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WASHINGTON, 15 (U. P.) •. AS, LINHAS DE ABASTECIMENTOS JAPONESAS, ATRAVÉS DO PACíFICO. ORIENTAL" ES-
I,

1rÃO SENDO DURAMENTE ATACADAS PELA ,FROTA SUBMARINA NORTE-AMERICANA, QUE DESENVOLVE UMA CAM. "� i.

., I
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Sobrevoara'm de
novo o Reicb
Londres, 14 (U. P.) - Bom- \

bardeiros pesados sobrevoaram
novamente o território alemão,
pela manhã, em direção de
Schleswig-Holste1n. A emisso
ra de Berl im admít.íu que os

atacantes representaram po
lerosa fôrça, contra a qual se

-stava opondo a aviação de

-aça do Reich.

Em 34 dias, 111
mil homens
Londres, 14 (U. P.) - D·.·

gente - Segundo informação
oficial do Bureau de Informa

ções de 1foscou, as perdas to

tais alemãs na campanha da
Criméia foram de 50 mil mor
tos e 61.587 prrsíoneíros. Acres
centa que as perdas totais do

inimigo de 8 de Abril a 12 do
corrente se elevam a 111.000.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'fA CATA:_RINA

Proprietário e Diretor-gerente ._ ALTINO FLORES

Moscou, 14 (U. P.) - Russos e alemães estão empenhados
�oI:dres, 14_ (U. P.) -. A lem intensos combates na zona de Chisinau, na Bessarábia

agencia alema 1>ansocean lll-l'
Oriental. Informações autorizadas salientam que está aumen

formou que HItler conteren- tando de intensidade a luta na frente interior do Dniester.
dou com o presidente da Es10- Deixa-se entrever a possibilidade de os russos iniciarem, bre
váquia, sr. Tisso, e com o prí- [vemente, a sua ofensiva de primavera. Outros despachos acres
meiro ministro daquele país, centam que as fôrcas do marechal Zukov estão atacando as

sr. Tuka. Não foram fornecidos posições inimigas ao léste de Lemberg. Ao que parece, as Iôr
informações sôbre os assu�tQS ças do Primeiro Exército urcraniano estão procurando abrir
tratados durante a entrevista, caminho na direção de Lemberg.
que, segundo a 'I'ransocean,
"decorreu num ambiente de 15grande cordialidade".

'Na direção de LembergPoderosa arma secreta inglesa IHitler, Iisso
Londres, 15 (U. P.) - As tropas hritâuíeas que invadirão e Tuke

o ocidente europeu, usarão 11mB "arma seereta" tão poderosa,
que é eapaz de destrulr, completamente, em apenas alguns se·

gund os, qualquer posição íorttflenda. Consta que o primeiro
ministro Winston Churchíll, assistiu a uma demonstração da
reíerfda arma. Tma casamata, slmboltzando uma fortificação
nazista, foi atacada pela nova arma, durante recentes exereí
cios, na Inglaterra. Segundos depois, fi fortificação "inimig'a"
estava totalmente destruída e os soldados (ln infantaria ataca
ram de haíoneta calada para "desaloja']' os sobrevlventes Iní

míg'os e consolidar a eonquístu ".

Sofrerão descontos de 5 por cento
Rio, 15 (A. N.) - Um vespcrtíno local noticiou que os tra

bnlhadores de todo o Brasil passarão a sofrer descontos de
cinco por cento, a partir de 10 de novembro próximo, para 0'1

Institutos e Caixas de Pensões e Aposentadortas com direito H

(completa assistência médica, etc. Nesse desconto, Inclue-se
meio por cento para a Legião .Braslleíra de Assistência.

• •

navros Japoneses
Washington, 14 (U. P.) - O Departamento da Marinha

Condenados na emitiu hoje um comunicado cujo texto é o seguinte: "Subma
rinos norte-americanos no Pacífico extremo oriental informam

Itália liber�da ter afundado 14 navios japoneses, inclusive um de guerra, em

Nápoles, 15 (U. P.) __ A Al-
resultado de operações contra o inimigo nessas águas. Os na

ta Corte do Govêrno Militar
vias afundados foram os seguintes: - 1 destroier, 1 navío-tan-

,.
.

� que de regular tamanho, 1 navio-tanque médio, 1 transporte

OfereCe a SI4!'Io �Jlad,? _?onC\el;OU �..C1tCO an�b médio, 1 transporte pequeno, 8 cargueiros médios e 1 cargueie .PI.lsarb ,.res d l�e ?�es �a 1'0 pequeno" Essa informação não foi divulgada em nenhum
. m�I?I .

a IICa e eCI os a outro comunicado anterior.
Cidade do México, 14 (U. P.) - O chanceler Padilha anun- Itália líberada, por desobedece- ------------.---------- _

ciou que o México ofereceu asilo a todas as pessoas que o go- rem premeditadamente à or-

J
'

I I tvêrno de Salvador venha a deportai. O embaixador mexicano' dem das autoridades aliadas de a rr1ve u aem Salvador, sr. Francisco Mora Plancarte, foi chamado a esta I não vender te:idos .d� al.go?ão. li I
I capital para responder pela acusação que lhe foi feita de �er I C?s acus.ados sao. LU_lg.I Plscl�el-
recusado asilo a vários pol íticos de Salvador e para prestar 111- 11, 'I'ull io 'I'agl íavini e Gmda Kandy, 14 (U. P.) - As for-

d C
.

ças chinesas, que procuram
formacões sobre a renúncia do ex-presidente Martinez. ,,'[sca, este gerente, a ornpa-

�

" J ih ia Meridional de Manufatn- avançar na direção léste, já se

P·d I" d f t °t I" encontram há 15 dias em. Ka-

rogrl em os a Ia os na ren e -I a laDa �::Ci�::st.e��I�����1ta�::t���dO� maing, mas não podem avan-

I
l d C hí f çar, em face das poderosas for

Nápoles, 14 (U. P.)_ - De retaguarda .�as linhas
..

nazis- op.I.·eside,nLe .� ornpanma .u-__
_

-

d 1 tificações japonesas encontra-
acôrdo com informaçoes auto-I tas. Na regiao de Aprilía, os' gru por oca�lao o avanço a ia

das nesse setor. Entrementes,
rízadas as fôrças do Oitavo aliados conseguiram reconquis- i do, conseguindo reíugiar-se em

I I R os nipônicos estão atacando
Exército encontram-se com-I'

tar algumas posições. Ainda de

I
orna.

,�:::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::-:::::::::::::�Q:í Mainupur, mas os chineses,
batendo, na frente de Cassino. acôrdo com despachos de Ná- .....�,.....,........

bem entrincheirados, oferecem
Os aliados fizeram também poles, o Quinto Exército oCU-1

D A t P
·

11 r ur erelra resistência e causam perdas
progressos no vale do rio Gari-

i p?� impo:tante elevação .e�tra-. .

consideráveis aos mporncos, tamente necessária para o
gliano. Os comunicados ale- tégíca, situada a 25 quilôme- OI·" inclusive dOI'S comandantes. t t d b

.

