem- "oI'I'a a' llcI'te' lnas espera se d'

.

B'
Dores preços s na .

1.-' � 1<0 i, .

..
- sões do Segun o Exerclto fI-I CILANEA _ R C M f 9dos que trabalhavam aJtivamen- bras, Depois de eliminarem o que talvez ailnda hoje seja for- Itâ'n.ico.

UO. ara, '

te pela realização da nova COl1- marido, os selvicolas abriram o �lecid,) um comunicado com a
ferénda consultiva, podem se guarda-roupa onde estavam lista definitiva das perdas ini- A numerosa ass.-s"e-nc.-a vl-broenCD-ntrar em situação e·mbara- ocultos os filhos e decapitaram :nigas na base dos relatóriof' • U
çosa, Se a resposta dos govêr- um deles. completos.
;nos d o hemisfério for favorá--- .. _. - - - -- -. -- ....

vel ao pedido argentino, talvez Os {(mãquiS):�--
-- h

})asse algum tempo antes que o espanhóis
mecanismo da União entre em Nova Iorque, 29 (U. P.)
funcionamento para efetuar tal A agência alemã Transocean
reunião, porque a troca de opi- informou hoje que os "maquis"
n�ões e acôrdos subsqüentes espanhóis transferiram o cen

reqnererão C'el'to prazo. EUl t.ro dE' suas operacões para a

Tes]JoRta à,p. j)p)'�untas dos jor- F'2púb:'�ca c�e Andorra,

o
na frente Oriental

Até Hitler se
horrOrizou!

Londres, 29 (U. P.) - Re
velam-se novos detalhes sobre
de campo de concentração ale
mão .em Wnums na Holanda
onde a �stapo causou lIlada. if>IL
menos de trillta mil mortos'"
embora nunca houvesse mais
de 35 mil detidos de uma só
vez no campo. o.s parentes dos
detidos, finalmente escreve
ram cartas de protesto a Seyss
Inquart, que encamiIlhou as
missivas a Hitler. E um belo
dia o Führer surgiu em pessoa
para inspecionar o campo. Até
êle julgou in,tolerável a situa-
çã.o e permitiu então a inspeção
do campo e que enfermeiras da.
Cruz Vermelha holandesa.
atua;ssem entre os prisioneiros.
Recentemente os últimos qua-
tro a cinco mil prisioneiros fo
ram transferidos para o Reich.

*
RIO, 29 (A. N,) - Comunicam de São Paulo que, quando

o ministro Sousa Costa pronunciava sua conferência na séde
da Associação Comercial, a assistência, que era numerosa e

seleta, vibrou no momento em que o ministro, no seu impor
tante trabalho, fez referência à FEB, dizendo: "Lutam, nesta
hora, na frente de batalha, os heróicos soldados brasileiros.
Para auxiliá-los na conquista da vitória, nenhum sacrifício
deve ser regateado. Eles estão oferecendo à pátria seu sangue
generoso. Precisamos elevar nossas provações, para sermos dig
nos dêles",

Q, G. de Mac Arthur, 29 (U.
P,) - Calculam-se em 14 mil
homens as baixas japonesas
ém tprra, durante a primeira
semana de lutas na ilha de
Leyte. Enquanto isso os norte
americanos perderam 2.160 ho-
1118:i11O, eles quais, 318 mortos.
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ans Cr, 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7.00
Númer-o avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não publi
cados, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Falta de
Irabalhadores
Porto Alegre, 28 (E.)

Aproximando-se a época da
toza das ovelhas, os criadores
da zona fronteirica encon

tram-se em dificuldades com a
falta de trabalhadores especia
lizados nesse mister, em virtu
de dos mesmos se encontrarem,
em sua grande maioria incor
porados ás Fôrças Armadas.
Por isso, os criadores apelarão
para o comando da 30 Região
Militar, para que licencie, dis
pense ou permita a êsses ho
mens, hoje servindo no Exer
cito, que voltem aos campos,
pelo menos nas épocas da tos
quia, para não ficar prejudí
cádo o trabalho rural, a exem

plo do que foi permitido quan
do das colheitas do arroz, em

extensa zona da fronteira.

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar.
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado para Q res

posta.
",.,..,'-�"'-"".--'-."-'-"-'-',,-_._'.-.""_"""

...

" ,.

Inesqueclvels
de triunfo ......

o Partido Democrata e a Polônia Viva horas( #

�:.:..�.,.....;.;.l1 ,I�".
; jd - i' ,,,)�"

'/��:�, '

Londres, 28 (8. I. P.) -, O do. Eu lhes garanto que tal
senador Bobert Wagner, repre- será sempre a minha atitude.
sentante dos Democratas de Creio ser esta igualmente a

Nova Iorque, disse no jantar atitude da esmagadora maio
comemorativo do "Pulaski ria do povo americano. Sei
Day": - "Alguem me pergun- que sempre foi êsse o alvo e a

tou, recentemente, o que pen- intenção da administração de
sava eu da Polônia futura. Roosevelt." - As cerimônias
Creio com tôdas as fôrças da do "Pulaski Day" constitui
minha alma que a completa ram uma manifestação e pe
independência da Pqlônía, res- sar por Varsóvia. 45.000 ameri
tauração e proteção de suas canos, de origem polonesa, t��
fronteiras, de acôrdo com a maram parte na parada, mui

história e as aspirações do tos dêles desfilaram vesti�os !povo polonês, é um dos obje- de preto, levando a bandeira
tivos pelos quais nós lutamos. polonesa coberta de crepe. A

I1!;sse é o meu ponto-de-vista co- marcha durou três horas...
mo membro da Comissão das 250.000 espectadores assistiram
Ralações Exteriores de Seria- ao desfile. Não abdique jamais das honras que a fina Água..

de Colônia Gaby pode dar.lhe... Use-a para

fazer valer seu poder de atração pessoal ... Revela�ldo
rodo o encanto de sua personalidade, a Agua de

Côlonia Gabv lhe dará triunfos inesquecíveis,
onde quer que a Sra. esteja ... Rica de fragdncia

e qualidade, a Água de Colônia Gaby põe uma

nota de sonho e encantamento 11.l sua

personalIdade. . . Adote-a, pois.
,....

'

ffr �

.: IJ·· \"5
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COMPREM PElO REEMBÔlSO POSTAL

"PJ1JRFECTA"
A Maravilha da técnica suke moderna

Igual ao modêlo «fino e leve como

uma folha».