I
'

d t F it e Ivelra ranspor e e a astecímentos emães, por sua vez, admitem tros do pe o mon e aito, on-
Na área de Imphal, uma luta fôrças, mas os britânicos da-

que a luta é sumamente ínten- de foi repelido tenaz contra- Estará novamente nesta ce- terrivelmente encarniçada tem minam a situação de maneira
sa em toda a frente de batalha' ataque nazista. Na frente de pita!. onde voltará a residir

da Itália. Revelou-se ainda que: Cassino, a primeira divisão de e clinicar, nos primeiros dias lugar ao sul de Manipur, onde positiva.
as fôrças navais aliadas contí-: paraquedista alemã lançou vá-

Clínica dÔe!�ln��. Adultos I D' t
' ·

alemãO t
-

nuam a canhonear a estradal rios contra-ataques, que fo- Doencas das crianças es rOler pOS O a piquechamada Via Appia. As fôrças ram repelidos. Os alemães Laborat6rio de Análises

Iaéreas das nações unidas de-I acrescentaram que, na frente Clínicas.

senvolveram intensa atividade, sul, as linhas da "Wehrma
na jornada passada, tendo si- cht" estão sendo atacadas por
do efetuadas 2.750 sortidas.' quatro ou cinco divisões alia
Durante êsses ataques, foram das, as quais conseguiram
bombardeados inúmeros obje- abrir algumas brechas através
tivos, situados na frente e na das posições nazistas.

afundados

o México

na Birmânia
os japoneses, poderosamente
entrincheirados em várias lo
calidades, são martelados pela
aviação e atacados pelas fôrças
de terra britânicas. Na zona de

Pallel, os japoneses lutam de
sesperadaments para abrir pas
sagem na direção da planície
de Imphal, afim de conseguir
o contrôle da rodovia de Pal
lel-Tamu, a qual lhes é absolu-

Londres, 15 (U. P.) -

Ul1i-j próximo à ilha de Vierge, a.
dades ligeiras da defesa costei- mais ocidental das ilhas situa-

Terá o nome de ra britânica puzeram a pique das junto à costa da Bretanha,
uma mulher negra um "destroier" alemão junto à quando o "destroier" alemão
Nova Iorque, 15 (C. M.) - costa francesa. Primeiramente, procurava fazer-se ao largo.

A Comissão Marít�ma anuncia

I
segundo informa o .t:ln::irq.nta: Após o ataque dos aviões britá

que se projeta batísar a 30 do do, a belonave germânica fOI nicas, vieram outras unidades

C I't- B I
- corrente (Memorial Day) o fechada, num encontro com ligeiras da defesa costeira, querise po I Ica na u garla primeiro navio mercante norte- uma outra unidade canadense completaram a tarefa de pôr ao

Nova Iorque, 15 (U. P) - Parece estar iminente uma cri- americano com o nome de uma da mesma classe, contra os re- fundo a nave inimiga. As ba
se política na Bulgária. Despachos recebidos da Europa e atrí- mulher da raça negra: Harriet cites da costa, sendo nessa oca- terias germânicas de terra

buidos 2. fontes bem informadas dizem que estão ocorrendo Tubman. Até agora, doze na- sião avariada. A seguir, os abriram fogo contra os atacan

graves acontecimentos na Bulgária, principalmente nestes úl- vios dêsse tipo levam nomes aviões da RAF atacaram-na a tes britânico, mas sem resulta
timos dias. Segundo consta, a mensagem conjunta aliada aos de homens da raça negra que torpedo e imobilizaram-na.

_

O do, pois todas as unidades re

"satélites", divulgada ante-ontem, reforçou a ação dos elemen-I, se tornaram notáveis pelas comunicado sobre essa açao, gressaram indenes às suas ba-
tos búlgaros pl'ó�afastamento imediato da Alemanha nazista. suas ações. diz que a mesma teve lugar ses. I

I

'[

Dnia . das mais ferozes batalhas aéreas
LondrêS: 14 (U. P.) - De

va de detel' o ataqne de 1.000 zenl que, ao iniciar-se o ata� esforço c1e!:iêSperado para sa1-
Walter Oronkite) - Uma das

aparelhos norte-ameri!canofi que, () comando alemão deciM var as v)tais fábricas de petró-
batalhas aéreas mais ferozes .

d
...

l' I 'b 11 . �

1 A" F t 1 V d "

I contra Cll1CO as pnnc1p:us c lU ançar a ata ut seus aV100S eO. S . OI' a ezas oa oras'

da guerra se travou sobre o co·
fontes de petróleo sintético, I cuidadosamente conservados e os possantes "Liberator", po

ração da Alemanha: desde a
produtos alimentícios e de ma-' para os momentos supremos, rém, rompendo o manto de ca

Rhenania. até a allt.lga Tche-
quinarias nazistas. Informu- dos quais grupos de até 250

I ças
da defesa nazista, lançoll

coslovaqma, ao e�vlar a �uft- ções prestadas pelos pilotos investiam sobre as formações com precisão duas bombas pe
waffe cerca de mIl caças a l�- que partiçiparam da ação di- de bombardeiros aliado$ num, sadas eX1;>lmüvas B incendiá
ta, nU'tl1a desesperada tentat\-

rias, aos milhares, sobre as im

portantíssimas fábricas de pe
tróleo sintético de Mesreburg;,
Luzendorf, Bohlen, Zeitz, no

sul e no centro da Alemal}ha, e

Brux, imediatamente do ouUo

lado' da fronteira da antiga
TChecoslovaquia, ocasionando
danos consideráveis.

,(

a
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70,00
.0,00
20,00
7.00
0,30
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,

� Móveis iiI:J
I

Comprar, vender ou alugar i

�! I
�i só na ,li
,� A SERVIDOR'A g

��
�l
'1 [a maior organização no

�: gênero nesta ct;lpital]

� Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

l-J

'�'��:'�i��N�:;�:�:"�:'�:
Á NA

�E:,� ';�
;::�;;:o�"I'::::::��md�,?:',,; /�uma sequência indeseja vel : :>:� . .. ��
az.a, :raZPH e dores 110 estô- t:�
IDRi(O, sensação de enfartamen
to. E ouve o arnavel convite
como uma chamada ao paü
bulo... Se VO(:ê é dêsse nume

ro, não receie mais o "altar
da mesa": coma bem e de
tudo, e. se a digestão se per
turhar, tome Magnésia Bisu-

,
rada. Esse eficaz antiácido
fará desaparecerem todos os

sintomas de indigestão. A as

similação dos alimentos se

processará normalmente e a

refeição terá sido para você
um prazer perfeito.

�
__....... DIGESTÃO NORMALlZAOA_

BeSURADA

'CASA MISCELANEA, distri.! •

Os ór.!1iãos da Estatística, M;ilitll;
'uidora dos Rádios R. C. A .

tem apoIo legal, Quando lIhm&ll

r' V' 1
.

',I) produtor
e o vendedor 8 mostra,

lctor, avu RS e Ds!cos -

I) que pos!'uem em seus e!'tabelecl.
'ua Trajano. 1 '2. mentol&.. (D. E. M_).

FARMACIA ESPERANÇA
dI) Farmacêut1r'o N1LO J�A US

�O.'fl fl amanhA ""Tá • sua preferldJo
",.donat., � est:t'snge-lraft - Romoopatl.. - Pt"rtUtnar1..

A.r ttllo. ti., borracha.
exata ob.ervAnda no �Itúrto

PREÇOS MÓnICOS_
ro�oo.(:i-aran t&4II'J •

Importante Fábrica de Folhinhas

procura agentes nas capitais e no In

terior de todos os Estados do 'Brasil.
•

Negócio sério e lucrativo, com boas
comissões e adiantamentos garantidos.

•

Aos int.eressados pedimos escreve ..

rem diretamente à Fàbrica sob
ORGANIZAÇÃO CRUZEIRO
Caixa Postal 409 - SÃO PAULO

\

,

CERCAS IIPAGE�

,
"

Na Capital:
�no Crt
Semestre CrI

, Tr+mestre CrI
\<lês Cr$

, "'Júmero Avulso Cr'
N«, Interior:

�no Cr;

t, �"me.tr" Crt 45.00 �1

� �:;,::�::: m.",,",�·:,,"::::: I: VIQ»n a ��a to"'\i.r e i
[ r)� I)rillinql�, m esrno nAo nu I
� hliCl1f1n8 o ão serão d('volv!.

,!'..�,.jl.
dos. .Londres, abru (Por Afonsu grandes bombás expiosivas são

. Quijano) Novas bombas mais timíveis e mortíferas que
, caem sôbre Londres. Hitler, ao as incendiárias, mas pouco po

� (llre�'ão ná o se response-
ni h z a pe lus conceitos emiti

que parece, pretende vingar os dem atingir seu objetivo de

�
dos nos Ilrtigos usinado8 d�nos causados em s�a indú�- apa.vorar a população civil

ej;
b."
tría de guerra pelas forças ae- muito menos o de extermí-

'" reas aliadas, empregando seu ná-la.
,�_. _?N._ •

__ método habitual: matando: Entre minhas últimas faca- r
, ;3 f4PRAS E VE�JDA8 'm������i�l,c�:0������10�;n.te� ���at�r��, 1�����mn;��'�����'1 R".,.

..·
..
·....

·E···
.....·..

·N··
..· ......

-N-
......
:
.....

E
...

.,.,·-R-»
....

--:�f�7i-m---;�:;�--s----;e-u-1'J·o·�s'..-_......,...",..,..
C ASAS,., sua tática de preparar o ammo -ca esquecerei e que desejo ti H� .illdhJ p.

,

Vendem-se: uma na Rua Fernun- do povo co:n O anuncio d� d�-: narrar. <?erta noite, caiu em
. "1 aZ�I(' f r:; S(,0 M,!chado,. com 4 quartos, 2 50- ras provaçoes em vez de lludl-1meu bairro uma bomba de h l$ Üa

1 "L5, copa cozinha. terreno plano, �. .e'. , .
.. E t I I t A

r ,edindo 6.40x50 preço c-s 25.000,00 110S com falsas seguranças, ad- i grande calibre, que destruiu s oco mo .- (. n er- merí-

Tres na Rua Uruguay, de madei- I verte ainda uma vez, que o: duas pequenas casas e danifí- cana) - O Jornal "Aftenbla-

r c , :odas alugadas. terreno plano. : Reich prepara-se provavel-ll cou sériamer-te uma terceíra.] det", baseando-se em notícias
I 'ledmdo IOx58 por Cr$ 20.000,00; 'mente para outra "blitz" Quando nos aproximamos da recebidas de Berna, calcula àn
Uma ern Coque iros , com 3 quar-I O

,. .. ..

t !' lti
,

.

I
.

d 50 000 d
tns , cozin�a. sala. dispensa. bôa ,prop1'1o �rImel:'O m1l11SurO, •

li T�l1a, COn:_ .toda a cau�ela,:
mais e , o numero e

quo. medmdo o terreno 30x12xl.5 i entretanto, ja havia aconse-j ouvimos o ChOLO de uma cnan-l
elementos democráticos ita-

):,)1' c-s 12.000,00,. .

i lhado, há tempos, que, para a i ça. Era um pranto agudo e pe-I
lianos fuzilados ou assassina-

Um;>- na rua Almmmte Alvlm, [obtenção da desejada vitória,' netrante que dominava os es- dos pelos nazistas, desde o dia
com 2 quartos, sala, dispenso va- I l' t d b ítâ

.

tamníd I
-

1 t
_

d Itá
rarrdo etc" terreno com 2�x5Ó por ri ceviam

.o OS?S 1'1 arncos se �amp� os = �ombas e dos, da comp e a ocupaçao a u-

Cr$ 25.000,00. acostumar a viver sob o fogo. canhoes anti-aéreos. Julgamos I lia setentrional e central até o

Uma na Praça da Bon':ieiro, com II li populaão de Londres está que se tratasse de uma crían .. I

rc1i8'
10 de abril.

d o is pa�imentos. 3 quo r-t os, l:anhei- ósposta a seguir êsse sábio ça presa entre os escombros, I O jornal acrescenta que ..

r-o, coai nhn, Preço de venda c-s 1 Ih d t t d t ",.
- r/o 000 it li

.

I
.

eo 000 00 ,canse o, uran e o o o em- Mas graças a Deus nao era iS-I
I,. I a lanoso me usive ...

Dm� �a rua Deodoro corri terreno' po que fôr necessário. soo Era apenas um recem-nas- ,
10.000 judeus, foram deporta-

de 10,25 metros de frente P'" 56 de \ Tive ocasião de apreciar cido que acabava de abrir os'
l dos para os campos de concen-

Í<.l.ndos por 80.00D.O� �ruzeiros. tmais uma vez, a têmpera dos olhos à luz da vida em meio tracão da Polônia no mesmo

Uma na rua Curí+íbonos. com 3 1 dri b t
'

. íod 250 anO f
.

auartos varanda banheiro com
I ion rinos so o novo a aque ; ao relampaguear dos bombar- perto o,, u oram envia-

égua q�ente e fria etc
.. por Cr$ I �,éreo qu� :parece reyes�ir-se ae Ideias.

_

dos para os campos de traba-

22.000.00. lf'orma inédita. A primerra eou-I Estavam, mae e filho no lho forçado da Alemanha e 1\
l!ma na rua Oswaldo Cruz (Es-Ira que se verifica nos bombar- ,mesmo quarto, que felizmente mais de 50.000 encarcerados.

I

trelto) 3 quartos solo. etc terreno I l' t·' 'h . d"
..

Gt'ffi 16x32 por 16.000.00.
..