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubís Cr$ 420,00

Caixa cromada. fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubís Cr$ 300,00

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 l'U-

bís, para senhora Cr$ 320,00

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 ru-

hís , para .senhora Cr$ 410.00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque. CONHEÇA TAMBÉM ÊSTES PRODUTOS GABY:

LEITE GABY - que nutre '1. CREME EVANESCENTE I�t
e embelezo a pele. lJ:i1 ��B:ufu. o protetor de t�
Pó.DE-ARROZ GABY-

�
CASA MASETTI

ROUGE GABY - em 6

tons: - Mandorine, Ge
rânio, Cormin, Grenat,
Confusion e Vif.

A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 - S. Paulo.

em 6 tonalidades: -

Branco, Havana, Raquel,
Ocre. Natural e Rosa.

o II

maior rigor

Resfriado.
no .Bebé,

Bvite perturbar-lhe o estomago 1XIIIt.
medicação interna. Friccione ate
alliviante unguento no pescoço _"
peito, ao deitar. Traz prompto am..
vío=-corta • maioria doe resfríadee

da noite para o dia.C.entro Acadêmico 1 t de Fevereiro

Dr. C�����ã�SD!�!!�iraJ
Rua Vítor Meireles, 28 l

Diàriamente das 14 às 18 e l

I
das 19 às 22 horas. .,'i'

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhores fábrica s
do país.
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ell. DE REVISTAS E VARIEDADES

1JORYANS

\ lVida··s·��i;lIr
�.. ..······1ANiVRRSARW�

"rI,l'
o' sr , Florisbelo Silva, proprietá'

fj, o do conceituado "atelier" de
.alfaiate "O Unico", faz anos hoje.

Decorre hoje o aniversário da
src Zilma Fernandes Seara.

A srita. Marieta Albuquerque
.:festeja hoje o seu aniversário.

O sr . dr. Osvaldo da Silva
.llack faz anos hoje.

!foje ocorre o natalício
Allmiro Faraco.

do sr,

mes.

Fazem anos hoje os 'meninos
Cl6vis Cunha e Carlos-Alberto da
Luz'

,Vai ao Chile
Rio, 26 (A. N.) - Comuni

,cam de Assunção do Paraguai
que o avião em que viaja o

ministro da Aeronáutica, sr.

,Salgado Filho, que vai ao Chi
le chegou àquela capital pou
co depois das 10 horas da ma

nhã de hoje, sendo recebido

por altas autoridades para
guaias,

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

CASA MISCELANEA. distr.
buidora dos Rádios F C. A

Victor, Vávulas e Discoe
Rlul 'C' MIi! r a 9
"..,...,..,��..,..._.w_-.......__.__

:fsfrilando
Fortaleza, 26 (A. N,) O

jornal local "O Povo", trans
-crevendo um tópico dum ves

pertino carioca, em que êste
noticia que o selecionado ca

.noca treinará ao estádio pau
lista do Pacaembú para "jogar
com os mineiros", escreve:

"Como se vê, os cariocas não

ne"�tão ligando muita impor
v"lIrtância ao selecionado campeão

do nordeste brasileiro, Embora
€onhecam a tabela da CBD e

saibam que, pelo texto da mes

ma, os mineiros terão que en

frentar os searenses nos dias 5
e 9 de novembro próximo, (JS

.

metropolitanos natur - .lmente
, Consideram derrotado o con

junto cearense, tanto assim
que se aventuram a falar no

jôgo entre cariocas e mineiros,
Orá isso é muito desprêso por
quem deve merecer outra cota
ção. O selecionado da primeira
'ZOna em partidas renhidas
lUostrou sua pujança física e

-técnica. Acha-se portanto cre

denciado a disputar no grama
do, com os mineiros, o direito
de oferecer combate depois aos

,cariocas,
Alto lá! e paciência, senho-I

res da Guanabara e das Alte- I
-TOsas" !

ss.

Music-Ball Star's· 8bow

santo do dia ,Noticias espanholas

I Lérida, 28 (U. P.) - Notí
cias -recebídas aquí informam

Ste Afonso Rodrigues, Confessor que as fôrças do exército re-
Será que a vida de um .ímples I h I h 1

cOQdjutor temporal dQ Companhia gu ar espan o gan aram a-

de Jeaús po.aa oferecer algo que gum terreno em seus recentes

prenda a no.aa atenção? Certa- avanços no vale de Aaran, ten
mente, não há nada. extrClor.:linário do feito 480 prisioneiros entre

I no fato de ter nascido 0011 25 de ju- os guerrilheiros de Viella.
lho de lS31, em Segóvia (Espanha). Acrescentam que êstes se enI Tambem o fato de Afonso ter ti

! do pais muíto pie:loscs não é tão contram famintos, em lastí-

11'01'0.
Mas, extraordinário foi o mável estado de miséria.

caminho pelo qual Deu. levou o Lérida, 28 (U, P.) - Notí-
nosso santo às culminâncias . da
�8rf.ição evangélica. Tinha Afonso cias recebidas do Vale do

inioiado .eus e.tudo. ginasiais no Aaran dão conta de pequenos
recém fundado colégio dos jesuitas avanços das fôrças do exérci
em Alcalá, Mas, aohreveio a mor' to espanhol. Tais informações
te pai .. Afonso tinha que voltar
para casa e auxiliar sua aflita dizem que tais fôrças conti-

mãe. Esta persucd+u-o a se casar nuam ganhando terreno e já
com uma honesta donzela. afim- prenderam quatrocentos e

de melhor prover às neceuidades oitenta "maquis" sómente em
da família e tomar conta da casa Vie1la, Esta notícia vem decer
de negócios do falecido pai. Deus,
porém. não quís vê lo atrás do boI· to modo desmentir motas orí-

ção por muito tempo, tirando lhe dais ele Madrid, pois deixa
aos poucos todos os ente� queri transparecer que, se as fôrças
dos. AÇ1�ra Afonso estava hvre pc- f do exército es-panhol estão
ra liegulr o s.eu pendor para a ora- ,

I
ção e a penitência. Depois de veri-

a.
vança 11

da.
lentamente, e fora

cidas as dúvidas que inspirava Q de dúvidas de que no vale do
sua pouca saude; foi êle admitido Aaran ainda não foi restabe-

I
como irm.ão leigo i= n,oviciado �a ler-ida a ordem, corno disse-
Cornpcmh io de Jesus, Tmha entoo . .

40 anos de idade. Ainda noviço ram os melOS governamentais

I
foi mandado para o colégio de da Espanha. Transparece,

Exibição Pal:na. na ilha de Maiorca. onde também, que os legalistas es-

o

devíc pa�8ar os resta�tes 47. _anos pa nhóis fizeram "80 prision.ei-
de sua VIda. no hurrrilde ohclo de " .