�.�lOs _a ualS, e � mel 01' o,p;a- na a s?1l'eu. n? mtel�lOr da n.l

Uma na rua Bocaiuva. com todo 1 rnzaçao dos serVIços contra lll- sa Seml-JCstrUlda. Nao era um TRAJSS 1
conforto (duas residencias) por Cr$ Ii cêndios. O deesjo nazista, tal1- chôro de l.:l.esespero, mas de. v:- PARA INVERNO de Cr$ 390.CO a. 480. I

70,000.00.
.

tas vezes fl'ustado, de incen- da e de esperança. Ao conteIn· CAPAS:

U:n:;a na rua �eneral Blttencourt diar a cidade de Londres mais pIar o quadro J:ec rda. o GABARDINES de Cr$ 430.00 a 465.

por ;:;5000 cruzeIros.
I , oms a COLEGIAIS Cr$ 140,00 a. 170

Uma na rua Visconde de Ouro
\ uma vez fracassou, graças aos frase de um poeta espanhol: MILITARES Cr$ 320,00

Preto por 22.000 cruzeiras. novos métodos adotados pela, "O amôr é como uma criança PANTUFAS Cr$ 29.00

ly�a em Coq.ueiros. ótima resi- c:efesa civil. O próprio autor ,recem-nascida: se não chora i �ULLOVERS �e Cr$ 5800

c.enclO, na praIa, por 15.000 cru- destas linhas. teve o prazer àe ninguém sabe que vive" I �OST,UMES ae Cr$ 390,00 a 480

2:eiros. , '1' t·
-

d
.

I C
. ,APArOS de Cr$ 50.00 0255.

TERRENOS 1;lXI.la1 a e�T u:çao � um 111.- ompr.eendemos que o _oran AGÊNCIA: PEDRO SOARES -- 9

Vendem-se um na Avenida Trom- :en.dlOS. Cf �eseJo na�lsta, tan-Ito da cnança entre o nbom-

powski. terreno plano, medindo 'Yl�lS �emlve,ls e mortlferas. que' bar d�s petardos significava II l EN ORR R � ! n
12x37 por Cr$ 15.000.00; 'am lunto a porta de mn1ha essencIalmente, que o povo in- lJt SI tW II II
Um na AI/enida Mauro Ramos, .

d
� .

I d t IA. b d' e males das
idem idem, 15.5x45 por Cr$ 12.000,00;

'8S1 encm. sso emons ra ages, SIm oliza o naquele r8-

Um na Rua ]aguaruna. idem 'acilidade com que se domim,m cem-nascido, vivo e que conti-

'idem, 10x32 por Cr$ 7.500.00. 19ora esses engenhos infer-, nuará a viver perpetuamente,
Um na rua Camboriú. terreno lais. I apesar de todas as ameaças de

plano medindc 30x50 por 24.000.00 Agora, como sempre, as um terror deshumano e feroz.
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-se tam�ém a me-,
t.ode por 20.000.00 cruzeuos.

Informações com A. L. ALVES.
Rua Deodoro 35.

Um ótimo lote em João Pessôa.
com ônibus à frente, Cr$ 10.000.0.0

PARA TODOS OS FINS

RESISTÊNCIA
ECONOMIA

DURABILIDADE

Unicos fabricantes no Brasil:

Ltda.
Praça da Sé, 371 2.0 andar
Telefone 2-3080 - Caixa 241 • SÃO

End. Tel. "CERCAPAGE"

Sala 204
PAULO

VIAS URINÁRIAS, RINS'e BEXIGA

tuquês, espa
nhol. francês,
inglês, etc_

Romance. Poesia. Religião. Avioção.
Matemática, Física: Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenhoria ci

vil, militar e naval, Carpintario,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo-

Preços módicos e tores. Hidráulica. Alvenaria. Agri-

serviço garantido cultura, Veterinária. Contabilidade,

�����������������-;:-iQ;a � � � EU ..,ai BB� ã� ã5�..� �..������� �D�ic�i�o�n�á�r�i�os�,�e�tc�.�e�tc�';' ..
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melhores

�
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Um tratamento poderoso das moléstias
das vias urjnárias (ambas os sexos) e das
doenças dos Rins e Bexiga. é realizado
eficazmente pelo OXYL, que por meio
de sais extremamente solú veis age dire
tamente na uretra. Não orende o estô
mago, auxilia a extinção dos corrimentos
agúdos ou crônicos em ambos .os sexos,
evitando todas consequências, como dores
nas pernas, tornozelos inchados, perda do
vigor. reumatismo, pontadas. tonteiras,
olhos empapuçados, incontinência na uri
na, acidês, ardência, perturbações na be
xiga. Não encontrando nas Farmácias e

Drogarias. escreva ao Depositário, Caixa'
Postal 1874 - São Paulo.

MODO DE USAR NA BULA

II'E"��_.��-

I «Salão americanoc{
I Recentemente instaladO
nesta capital, para ondu
lação permanen te, equi
,pado Com todo conforto,
já está funcionando o
" SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, 11. ;>, (ao lado
do "Belo Horizon te").

l

""

.,

por-

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

fecções. "DISTINT�fI e RIVET. Possue um grana
de sortlmento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodõt�S, morins e aviamentos

, para aHai':ltes. que recehe diretamente dos
Snrs. Comerciantes do interior no :lentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes,
fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenç80 dos

visita ant,Cls de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - A l1ase de Hormônios
(extratos gianr\ula,'es) e Vitaminas sele
Ciona{ia::;, OKASA � uma medicação
rucio"fll o rle Hlta eficacia tel'apeutica.
em todos os CHROS ligados diretamente
a prl'turb:'l<;i"·eR das glândulas sexuaes.

Oh �SA romhate vigoresamente: rl'a�
q:leza ::;('XilU! em todas as idades, sob a

rõrlll:1 dp insuficicl1eia glandulUl' ou vita
minai. �enilidHdc precoce. j'acliga e perda
de l1!pmol'ia no homem; frigidez e todas
as pcrtl,lI'lH1ÇÕ("'S de origelil ovariana,
idade eriliea, ohesidade e mugI'em. fJa
cldez da peje e I'ugosidade da cutis, na
m!llber. OK..\SA (importado dir�tamente
de I,onelres) proporciona Juventude,
Saude, FO"ça e Vigô,·. peç'" fórmula
"'prata" parft homens e fórmula I'ouro"
para mulheres. em todas as boas Droga
rias e Furmac'ns. Informações e pedioos
ao Diotr. Produtos ARNA. - Av. Rio
BI'anco. 109 - l:io.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Idi-:-rnas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANiVERSARIOS
Fez anos ontem o menino Júlio

César. filho do n0960 prezado con

terrélneo sr. Zigomar Fernandes.
•

Transcorreu ontem a data nata

lícia do nosso estimado conterrâ
neo sr. João Batista Tezza. aluno
da Faculdade de Direito e des
tacado membro do magistério cata
rinense.

Fazem anos hoje:
as sras. Inez Monguillot. Amélia

de Oliveira, Maria do Amaral Al
meida e Natalina Sartorato Alves;
as sritas. Elí Maria de Oliveira.

Carolina Jaques Bo
í

teux, I Nilza
Cunha, Olga D. Pereira e Utsulina
da Luz Melo;
os srs. Oscar Raffs; Isidro Costa,

Harperes Pereira da Si!vo , Celso

Nogueira. Renato Francisco. de
Melo e Ivã Natividade.

o jovem Mário Clímaco da Silva.

GRATIS! peça este liVYI) .