I porteiro Não há duvida que sua 1'OS em Viella, e por�ll�e Viel-

I santidade provocou a ira do in' la. esteve sob o c1011111110 dos
ferno que tentou o, durante lorr- "rnaquís ": Assim sendo, não
gos anos. contra � castidade. Mas. há neaar que a verdadeira si-
Afonso venceu fTIOrlOsamente. Gr-orr- _

b
••

de foi sua inf"�ência sobre o futu- tuaçao na Ironteira franca

ro apóstolo dos escravoS negros. S, espanhola, do lado da Espa
Pedro Claver . �ad�ro �m v.irtudes I' nha.

ainda continua sendo

I
morreu o hum

í

ld e rr-rno.o leIgo aos
11l1la iuc óirn i ta .. ,

131 de outubro de 1617. '"

._.

,-
� ._0............_--;�-;�� I

-

LOJA-- DAS CASEMIRAS
I Alugam-se �ala com Os tecidos adquiridos na Lo

'I ,Janela, d,e ia das Casemiras, na rua Cons.
frente. entrada Independente. oh- M f 8 A t� t'

I ma instalação sanitária, Rua Vic- ara
..

- vem como Q'��n .la

tor Mei,el:es. 42. lOv-2 a qualidade e a durabIlldade.

, /�� "JIJ!!!: P E • F

�;:
Hormo Vivos n." 1 para os Nlos pequenos ou flncidos
Hormc Vivos n,' 2 para os selos grandes. volumosos

'\ Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança:
, J ....... _ Plodcmopolis na. p..r..ao;•• Moderna,

Ifauliveira e da F6 - Em Blumeoau: Partnao;a.

<:.,. Sanita. e OdiR - Bm Itaiai: l'ItTmaC;1t Santa

r.r••;nha.

o melhor conjunto de variedades até hoje apresentado, em excursão.
,

-- ATRACÕES INTERNACIONAIS--
SIS'1'ERS -

�
Bailarir.as acobrat<'ls, ROCAMBOLE - GRANDE ILUSIONISTA. MISTER BRUNI. - MÚSICO EXCÊNTRICO E CÔMICO

HUMORISTICO - NAJA KASSEL s o pr-ono internacional MISTER OUVER - TRANSFORMISTA AMERICANO
- Z;::I{ E BOBY - CACHORRO E MACACO AMESTRADOS.

Apêlo
A As&ociação Comercial de Florianópolis, atendendo. o pedido que

Transcorre hoje o. aniversário da lhe fez a Comissão promotora das festas do DIA DO EMPREGADO

menina Marina Pavan. NO COMÉRCIO. apela. por sua vez, para os seus associados e empre-

gadores. em geral. no sentido de fecharam seus estabelecimentos, ou,

Faz hoje emos o sr. Gerson Go- pelo menos, darem folga a todos Oi seus empregados no próximo dia

30. segunda feira, afim de que a laborioaa e ordeira classe do. comer
ciários possa festejar. como é justo, na mais perfeita alegria, a data

Ocorre nesta data o natalício da que anualmente lhe é reservada. como merecido prêmio ao seu esfôrço
srita, professora Lígia Mendonça. e dedicação.

Hoje passa o aniversário da sra. I � ��o:�a:_ó�:l�: _2_7_ �� _o�:��r_o_ �: _1��4� • __ • _ • • ..

-C6ra Correia, I
�- _. �_.� - _1r_ - or_� -�. -,.� - or_� .�- ora a ora. _. _10� - a. _. - a - - a

CA.RTAZES

��..w......,.,_...�__-.-.-_-.....__-...,..""""_"'_""'W_-"-_""""""'_'"

Comercial de Florianópolis
ao comércio I

AssociaçãO

DIA

,,��\.,
,REnnEB

..,t,...
·

DO
HOJE 2a.teira HOJE

,}' sÊPRfV/OEttr,f EECOflÔf1/CO, Eh·
(Ol1fflOAIIDO, JA, PA IJA FISTE.lAR

AS GQAtlDE5 lJATAS, 05 AFANADOS
ART/605 REnOER- j)ad�Mi9uClí��to,2l

BaiXOS do elite J/oJt.y

no

o
CIME

Matiné.e festiva em comemoração ao Dia do Empregado
Comércio. com programa excepcional, às 2 horas:

Mary Lee e muitas garotas em:

Filhos esquecidos
Pr isci la Lane e Jack Benny em:

O maior sovina do mundo
Livingston, Duncan Renaldo e Raymond

-Os 3 Mosqueteiros» em:

Pioneiros do oeste

Hatton,Bob

CINCO NOTICIAS FLUMINENSES (Nac.Coop.)
Preços: 2,00 e I.(),{). Imp. 10 anos

"'8 7.30 horas:

Ouçam o vitorioso "fox. «Conchita, Mariquita, Lnli ta. Pepita,
Rosita e Juanita Lopez". na última maravilha musical vinda

de Hollywood, com Ano Miller, Betty Hughes, Johnnie
Johnston. Jerry Colonna e Vera Vague. em:

Música da vitória
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x84 (Nac.)

A PRINCESA DA ILHA DOS SONHOS (Desenho)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços Cr$ 4,00, 3,00 e 1,00 ·Imp. 14 anos».

CINE «IMPERIAL))
A's 7,30 horas

Lor e tta Young e Jack Owk.ie, na Ultíma
da célebre novela de Jack Landon:

O grito das selvas
OLIMPIADA MILITAR (Nac. Coop.)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preço: único 2,00· Irnp. 14 anos

Clark Gable,

Sa.-feira, no Odeon , Gigantesco Pro gr ama
Irene Dunne me:

Uma dama astuciosa
Barbara Stanwyck, Joel Me Crea e Brian Donlevy em:

Até que a morte nos separe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sapateiros
Precisam·se oficiais e meios

oficiais. Tratar com Peluso,
ruo General Bittencourt, 83 1

___

4 .::0-=ES:..Y:_:A=DO- segu"�_a_.f!ir�, _3.�.�e Outubl'O ele 1944
�.-------------------

EY/TEmuitus
RESFRIADOS
€�Ao primeiro esplrro=-al

•

I, gumas destas gotas nas

narinas. Esta medicação
-=-,... especial estimula a Na-

tureza a repelir o resfria
V'CK do antes que �Ie comece.

1 VA-TRO-NOL.
IA fôrça leve
ide costa
i Londres, 28 (BNS) - O

l"enxame de Vespa�", da 1':'1�ri
"nha Real, conhecido oficial

�mente como Fôrças leves da

Costa, está empregando seus

:"'ferrões", mortais para auxí

jUar à libertação da Europa.
[escreve o correspondente es

[pecíal do Times. Sua tarefa é
'manter o inimigo fora dos es

treitos mares que constituem
, o primeiro estágio para reali
zar o suprimento dos exércí-
j tos de libertação. Trabalhando
�"'por conta própria", como um

í ramo de serviço separado, o-

1 "Enxame de Vespas" possue
lanchas canhoneiras, torpedei
ras e lanchas a mortor - uma

fôrça leve, rápida, bem arma

da, de grande mobilidade e de

poder destrutivo fulminante.
Raramente se passa noite sem I

que as "vespas" tenham uma

ou mais lutas com navios ale
mães, no canal da Mancha.
Sua vantagem é a capacidade
de atacar o inimigo em posi
ções nas quais as grandes em

barcações não se poderiam
aproximar para o ataque. Um
de seus trabalhos mais proe
minentes tem sido impedir a

fuga dos alemães pelos portos
-do Canal e da Bretanha.