,
• DOENÇAS DO GADO

E REMÉDIOS

DEPARTA""!OO OED'VUl6'CÁt

�.,,.,
ENVIE UH CRUZEIRO EM SÊ lOS PARA O PORTE POSTAI

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTDA
c:.POSTAJ..,.. ,JABOTIÇA,flAL 'ST.S.PAUlO

o santo do dia
S. JOÃO BATISTA DE LA

SALLE, CONFESSOR

Sentimos grande orgulho pe
lo ensino primário, o ensino

. profissional e as escolas nor-

i mais que preparam os futuros

professores primários. Mas,
poucos são que sabem que foi
o santo deste dia quem criou
estas instituições na forma co

mo, hoje, existem em todo o

mundo civilizado. Era êle fi
lho de uma antiga família fi

dalga que tinha dado a sua pá
tria francesa grande 'número
de excelentes magistrados €

valorosos oficiais do exército.
Nasceu aos 30 de abril de 1651
em Reims e ainda antes de ser

sacerdote foi - segundo cos

tume daqueles tempos - elei
to cônego da catedral de sua

cidade pátria. Ainda néo-sacer
dote assumiu a direção de uma

escola para meninas. Mas, a

Providência tinha-o escolhido

para dar nova feição ao ensi
no primário, Conseguindo na

pessôa de dois professores os

auxiliares necessários, fundou
duas escolas para meninos po
bres. Pouco depois comprou
uma casa para seus professo
res na qual abriu mais outra
escola, lançando ao mesme

tempo os fundamentos para a

hoje tão conhecida Congrega
ção dos Irmãos das Escolas
Cristãs. Convidado para fun
dar uma escola em Paris, di

rigiu-se para lá -com dois ir
mãos. Até então funcionava
toda escola numa única sala
havendo um único professor
para todos os alunos. João di
vidiu-a em classes conforme os

conhecimentos dos alunos.
Muitos vigários pediram ao

santo lhes mandasse um ou 2
irmãos para suas escolas pa
roquiais. Não podendo atender
a êstes pedidos, erigiu, em

Reims a primeira escola nor

mal para formar professores
primários. Em 1699, fundou
uma escola dominical para
aprendizes artífices, a primei
ra escola dêste gênero em to
do mundo. O santo encerrou

sua abençoada vida no dia 7
'de abril de 1719.

.r�
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Produto científico poro embelezar os seios
Horrno Vivos %LO 1 para os "",ios pequenos ou flacidos
Horrno Viv08 n.· 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
.I ....... _ F1orianopolis nas Farmac;a. Moderna •

R.auliveira e da M - Em Blumenau: Farmacias
Sanit... I' Odin - Em !toiaí: Farmacia Santa
reresinha.

FERRO - MAQUINAS
e demais produtos das fábricas de São Paulo.

Forneço as melhores cotações, providenciando
embarques rd p ido s , Aceito ofertas para vendas de

produtos na praça de São Paulo.

J. M. DE ALMEIDA
70 andar,
End. Tel.:

salas II e 13
«ALIME»

Rua Líbero Badaró, 346.
Caixa Postal 5062

lIIIIIIIiiIliIi

rela reconquista da liberdade
Nova York - maio - (Ser- cheiras ao ombro. Um médico

viço especial da Inter-Amerí- acompanha 0'3 patriotas na

zana) -' Na Belgica ocupada, sua expedição.
os alemães nada deixam de la- De uma investigação alemã
J.o na sua frenetica busca pa- sôbre tal organização resultou
'a encontrar provisões para num artigo publicado em

.ilímentação dos seus soldados "Cassanda", jornal controlado
lue esperam a invasão pelas pelos nazistas. Esse artigo foi

ôrças das Nações Unidas. citado pelo Centro de Informa-

Segundo o Centro de Intor- ções Belgas:
rações Belgas, de Nova York, Esta "Brigada Branca" a

s alemães estão agora dando I que se atribue um caráter na
-erdadeíras batidas nas vilas e I cional, é, na realidade, uma

azendas mais remotas do país. I brigada internacional - disse
) último destes rápidos raides

.

o jornal - Na verdade, é com-

1. ser noticiado teve lugar na
I
posta de alguns belgas, recal

-ila de Froidchapelle, . quandol citrantes ou antigos soldados,
êrca de 50 soldados alemães mas também, e em grandes nú
entaram roubar um velho fa- meros, de prisioneiros russos,
.endeíro no seu castelo. Os que conseguiram fugir, sene

razistas, porém, não sabiam galeses e soldados negros do

�ue a "Brigada Branca" (uma Marrocos, alguns evadidos

.rganízação patriótica belga) franceses que estavam conde
inha destacamentos naquelas nados a trabalhos forçados e

mediações. No momento em súditos de diferentes nacíonali
ue os alemães apareceram dades, vindos de terras estra
.êrca de 30 membros da "Bri- nhas ou que já se achavam
'ada Branca" fizeram seu apa- neste território.
ecímento também. Depois de
.ma viva troca de tiros, os na- "Estes destacamentos são
istas se retiraram, mas depois equipados, armados e abaste
oltaram com um efetivo cidos, naturalmente, com ins
-iaíor. trumentos de guerra. Têem em

Os patriotas armaram uma seu poder caminhões, uníror
mboscada e atiraram com mes, metralhadoras, fuzis ...
netralhadoras. Os alemães se Estão organizados em cornpa
etíraram outra vez, deixando nhias e pelotões. Têem seus

-iortos ::- feridos. Nesta escara- postos - cabos, sargentos, aju-

.1Uça final, quarenta soldados

I'
dantes, tenentes e capitães -

rimigos foram mortos e doze possuem séde e mesmo linhas
iais ficaram feridos. As per- telefônicas.
'as da "Brigada Branca" 10-1 "As grutas e covas são acu

am leves .- um morto e dois padas militarmente. Por meio

srídos. I de um sistema de vigias, sen-

Os soldados da "Brigada tinelas e guardas, a aproxima
-"ranca" 113:3.n.... um uniforme ção de qualquer estranho é
.onsistindo em calças e blusa assinalada com longa antece

'aki, gravata preta e cartu- dência".

Roa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entre21 a domieílie

Miss Canuou
Washington, maio - (In

ter-Americana) - A srta. Ma

ry Cannon, diretora da Divi
são Feminina Latino-America
na do Departamento do Traba
lho dos Estados Unidos, foi no
meada pelo presidente Roose
velt para membro da Comissão
Feminina Inter - Americana.
Tomando posse do seu novo

cargo, ela representou o seu

país nas recentes conferências
da Comissão, que se realiza
ram em Nova York e nesta ca

pital.

..

Eulálio Celestino da Silva
e luisa Silva lhei ro da üustração a-cima, oferecei"

lhe, em amável gesto. um céJ.ice do
excelente aperitivo KNOT. lembre
se V SiR.. de acrescentar, ao agra.d&
cer a gentileza:Ef.TEE 1.411-
BEl1 O NElI APEí?ITIVO

PREDILETO!

participam a seus parentes e

conhecidos qu. seu filho Osní
contratou casamento com a

srita. Jú.lia Barros.