O manêjo dêstes pequenos
barcos é essencialmente uma

tarefa para jovens aventurei
ros e praticamente todos os

Ji oficiais e tripulantes, que os

[manejam, são jovens e vêm de

I tÔ,das as partes do reino unido
e da comunidade britânica, de

I
tôdas as classes sociais. Seu

]1 Fornituras e utensílios ouríves e relcleelros I Empregado espírito corajoso está demons-

,
para trado em longa lista de proe-

Balanças para oficinas -'" Para brilhantes - Laminadores Jovem, c.omplement�rista, zas, repletas de valentia e feí-
Ternos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra- com pratlcu de dacbloqra. tos heróicos.

tear ---: Cordas, vidros para relógios. etc.
'

i fio, oferece seus serviços --�.-

Lisboa, 28 (S. I. P.) - O Preços e prospecto. com a CASA MASETTI onde for preciso. Informa I' A T E N ç AO I.
"Díárío de Lisboa" escreve: I - d

-

d E d
''Na alvorada da paz, a Polô-

Rua Semir,ário, 13, - 135 --:- São Paulo. I çoes
na 1':e açao o « sta o'.

1 Vendem se para Dentista dois

nía pode ser considerada co 1- aparelhos completamente novos.

mo o "test" que vai prova; -_ -- --- _ ..h Datilografa sendo um Vulcanizedor e um

qual é o espírito que está mo- 1'Illj LONDO� & LAl\iGASHIRE lNSURANCE -I t t

Girs.dor , completo. Também se

:vendo a guerra. É necessário

S GUROS'
'fHE LONDON ASSURANCE mpor an e companhia, preci aluga uma sala para escritório.

que ela possa resurgir, íntegra E ,COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL-
sa com urgência, de duas com na rua Vítor Meireles, J8 (so-

e não mutilada. Nós gritamos COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" pratica de escrirório. Cartas à brado). Aluguel 60 cruzeiros

"'Viva a Polônia", porque nes- Representante: L, ALMl!.:lDÁ
IMPORTANTE COMPANHIA mensais. Tratar com João Ma-

se grito está a verdade e a jus- Roa Vidal Ramoa, 1.
caixa postal n. .,238, nesta, thias Gusten hofen, no mesmo

tiça, que nenhuma fôrça, ne-
S'v-3 enderêço tv , O alt ' lO.

mhuma intriga, em tempo al

gum, pode destruir. Agora que
Churchill e Eden estiveram
em Moscou, esperamos que êles
tenham achado nova solução
que concilie o direito com o

in-Iterêsse, afim de que se possa
dizer que terminou o calvário
da Polônia".

tJuuJiçM. do. 1Wd4(J.� indu4-

VUai., oiue, de�, a� da,

in� nacitJ.nai, desde 1891.

lUA SAPUCÁIA, .. 5 1 • E N'D • TELEGRÁFICO: "SERGIOFILS" • SÃo PAULO

OS PRODUTOS
NAS BOAS

"COSMOPOLITA"
CASAS DO RAMO, EM

ACHAM�SE Á VENDA
TODO O BRASIL.

Sôbre h questão
Jolonesu.

30 y.-4

QUANDO A FELICIDADE DIZ

I� i:íll.fl
··li·,,1;; ,-:

o. K•••• NO CINEMA!

I
Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços . garanti,

das) de

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura.

registradoras, etc.
Juntamente dom a "Oficina
Electro·Radio E N A L DA."

Rua Censo Mafra, 79

Serviços garantidos!

Avelino T. de
Oliveira

.. Nos momentos culminantes de felici
dade, todo; Afirmam: Eeeêh Sa lus l ! !

Porque o sabonete Salus é o mais seguro
protetor (ld saúde e da higiene do corpo.
Combate a axilose. Neutraliza os efeitos
da Iermentacâo do suor. Seja também um

vencedor, usando Salus no banheiro. E

diga CC" tudo mundo Eeeêh SALUS! ..•
------.------------------------�

* DESODORANTE

* ECOf,,JÔM/CO
* HIGIENIZANTE
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o ESTADO .. Segunda-feira. 30 de Outubro Cf. '944 s

.Pagarão OS responsáveis
Em seu recente discurso pe- vistas uificuldades.' O que pos

rante a Associação de Política so rnzer e que tenho uma con

Exter�or disse o presidente fiança ilimitada de que a ta
Roosevelt:" I refa será executada. E essa
"Haverá castigo enexorável .conríança se baseia no conhe

para todos aqueles que, na Ale-I cimento adquirido na árdua,
manha, são diretamente res- prática e continua experíên

. ponsáveis pelos sofrimentos in-leia destes últimos anos, tão
W-' üigidos á humanidade. O po- movímentadcs, Falo á atual
'fIf vo alemão não está em vias de I geração americana com reve-

. .ser escravisado porque as Na- rente participação em suas

Ições Unidas não traficam c0!ll tnstezas e esperanças. Nenhu
a escravidão humana. Nao ma geração enfrentou uma ex

será necessário a esse povo

IPeriência
mais decisiva, com

abrir caminho de novo para o maior heroismo e a maior
amizade das nações amantes compreensão e nenhuma ge
da paz e respeítadoras do Di- ração desempenhou uma mis
reito. E, se ele galgar a estra-Isão tão decisiva. De fato, esta
.da devidamente, sem dúvida geração deve agir não sómen-
·

não será esmagado por ter car- te por si mesmo, como também
regado canhões. Será aliviado por todos os que tombaram na

dessa carga, nós para sempre. guerra passada e que deixaram
A tarefa que temos pela frente uma parte da sua missão sem

não será facil. Na verdade se- concluir. Deve agir também
rá tarefa mais dificil e comple- por todos aqueles que paga-
xa que o govêrno americano: ram o preço supremo nesta
já enfrentou. Não direi que, de 'guerra - para que a sua mís
nossa parte, sabemos todas as' são também não seja traida.
respostas a dar aos problemas E, finalmente, deve agir pelas

· surgidos. Da minha parte, es- futuras gerações - ás quais
tau certo que não sei como se- deve ser garantida uma he-

· rão vencidas todas as impre- rança de paz".

·1
.1

...