Maria Júlia Barros Dias
e João Bernardino Dias

comunicam a parentes e ami

gos que sua filha Júlia con

tratou casamento com o sr.

Osrri da Silva.

(//'1 ooooaro o.. KI10TU./IfO. COI'1. E SE6l1/JOS

'--- IT....JAi ...

t---__
Erico Veríssimo
SAN FRANCISCO, máío (In

ter-Americana) - Um dos mais
conceituados colégios da costa
do Pacífico, o Mills College,
anunciou a' criação de mais
um curso, para estudo da cul
tura Iatino-arnericana, o qual
será ministrado por três mem

bros da faculdade de outras re

publicas americanas. São os se

guintes êsses membros: Erico
Verissimo, escritor brasileiro,
Isidro Lamus, da Universidade
de Guatemala, e Enrique Ro
drigues Fabregat, do Uruguai.

1QSHí e JÚLIA
confirmam.

F'pol ie., 7-5.- 44

3 v.I

�ospital para a

Universi caade
,'avierada
Washington, maio (Inter

Americana) - Chegou a esta
capital o padre Antônio Gra

nadas, de Bogotá, que veiu

rompletar os planos para cons

trução de um hospital anexo

i "Universidade Javierana", a

primeira a ensinar medicina
na Colômbia. Durante sua per- Vendem se

tacho de
manêncía nos Estados Unidos,

._
ferro galva-

O padre Antônio Granados de- nizado, de 2 mts, de compri
verá visitar também Nova mento por 1 de largura; e tam
York, Rochester, Chicago e S. bém, uma turbina de 6 cavalos
Luiz. de fôrça. Entender-se com o

�o_o_o....o�o.-.()....().-.().-.<)-o....()_O_(,. sr. Francisco Nappi, na rua

CARTAZES iliO-'-' DIA I Carmelo Prisco e Senhora I
Deodoro. 15v.-13

��.::--'_,--,!,,_�V__��_ partic�pam a seu� parentes

I
TEATRO

HOJE 2 a.feira HOJE

I
e am,lgos o nasdmentc .de Conforme noticiamos, está

(1NE
. seu filho O,MAR, �(orrldo em ensaios a peça "Redenção",

ODEONa 11 deste mes. drama em 3 atos da autoria do
( }j

"" _,,�.. "
__

.
saudoso desembargador Gil

...........- -.-.-_••- _............... Costa.A's 7,30 horas R t t d B '"Continua o ruidoso sucesso de ontem! e ra o e -o Ivar Além do elenco do Arte-Clu-

Recordar é viver .. Venham pois viver com John Payne , Alice I _

be, tomarão parte o senhor De-

Faye e Jack Oakie, novamente, aqueles bons tempos CHARLOTTESVILLE, Virgí-
merval Rosa, sem favor o mais

que iá longe vão. porque: nia, maio _ (Inter-América- completo amador teatral de

A "i
- 'da' na) - O presidente da Vene- Florianópolis, aliás consagra-

qUI 0, Sim, era VI _ zuela, Sr. Isaias Medina, fez
do ator que já teve brilhante
desempenho em diversas com-

CINE JORNAL BRASILEIRO (3x58), presente .de un: retr�to �e Si-
panhias de teatro e que, num

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal) mon. B�llyar a Universidade belo espírito de camaradagem,
Preços: Cr$ 3 00 2 ao e 1 00 Livre de Censura de Virginía, fundada por Tho- prontamente aceitou o convite. . ,

mas Jefferson. Essa Uníversi-

(INE «IMPERIAL'·
. para colaborar na representa-

. I dade tem uma dependencia de- ção da referida peça; e o sr.
dicada especialmente ao culti- Deodósio Ortiga, um dos nos
vo da amizade inter-america-
na, que se denomina "Sala Bo-

sos mais esforçados amadores.
livar". O retrato foi entregue co� longo =t= de ,trabalhos
'·U·

. 1 � 1 E bai
na mterpretaçao de ímportan-

a mversicaae pero m :;nx,a- tes papeis dramáticos.
dor da Venezuela, Dr. Dioge- A encenação do drama, que
nes Escalante.

I I será patrocinada pelo Centro

Robert Preston e Ellen Drew em
Acadêmico XI de Fevereiro,

A' da meí
.

visa angariar fundos para a

DJO a mela noite yrefIra uma parte, de seu1inauguração do busto de José
troco em "Se!os Pro Do�nte II Boíteux, numa de, nossas pra-

COMPLEMENTO ]\TACIONAL (Natural) Pobre do Hospital de Cazida- ças publicas.
IN FANCIA . SILVES'I'RE (Shor t) de", e estará contribuindo para

I

Preços: Cr$ 2,00 e 1.50 Imp. até 10 anos. que êle tome mais um pouco
-------------

s.a F' t SIMULTANEAMENTE ODEOlf e IMPERIAL
de leite, tenha .melhores medi·

eIra.
. no. . camentos, maIS confôrto no

Allan Ladd, �nan Donlevy e Ve;oDlca Lake em

')leito de sofrimento, etc. etc •••

Capitulou sorrIndo (Campaha de Humanidade
UIII I do Hospital (!e çariªadel.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

A's 7,30 horas:

Programa Estupendo, - Ultimas Exibições
OS IRMÃOS WEAVER em

No Velho Missouri

"A Banllell'a Nacional qnando em prés
posição horizontal, e irá 110 I'entro da
testa da coluna, se Isolada; à direita da
testa (la coluna. se honver ontra bandei
l'a; à frente e ao centl'o da testa da co

Inna, dois metros adiante da linha ]>f'la..
demais formad� se concorrerem tr4\.
1l1l lIlílls bandeh'IIS". (llf,Wl'eto-le! n•••540-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Formidavel liquidação MAIO na conhecida e barateirade
Casa Yolanda filial, à Rua Felipe Schmidt, 2

Grandes reduções nos preços. Econorrusern o vosso dinheiro com prando este mês na Casa Volanda Filial.
Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso variado sortimento:

'l'ECIDOS Chitão, artigo superior . . . . . . . . . . . . . . .

" 5,Jo' Pasta Colgate, pequeno .

Voil estampado mt. 4,00 Crepon para quimono 7,50 I Pasta Colgate, grande .

Voil estampado 4,50 Pelucia lisa, reclame " 5,.So Pasta Lever .

Voil estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,50 Sabonete Carnaval caixa 4,2)
Peterpans (reclame) 6,00 Pelucia estampada Ivone 7,10 Sabonete. Dorly 4,50
Vail suisso 7,00 Pelucia com bonecos 7,00 Sabonete Lever " 6,00
Voil suisso (artigo superior) 8,00 Cachá, artigo bom 10,00 Sabonete Eucalol 6,0�
Voil romain 9,00 Cachá, artigo superior . . "11,00 Sabonete Gessi " , 6,00
Linho liso, todas as cores . . . . . . . 4,50 Casernira para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo .. , ..•....

Linho estampado 5,00 Casernira para casacos, aproveitem 35,00 Sabonete Cativo em bola .

Linho estampado com 80 de largo 7,00 Casem ira para casacos, art. extra 55,00 Sabonete Vale Quanto Pesa .