IOferecem·se
voluntàríamente
Fronteira Holanda-Belga, 28

(SIH) - O príncipe Bernardo
deu completo apóio ao plano
destinado a aprovei�ar os cam-I
poneses das zonas libertadoras Ida Holanda que se ofereçam

Ivoluntariamente
. para efetuar

trabalhos aspeciara para os

exércitos aliados. Sabe-se que I
ultimamente muitos hOlande-1
ses se têm oferecido espontâ- I

neamente vários grupos que I

viviam na Bélgica e pertencem I

ao movimento clandestino de
resistência .

Quando se forem as dôres

agudas após cada refeição e desa

pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se •

vida novamente aprazível.
Porque continuar a sofrer?

A primeira dóse do saboroso • PÓ

Digestivo De Witt > dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dóse.

Peça na Farmacia o

O PRECEITO DO DIA
A sífilis é uma moléstia trai

çoeira. Muita vez, o indivíduo igno
ra que a carrega comsigo e pode.
inocentemente. transmiti-la. A
medicina dispõe de recursos capa
zes de descobrir a sífilis mais dili
simulada. SNES.

.30.000 oficiais
Londreo , 23 (BNS) - Veri

ficou-se uma surpreendente
expansão no Corpo de Oficiais
Indianos. Após a última guer
ra, havia sómente doze ofi
ciais comissionados, Ao defla
gar a.guerra atual, êste núme-

. ro havia subido a 500. Presen
temente, 30.000 oficiais estão
nos campos de batalha. 45 �.�
do Exército Indiano é coman

dado por oficiais indianos. Tan
to os oficiais indianos como os

britânicos podem ter sob o

seu comando tropas européias
-ou indianas.

O efetivo do Exército India
no subiu de 150.000, em tempo
de paz, a 2.250.000, e ainda
meio milhão de homens estão
empregados nas indústrias de
gue: ra. Na luta do Extremo
O "iente, o Exército Indiano

.

tem agora a oportunidade de
combater os japoneses em

igualdade de condições e pro
var, para a sua própria satis
fação, que possue melhores
soldados que o inimigo.

Regressou
Rio, 26 (A. N.) - Depois de.

percorrer quási dois mil kms.
através do território fluminen
se, regressou ontem a Niterói o
chefe do govêrno do Estado do
Rio.

•

.........I � �

Contra Ia tos, �ão há arg�mentos!
CAFE" RIO BRANCO'

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

RUA FELIPE SVBMIDT, 5
(Edifício Rio Branco)

-----�-----_.

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

Sorvetinas • Livros de Receitas de Sorvetes

.. Essências de frutas

Termómetros • Coco e frutas

Copinhos de massa .. Utensílios e Accessórios

DElíCIA (Ao 'alada,'
� G

USICA ao Sew Gôsto! '

ÓLEO
GUINIIORila

apresenta
IIA Novela da Músicall
Um programa que encerra beleza. ternura e emoções,
através de histórias que a própria música inspirou.
Ouça as mais lindas melodias populares, nesta român
tica apresentação do Óleo Guanabara - um produto
que em seu lar nunca deve faltar. Super-refinado por
um processo especial, que elimina o excesso de calorias
do amendoim, o Oleo Guanabara é puro. fino e de
fácil digestão. Uma delícia ao paladar.

Ouca liA NOVELA DA MÚSICA", todos

os '3as_ e 60S. feiras, às 21:30 hs., no:

RÁDIO CLUB PARANAENSE
Às 2as_ e 50S. feiras, às 21 hs., no:

RÁDIO DIFUSORA PORTOALEGRENSE
Standard

�\�t5aYQ.9J' Roa João Pinto, D. 25
� � �. (Em frente ao Tesouro do Estado)
� � ,Florianópolis==, _ _

cn

Telefone 1448
RMRTOnO PRTOLOGICnS SANTA CATARINA

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
I Farm. L. da CoSia Al'lila

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicl'o.copia. IOuímica sanguínea.

Análises de urina.

Exames Anátorno-patológicos.
Diagnólltico precoce da gravidez.
Sôro - diagnóllticolI
Hematologia
Coprologia.I

I Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) .com próva de Schick.

Análiae. químicas de: Farinhall. bebidas. café, mel, águas potá
veis e para usos industriais (fecularias, cervejariall).

,_-----rA�ÂcIÃ---ÉspERÃNÇA�-------
do Farmacêutico NILO LA '(JS
Hoje • llDUlBhA .erA a ... preferlcla

&roa" ••"'0••1. • e.traDllfllr.. - HomeopaUu - p""'_""_ -

ArttC01l fle borracba.
GM'_� • .",01.4 obl!loilr1"Anc1.. ao 'I"�tlljrl" ",,�t_. \
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Mastodonte
Fortaleza, 28 (A. N.) -- O

dornal "O Povo", desta capital
publicou o seguinte: "O Cea
rá oferece agora aos estudio
sos mais um elemento paleon
tológico; trata-se das ossadas
de um animal, que mede de 8!a 10 metros de comprimento c

que foram encontradas nas I
€xcavações procedidas, há uns

i

15 dias, numa lagôa da fazen-"
da "Jerusalém" em Quixadá,
de propriedade de José Caeta
no de Almeida. Essas informa
ções foram prestadas pelo dr.
stenio Gomes, o qual declarou
terem alguns dentes do animal
o tamanho da mão de um ho
mem, acrescentando que tal
achado causou a maior sensa

ção naquela cidade. Após a pa
lestra que mantivemos com o

dr. Stenio, procuramos ouvir
o professor Dias da Rocha,
que, de posse dos dados que
lhe transmitimos, classificou o

:fóssil, dizendo que se tratava
de um mastodonte "Dibilidag"
de acôrdo com Rumboldt e

Cuvíer. O fóssil em apreço é

próprio de terreno plistocêni-,
co .

..........................

,\8 anedotas e pfadas aparea
h'mente Ingênuas são grande�

•

l\r!D88 de desagregação mane

j)'ldas pflla "'lnlnt.a-�f)lnn.""

PARA PRESERVAR A SAÚDE DOS SEUS

A saúde de seu filho é certamente uma de suas

preocupações constantes ... Vigiando-lhe os menores

gestos emovimentos, V.S. o protege tanto quanto possível ...
Essa proteção, entretanto, se limita ao seu campo de

visão - e Ióra dele existem outros perigos. como o

dos alimentos que se deterioram facilmente... Pata

auxiliá-lo na defesa de seus entes queridos. ampliando
a obra do seu desvêlo e do seu carinho, está sempre

vigilante o Refrigerador G. E. 1

Fruto de cuidadosos estudos e experiências, oRefrigerador
G. E. oferece a melhor das garantias na conservação
dos alimentos. Atraente no conjunto, perfeito em seus

mínimos detalhes, mantém uma temperatura apropriada
a cada espécie de alimento, de maneira a conservar

fresco e saudável tudo que se lhe confia. Assim, °

Refrigerador G. E. zela pela saúde dos seus ...

Casas e Terrenos
Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

no Estreito
A. L. Alves - Deodoro 35.

V .• 5
Se_pre

�êaSâsetêrrenôS'-
'

Encarz:ego-me da venda
Comissão módica.

A. L. Alves - Deodoro 3s
V. -IS

--&-'tERRENÕ�
Vende· se, medindo 14 x 33

mts., na Avenida Mauro Ra

mos, linha Circular, ótimo para
construção. Tratar na mesma

Avenida, n 211 30v-}O
.........................

Vende-se u;nho a:8a/;-
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW. com

pouco uso e em perfeito estado,

Tratar na Praça ] 5, n. 10.
V 36

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

DEDICANDO o máxime de

esfôrço à produção de I;'ueua,
a General Eletric contínua,
entretanto, a tudo fazer .para dar
uma assístêncta eficiente ao
seu Refrigerador G. E. GENERAL fi! ELECTRICCompra-se at�r$or

30.000,00, nas proximidades do

centro, 1 casa que tenha. pelo
menos, 3 quartos e quintal. Car
bis a esta Redação, para. Arau

jo. IOv· 5

Procura colocação
Moço, .com conhecimentos e

prática de escritório, oferece
seus serviço s ao comércio desta

capital, Ordenado módico. Car

tas, por obsequio, a R. GP.,
nesta redação. V· 4

8013

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

IA IN��!!D1���FLO
II RIANÓPOLI8 avisa aos i;
; teressados que possue, para
I vender, um gerador de cor

ren te contínua, de 5.500
watts. 115 volts IT).arca
(8 i e m ft n s ». Preço ótim-o.
Para qualquer informação,
dirigir·se à INSTALADORA
DE FLORIANÓPOLIS, rua

••••••••••••••••••e•••••

e\I�T.r.a..ja..n.o....1.l.;....F.O..N.E...l.6.7�4
I Dr. Guerreiro da

i

� Fonseca t
MÉDICO 1Reiniciará a clínÍca em

FlorianópolÍs - Palhoça
"

e Sto . Amaro, em

lAtua�e:::o :: ::5de Ia-IIneiro em curso de especíofí- .

I!zação 90b!e MOLÉSTIAS do
CORAÇAO e dos VASOS]

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

Leilão José Victor·Garcia
.guarda -üvrcs diplomado
encarrega·se de todas os

serviços atinentes à con

tabilidade em geral.
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

No dia 31, terça-feira próxi
ma, às 19 horas, no prédio da
rua Tiradentes, n. 11, será ven

dido em leilão o seguinte: 1
mesa quadrada, balcão, crista-Ileira, cadeira estufada em cou-

1'0, de 'superior madeira (im
búia) , mesa de centro, poltro
nas estufadas, vidros, armá
rio para livros, guarda-roupa
com espêlho, penteadeira, ca-

P!lRDEU-SE quinta-feira,
D 26, no cine

ma Roxy, uma bolsa de côr

preta, de senhora. Gratifica·se a

quem entregá-Ia no Servico de

Cadastro na rua Trajano n. 18.
,

3 v .. 1 [mas de solteiro, mesas de ca-

beceira, porta-chapéus, porta
bibelots, cama de casal, mesa

elástica, guarda-comida, guar
da-roupa sem espêlho, prate
leiras, sanefas com reposteiro,
cadeiras amarelas, tapete de
sala, superior relógio de pare
de, congoleum. quadros, lus
tre, com 4 globos, jarras, lou
ças, copos, taças, porta-toalha,
máquina de mão para costura,
rádio de 6 valvulas, bicicleta
para rapaz (tamanho 24), pa
nelas, e 'muitas miudezas.

30 v- - 9

Snr. Dentista!Naves de guerra
holandesas
Wàshington, 28 (SIR)

Segundo informam de Boston,
o (Christian Science Monitor",
importante órgão daquela ci

dade, noticiou que o almirante
Chester Nimitz declarou no

Q. G. da frota do Pacífico que
os navios de guerra holande
ses estão operando no zona

sudoeste do Pacífico.

Faço qus.Ique r siste rn a de

Dentadu i as, Pontes em

ouro ou Palacnl, conserto

dentaduras em 2 horas
a p e n a s. Serviço rápido e

garantido. Preço> módicos,
Chamado por obséquio
para Constantino Se r r atm e

Rua Duar te Schutel. 9.

�uem 80negar informações à ..
tatistica Militar. trabalba em prót
d. país inimigo. E, fte86e elUlO.
� .. r, jul2adn, militarmente. co._
lol.i..o .0 Bra"tI (D. E. II.}

I GRATIS!
Quer receber 6tima surpresa,
que o fará feliz e lhe será
de valiOsa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal, 84.

_. Niterói. E. DO RIO. I
GRATIS! peça este IIvr()

�.;;:.:. =:-

II OOENCAS DO GADO
I E REMÉDIOS

.I
, II

EN'IlE UM CRuzmo EH SÊlOS PARA O PORTE POSTAI:

UZINAS CHIMICAS· BRASILEIRAS LTDA..,.<:.POSTAI.14 .,IABOTIÇAf;lAL EF. S.PAU"!....,
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CASA
mudou-se para

(AO LADO

A

MISCELANEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A SA IIOSCAR LIMA" )

�e'" n� pOUf
nao tem..·

A
a

DA
Umo classe

Com suavidade, rapidez

esquecida!
À passagem do "Dia do Mes- to, quando, numa monografia

tre ". o "Diário de Notícias", I sôhre o ensino, depois de citar,
do Rio, focalizou, mais umaluos Estados Unidos, Horácio
vez, o problema dos direitos Mann e Booker Washingtcn;
mínimos do magistério, no sen- no Uruguál, Varela e na Argen
tido de evidenciar a situação tina, Sarmiento, conclue, com

injusta em que tem sido deixa- melancolia: "Somente nós não
da essa classe, tivemos um educador, e a ne-

Recordou, a propósito, que o nhum grande homem público
Brasil, presente à Primeira de responsabilidade seduziu,
Conferência de Ministr-os e Di- até hoje, êsse título, no Brasil.
retores de Ed.ucaçâo , reunida Êle está vago

"

.

no Panamá, em 1943, assinou, Não fosse isso, e o mestre
entre outras, uma resolução brasileiro não seria, como é,
que consagrava definitivamen- relegado a plano inferior, em

te aqueles direitos, quer quan- bora lhe caiba a tarefa mais
to à estabilidade, quer com re- alta. V1\'e êle, cada vez mais,
lação à carreira e ao venci- dias de vícissitudes e apreen
mento básico, com garantia de sões inconciliáveis com seus

aumentos periódicos. Um cou- nobres deveres profissionais.
junto, enfim, de providências niercadejando cultura a baixo
que objetivam proporcionar ao preço, quando o Iívro em que
professor condições de vida estuda quadruplica de custo.