Linho Radie 10,50 Mescla, artigo bom 7,00 Sabão Arístoltno . .

Fustão branco ., .. , , ,.'.'.... 7,00 Brim Kaki , ,.,...........

" 7,50 Pó Ladi , .

Fustâo estampado , ,.,'...... 9,00 CAilL\. E IUESA Pó Coti pequeno .'" .

Fustão estampado artigo sup .. ,...... 10,')0 Colcha para solteiro ' '..... 28,00 PÓ Coti grande ,., .

Peterpan (artigo superior) .. ", , 12,0') Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00 PÓ Emerand de CoU .. ,'., , ..

Tecido listado , ,' .. ,.... 7, J0 Colcha para casal, artigo bom .,..... 35,00 Pó Suspiro de Granacla grande .. , .

Tobralco listado ,.,., '. 10,00 Colcha para casal, artigo superior .. ,. 45,00 Talco Malva pequeno " ..

Tecido Beligerante , ,...... 10,50 Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 Talco Malva grancle ', .

Tecido c /avíões , . . . . . . . 8,00 Cobertor para solteiro 24, la Talco Eucalol médio .

'reciclo americano moderno .. '....... "12,00 Cobertor para solteiro ,........ 26,00 Talco Encalol grande ., .

Tobralco estampado ,' '.. 7,00, Cobertor para solteiro .. , .. ,........ 28,00 Talco Ross médio .. , , .

Tobralco (artigo superior) ,..... 10,00 I Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00 Talco Ross grande .

Tobralco estampado c/corações 12,00 Cobertor para casal ,......... 28,00 Talco Gessi grande , .

Tecido com barra (reclame) .. ,...... 10,')0 Cobertor para casal , ,.. 30,00 Talco Palmolive " .

Tecido com barra (novidade} ,... 12,00 Cobertor para casal, tipo superior .,.. 33,00 Rouge Tentação " .

Tecido estampado c /Iaços ,... 14,00 Algodão Léro-Léro , .. , .. ". peça 32,01) Rouge Cici " , , .

Opala lisa, todas as cores 5,Go Algodão Minho ,................... 40,00 Rouge RaiaI Br íar , .

Opala francesa 6,00 Algodão Douro , .. , .. ,' ,.,..... 50,00 Baton Tentação , .. , .

Opala belga 8,00 Algodão Argentina ,.,.............. 55,00 Baton Lalaque .. ,.' , , .

Opala suissa Matarazzo ,....... 12,00 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. 32,00 Baton Colgate , .

Opala branca, 1 mt. largura ."...... 15,00 Cretone Lençol 6/4, branco, , , . . . . . . . mt. 12,00 . Creme Coti , ' .. , .

Cambraia branca, 1 mt. largura . . 16,50 Cretone Lençol 7/4, branco 13,00 Creme de Alface "." , .. , .

Opala estampada ,........

"

7,00 Cretone Lençol 8/4, branco ,..... 14,00 Creme Ponds ' ' , , . , .

Opala estampada 8,00 Cretone Império 6/4, em cores. . . . . . . 13,00 Fixbril .,., ,.,., .

Opala estampada (art. superior) '..... 9,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo Óleo Dorly e Frank Loyd , .

Opala estampada Ivette ,...... 12,01) 2 mts. . ,... 20,00 Óleo Cecy .. , , .

Zefir, artigo bom ,.,...... 5,00 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo Óleo Eucalol , .. ' , , .

Percal para camisas .. , , . . . . . . . . "5,00 2,20 mts. .,."" ,....... 22,00 Óleo Royal Briar .. , " .. ' .

Tricoline, reclame 7,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo Óleo de Lima. , , , .

Tricoline, artigo superior .,......... 10,00 2,20 mts. .., ,........... 20,00 Óleo de Ovo ., , , .

Tricoline, tipo extra .. ,............. 12,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo Quina Petróleo Oriental " .

Tricoline, com salpicas ,......... "12,50 2,20 mts. . ,.,............... 24,00 Loção Brilhante , .

Tricoline, para pijamas "11,00 Cretone Curró 9/4, branco, largo 2 rnts. \" 24,00 Leite de Rosas '
.

Tricoline branca, superior "10,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo Leite de Colônia .. , .

Brim pardo colegial , ,..

"

5,00 I 2,20 mts , ,.............. 26,00 lHVERSOS
Brim pardo colegial, superior " 6,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Toalha Bom Dia 6,00
Brim azul marinho, art. bom. . . . . . . . .

" 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens , .. ,. 23,00
Brim fantasia ,...... "5,00 mts , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 'o Camisas de Tricoline ' , . . . . . . . . . .. desde 30,00
Brim colossal ,...... 6,50 Riscado Colossal para colchão, reclame 5,0,0 Meias para homens , ".... 3,00
Brim, artigo bom ,......

" 7,00 Riscado enfestado para colchão 9,00 Meias Paulistas para moças ,... 5,50
Brim Singapura , .. ,..... 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem . . . . . 8.00
Brim Superior "10,00 superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0') Camisa de meia grossa, manga comprida 15,00
Brim Estalingrado "12,'10 Atoalhado branco e em cores, enfestado " 12,00 Creme Rugol ,.,.......... 8,50
Brim Sebastopol "15,( r) PERFUllIARIAS Casacos de malhas para criaJ:4Ças '.... . 10,00
Brim Caroá "12,00 Pasta Kolynos 3,30 Blusas de mela para criança, art. inverno 12,00

Sedas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, etc.·

'

Comprar barato só na Casa Yolaoda Filial. (a casa que mais barato vende)
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

" 2,20
4,00
3,30

1,;_�J
3,50
4,50
4,50
1,�0
6,o()
9,00
12,00
9,00
3,�0
4,4(-
4,00
5,00
4,00
5,0')
5,00
5,00
1,80
3,50
i,oo
1,50
3,50
7,00
7,00
8,')0
8,50
8,50

"

3,50
2,00
3,00
4,50
4,50
6,00

15,00
10,[50
6,50
8,00

GRATUITO
MOSCOU, maio (Pelo Prof. malmente e ajustou-se firme

K. Kercheyev. - Copyright da mente ao osso. A exatidão do
Inter-Americana) - Quando tamanho e forma da cavidade
do maxilar de um adulto se correspondente ao tamanho e I
extráí um dente, não cresce forma da raiz foi ° fator mais I _

outro para o substituir, e tem importante do bom êxito da i
que se recorrer aos dentes ar- operação. Do contrário, o no-I

CURSO P"ROVISóRIO DE tificiais feitos de ouro, porce-, vo dente não se ajusta perfeita-
\EDUCAÇÃO FíSICA lana ou ao inoxidável. Dois jo- mente e cai.

'. A vens russos, porém, dois sábios, I Depois de obterem resulta-
:

(It econhecldo pelo Governo
os srs. Lanchinsky e

Mailions-I
dos satisfatórias nas suas ex-IFederal)

k
.