compatíveís com a sua nobre e Se há, de quando em quando,
elevada missão. um pensamento para êle, é
E, remontando aos primeiros para acusá-lo de cumplicidade

dias da nossa existência polí- nos- erros do ensino, erros re

tíca, também recordou que uma sulrtantes ele reformas de cuja
lei de 1827 equipara os mem- elaboração não participa e nas

bras do magistério aos da ma- quais não figuram jámais dís

gtstratura, em ordenados e positivos protetores do seu

honras;' e perguntou por que prestígio -- quando não fosse
motivos as duas coletividades

I para
fazer-lhe justiça, ao 111e

chegaram ao desnível atual. I nos em atenção ao bem que
A resposta talvez tenha sido daí decorreria para a própria

dada pelo prof. Afrânio Peixo- causa ela educação nacional.

- E não esqueça que êste seja c

seu último vale! O sr. deve ter

confrôle, regular melhor suo vida .••

NÃO agrave seu orçamento com uma

despesa desnecessária! Reflita ...
Fazer a barba fora de casa. além de ser

uma imprudência, não oferece vantagem
prática. Só Gillette proporciona eco-

nomia real.
e perfeição insuperáveis, uma só lâmina
Gillette Azul, legítima, faz tantas vêzes
a barba que o seu custo se torna insigni
ficante. Não hesite. Adquira, hoje mes

mo, um aparelho Gillette Tech e evite o

perigo das doenças transmitidas pelas
navalhas que passam de rosto em rosto.

- o chefe tem razão. Precisas evitar gastos inúteis.
Por que não passos a fazer o barbo em cosa?

i
I

fGARANTIA POSITIVA: Compre um pacote \
) de dez lâminas e use duas. Se não ficar sa- .

l tideito, devolva as oito e será reembolsado, J
DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

Sim, senhor! GiJlette fez a minha cotação subir
com o chefe. Agora estou lide cimo" e cheio do noto!

----

�
Gillette

I Io Fígudo. O Baco, li coração o Estômago, O�

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOS OS�OA, Reumatismo, Ceguetra, Quede do Ca
belo, Anemia, e Abortos
lnofenstvo ao organismo. Agradável como Jicôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como euxlliar no tratemento da Sífilis e Reu-
matismo da IDt'AUlR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR dI,.», dada a sua Ateslo que apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ElJXIR «91,.» oblendo
lamenlo da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
le nos casos em que a via bo- no trctamenta da Sífilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletil

Agênc.iClB e Representações em Geral
Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, sln (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais rnurríoip ioe

do Estado

Caixa Postal 1797 - Rio de JaneÚo
,

G,15!i lnter-Americen«

MAUiAlJO & UA. FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.a Couellleiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42
E.tre,a • domlcflle

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"

s. BECAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇÃO

AvenIda (elso (jarda, 174 - Fone: 2,8635 - SÃO PAULO

para os americanosMenos manteiga
Washingtot. - (Inter-Americana) - Diminuirá a pro

dução de manteiga no� EE. DU. s�tembro, um mês :r:.0rm�ll
mente de baixa producao de manteíga, teve sua produçao ain

da mais reduzida este'ano. O govêrno estimula a diversão do
leite da fabricacão de manteiga para outros artigos de latící
nios. As necessidades militares de leite em pó e queijo aumen

taram cada vez mais com o crescente número' de soldados em

tntramar. A lei de emprestimo e arrendamento também exige
grande quantidade de queijo.

Esta modelar Organização de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um ca táfogo. Despacha
mos e engradamos gratuitamente para o interior.

Grande Exposição sôbre Arquitetura Brasileira.
antiga e moderna, a partir do dia 3 a 10 de

novembro. na séde do INSTITUTO
BRASIL ESTADOS UNIDOS

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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acaba de

Casa Natal receber formidavel sortime ... to de sedas, a preços excepcio
nait;, a pHtir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as próximas

festa, de Fim de ano!

g., TIPO
AtlERICAN"'_.

Florianópolis ;tO de Outubro de 1944

Explosão de ódio nazistal
Ri?, (Pelo correio) - "O estar certo, a grande Alcma- I

Brasil, onde por uma tatalída- nha de Hitler, que mandi:la!
de geográfica nascí, necessi- cortar-te a cabeca ".

•

ta, ainda, de dois ou três
-

séculos de colonização, sob o O procurador Gilberto An-

chicote alemão. E os terá. drade, que foi quem ofereceu 3.

Deus o quer". - Eis o que dis- denúncia contra Bíanchí. re

se o espião nazista celebre, ba- cebendo a carta. passou-a à
rão Bianchi, natural de Minas, Polícia Política. Certas parti-!neto de alemães, em carta anô- cularidades notadas na caligra
nirna ao procurador Gilberto fia conduziram a polícia à des

Andrade, do Tribunal de Segu- coberta do autor da carta, pois
rança, e cuja autoria confes- já existia junto à ficha de
sou à polícia. A insultosa car- Bianchi uma outra carta anô
ta, escrita em língua gerrná- níma. O espião confessou a [
nica grosseira, acrescentava: autoria da missiva, alegando I.. Antes que possa saborear o que assim procedêra num mo- I
prazer de vêr-rne condenad« mento de indignação, ao co

como espião, vencerá. podes nhecer a denúncia.

(
-

J. COSTA MmLLMANN
(Engenheiro

Escritório Técnico
Civil)

de CODstruvão
Proj�t0S, Orçamentos, A dminr- tração

Ruo Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Ilse Dossow A dispensa
de 5tilwell

Conforme se anunciou. será ho
je. à noite. no Lira Tênis Clube,
o concêrto da jovem violinista po.
trícia Use Dossow, que organizou
excelente programa dividido em

duas partes, em que figuram pá·
ginas de alta responsabilidade, de
Beethoven, Corelli. De Fedlc , Fi
bich, Brahms. Vila·Lobos, etc. O
serão artistico é em homenagem
00 sr. dr. Interventor Federal.

Washington, 29 (U. P.) - O
general Joseph Stilwell foi
dispensado do comando supre
mo das fôrças norte-america
nas no Extremo Oriente. A
dispensa em apreço procedeu- I
se de forma inesperada e cau
sou grande surpresa. Segundo
apurou, em Washington, a
United Press, a destruição de
StiIwell se verificou em virtude
de um pedido direto feito pelo
generalíssimo Chiang-Kaí-Sheh
Depois da nota dlstríbuída pe··
la Casa Branca pouco depois
do meio dia de ontem o De
partamento de Guerra indicou
que Stilwell "será incumbido
de novo e importante comando
que, de momento, não poderá
ser revelado". Acrescentou o

referido Departamento que o

general foi chamado a Was
hington em vista da necessi
dade de dividir a zona de ope
rações da China, da Birmânia
e da Índia em duas zonas me

nores. Outras fontes, entretan
to, asseguram que o generalís
simo Chiang-Kai-Shek solící
tou a dispensa de Stilwell, em
vista de profunda divergências
entre ambos, relativamente a

conceitos básicos de questões
de comando e a forma pela
qual deverá ser orientada a

guerra no Oriente.

o mãu tempo
Roma, 29 (U. P.) - Segun

do o comunicado oficiar de on

tem, a luta em toda a frente
italiana se acha paralízada, de
vido ao mau tempo. Despachos
da frente indicam que os ale
mães ao sul de Bolonha estão
se aproveitando da interrup
ção do avanço norte-americano
para transferir reforços, ao que
parece, com o propósito de re

ter a cidade e suas fortifica
ções enquanto isso seja pos
sível.

se campeão;
•

Bonsucesao 5 e Bangú 4; Madu·
reira 4 e S. Cristóvão 1.

•

Em 'Belo Horizonte: Cruzeiro 2 e

América 1.
Compraé na CASA MISCE·

LANEA é saber economizar ..
�"""_"-' '_.�--........._...._-.......................,..,

RITZ Hoje, 2a·feiro,
às 14 horas

Grandiao v.speraI em homenagem
- _CIo. Empregados do Comércio com

a revisto:
A GRANDE PARADA
Livre de Censuro

Preços o-s 3,00 e 2,00.

RITZ - hoje às 19,45 horas.
Ultimo espetáculo de assinatura,
com a grandioso peça em 2 atos:
FANTASIAS DE MUSIC·HALL

Programo deslumbrante
2 horas no reino do Variedades.
Rocambole apresentará o grande
ilusão «Sombras agressivos». Paro
ver esta maravilho do século XX
o público receberá gratuitamente
um por de óculos .(especiais, sem
os quais nada se poderá ver do
maior sucesso de hilariedade.

Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 7.00 •• poltronas
numerados

•

ROXY Hoje, 2" feiro,
às 14 e 19 horas

Sensacional programa:
Basi! Rathbone. no grande filme

de mistério:
SHERLOCH HOLMES E A VOZ

NAS TREVAS
Gene 'I'urna, na bela película:

QUANDO MORRE O DIA
Irnp- 10 anos.

Preço único Cr$ 2,00 NUNCR EXISTIU IGURL

Geraldino, do Conto do Rio. foi
o maior artilheiro do campeonato,
tendo Q seu crédito 19 tentos.

•

Biguá, o famao centro médio
do rubro·negro. sente-se esgotado.
tendo declarado que vai partir pa
ra Curitiba, onde descansará no

seio de sua família.
..

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

Atletismo
Em S. Paulo disputou' se ontem

o Campeonato Bras. de Atletismo,
com o seguinte resultado (secção
masculino}: Paulistas 227 pontos.
Cariocas J36. gaúchos 127, Para
nàenlles 49, Bahianos 8 e Catari.
nenses 2.Diversões

Hoje, à noite, o Music Hall
Star's Show apresentará seu últi.
mo espetaculo de assinatura, quan
do Rocambale apresentará, ao que
se diz, seu melhor número.

VÁRIAS
- O Lira Tenis Clube pro

moverá no próximo mês sen

sacionais noitadas de bóx, em
._----. -_._ .._----

PA R A F E R I DAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

�====!:::::=====:;:::-:::!J;.r .-

útTIMA HORA
Não obstante estarem suspensa"

os grandes operações bélicoS no

norte da Itália, em virtude de
mou rempo. tropas. brasileiras de-
5- Exército conquistaram o Monte·
Parretto [1200 pés da altura]. 2:
quilômetros a oeste de GaIIicano e

a 27 a léste de Carrara.
•

Predappio, cidade italiana. berçCl>'
de Mussolini, está qUQsi atingides
p elos fôrças aliados.

*

Aviões americanas atccoram'

Manilha, capital das Filipinos.
•

A cidade alemã de Colônia .foi
bombardeada pelos "Mosquitos».
da R A r,

o ESTADO Esportivo Compra-se
-

uma ou duas prateleiras e um

FUTEBOL balcãQ de 5 metros, mais ou rne-

Em Porto Alegre: Gaúcholl 4 e no. (ou dois que tenham, ao to
Paranàenses zero. Tentos gaúchos do. essa dimensô.o). Informações
por Adão, Ivo, Ttlsourinha- e Rúi nesta rsdação, 10v·1
Rendo 50 mil cruzeiros.

•
No Rio: Flamengo 1 e Vasco ze·

roo Renda 225.200 cruzeiros. Com
êsse resultado. o Flamengo sagrou-

Aviões HLanca.tera" do RA'f' ata·
coram. ontem. no fiorde nOl'ueguêa'
de Tromsoe. O couroçado alemão·
«Von Tirpitz», que foi atingido -por
uma «bomba.terremoto» de 6 mil
quilol'

•

I Revela.se, agora. que sobe Q SS::
!",,_�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíii;:=::::;;:;;;;;;;�_ o número de unidades japoneslIs

I
afundados e avariadas no grande
batalha trovado, recentemente. 00'
largo dali Filipinas. Urna dos três·

esquadros nipônicos que dela-
fiaram o poderio ianque, e com

posto de 2 couraçados de 30 mU-

I toneladall cada um; 2 cruzado.!'."
pesados e 2 leves e 10 contra·tol'�

;; .... -= pedeiros, foi totalmonte destruida.
..

!

10. v-S ,

--------------- A imprenso norte-americano co::;:l'-',
tinua discutindo a possibilidade d.·
ser atendido a solicitação do go
vêrno argentino, que pleiteou, jun
to às chancelarias dêste heznis·
ferio, urna reunião de ministro.
das relaçõell exteriores. Há opi
niões divergentes o respeito do'
assunto.

HIXIR Df NOCUUf{n

AVISO
o dr. M. S. Cavalcanti
reassumiu sua clínico

que partãcíparão varres bo
xeurs-amadores da capital, os

quais já se acham em rigoroso
preparo sob 11 orlentacão do
pugilista conterrâneo Aristotil
des Freitas. o popular Jack Mo
cinho.
- O vencedor dos 2 jogos

entre gaúchos e paranaenses
enfrentará a representação de
Pernambuco.

•

*

Os canadenses conquistaram GO'"
es, capital da ilha de Bevelanda nC:;' ,JHolanda.

Tóquio anuncia que se está tra

vando nova batalho oero-movc.I nO'>

baía de Leyte (Filipinas).
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