CoA.
".

f I'

E D I T A L y, da Academia de iencias pertencias com ° emur dos
Declara aberta a inscrtção aos de Moscou, fizeram recente- animais, Lanchinsky e Mali- I u_c:. D.N••• N. 17. OE!lU

•

e�ames �estibulares I mente uma ousada experiên- novsky começaram a trans-
Comunico a?s lll�e':.cssados que se cia pela qual substituíram um plantar raizes dentais para osacha aberta a lllscnçao para os exa- ,

. . .

111eS vestibulares mediante o qual dente de um ser humano por maxilares, imediatamente de-
será permitida ru'matrícula no �r- I outro que pertencia ao maxi- pois da extração de um dente'.
so P. ele Educação Física do ES-1lar de uma creança falecida Uma das experiências con-

Otado. did t d
-

t' f pOUCO antes de feita a extra- sistiu em transplantar a raiz
s can 1 a os everao sa IS azer 011 -

d' A

seguintes requisitos: çao.
OA'

e um cachorn�ho de tres me-

a) - Ser normalista; Em outras experiencias pre- ses para a cavidade de uma
b) - Ter 18 anos e menos de 30, liminares, os dois sabios já ha- I raiz no maxilar de um cão

dr idade; viam transplantado uma raiz adulto. À raiz fixou-se firme-
c) -- Ter bons antecedentes; . .

.

l' t b d I dd) __ Ser vacinado; dental maxilar de um an�ma i
men e na ase, esenvo ven �-

e) -- Ter boa constituição fisics, para o femur de outro animal l se normalmente o seu revesti-
e mentul. de mesma espécie. Formaram menta-no prazo de três meses.

.

A inscrição .será proc�s�a�a m
uma cavidade correspondente O cão valeu-se do novo den-

diante rcquenrnent� d�r�gldo ao
ao tamanho do novo dente e te para os usos que fazia comInspetor de Educaçao F'is ica, e de-

. . .

vidamente instituido dos compro- com a forma da respectiva os outros, sem dar sinais de
v-intes das alíneas a, _b e C.

. I raiz. As experiências demons- fraqueza ou de qualquer esta-
Qua�quer jn�orma?�o. a r-espeito, traram que a raiz se fixava e do patológico. Quando o cão

poderá �cr obtida, dl�I'Ia�e�te, na'
se nutria normalmente por morreu em consequência deJnspetona de Educação FISlca (rua

. .' . .' , . .

João Pinto, 42), no horário do ex- I meio da corrente circulatória, um acidente, foi analizada a

pediente. completando-se o processo de cavidade onde o dente tinha
Florianópolis, 5 de [aneiro de perfeita fixação em três ou criado raizes, revelando-se, porl\J',H

Cap. Américo Silvdl'� 9'Avila quatro meses. meio dos raios, que se havia
'--.... . - � Diretor __.. O d.�llt� desenvolveu-se nOl'- deSelWqlvido Gomo se fosse um

brasileiro,

AlEi. PETTINATI

Está à venda Jos 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, Z20 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

pelope selado para ares·

posta.

o «Restaurante Pérola». Para
mais informações, dirigjrose ao

proprietário, na praça Quinze,
n. 22. -- Florianópolis.

V.·H
,.�-W"__...._- .......,..,.

dente natural do próprio ca

chorro.
Os Srs. Lanchinsky e Mali

novski começaram agora a' fa
zer suas experiências em seres

humanos. Se essas operações
obtiverem o êxito que se espe
ra e de que já existem fortes
indícios, nascerão novas e im

portantes perspectivas nos do
mínios da cirurgia plástica:
dentes reais e normais, que
crescerão naturalmente, nas
cavidades que deixarem os que
forem extraídos.

I

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial; Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipio.

d.Q :e:.tQdQ

)
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o ESTADO - Segunda.feira, 15 (le Maio de 1944 s

\Vashington (De Raymond ainda hoje, de atacar as demo

Campbeel, - Serviço Especial I cracias e exaltar os nazistas,
da Inter-Americana) - Anun- ! sempre que possível.
cia-se que as negociações mau- i Seja como tôr o certo é que
tidas pelos Estados Unidos ") 1 Franco teve que ceder à pres

pela Grã-Bretanha junto à Es- são diplomática elos aliados e

panha acabam ele chegar a 1'e- que agora dificilmente poderá
sultados satisfatorios. Franco resistir a novas pressões quan
concordou em expulsar os do estas se fizerem necessárias.
agentes do Eixo que se enc?l1- A deb�li�ade do govêrno eSP�-1trarn em Tanger e, também, nhol e tao flagrante que hOJ8
em reduzir as suas sxportações o próprio general Franco já
de voltramio para o Reich em poude .cornpreender as razões I
a um quinto das cótas solicita- !lJelas quais dur�nte t.anto tem

das pelos naz istas. Em troca ]lO as democracías vinham to

os anglo americanos restabele- lerando as suas atitudes pró
cerão os seus fornecimentos de Eixo, que tantos prejuízos cau

petróleo aos espanhóes e HIll, saram à causa aliada. Daquí há
período de relativa tranquilí- algumas semanas possívelrne.i
dade voltará a reinar nas rela- te se verá que nem. todos os

ções entre os três países. agentes nazistas foram postos
Dizemos relativa porque, de para fóra de Tanger ou que

fato, não poderá haver tran- mais voltramio do que o assen

qurlidade ou normalidade total I tado continua sendo enviado'
entre \Vashillgton, Londres e

I
para o Reich. Mas isto é uma

IMadri enquanto o Caudillo te,- outra história sem maiores
mar em manter a Espanha su- consequências pois, no momen-I
geita ao atual regime falangis- ;0 oportuno, os aliados saberão I

ta-fascista que é uma negação chamar o Caudilho à ordem e Idaqueles princípios de Iiberda- levá-lo ao cumprimento int.e-
,

de e dignidade humana pelos: gral da sua palavra. 1quais se batem as Nações Uni-I Para a fal�nge a deliberação
das. Evidentemente nem ame- do Franco há de ter soado

GO-,ricanos nem ingleses preteri- mo um dobre de finados da cau

dem intervir na política inter- sa nazista. Com que pesar hão ----,------------------------
na da Espanha para solucio- de ter visto os agentes de Hi- FIDEINE BERGAMOnar de fóra questões que só di-

I

t ler na Espanha como vai m01'- ".

zem respeito ao povo espanhol. I rendo o poder da Alemanha
Esta discreção, porém, não im-: outrora onipresente e onipo�,�
pede que os cidadãos das duas rosa. O mundo que os falang �

grandes democracias julguem! tas haviam sonhado ajudar a

çom a necessária severidade' construir à semelhança da No

um regime que não se cansa,
I
va Ordem de Berlim já não é
mais possível. Agora a demo-

� "!
•

cracía que os reacionários e;.·

parihóes tanto odeiam por ler-v
brar a. república que em dado

I
momento o povo, pela segunda
vez implantou na Espanha
�1ara que se-rvisse de instrn
mento à sua melhoria e ao seu

,

-1
)

'I

Esta modelar Orgallização de móveis e tapeçarias
esl:, aparelhada para nlohiliar seu lar coro pnuco

d in he.iro. Peça por' carta 11m ea t álogo, Despacha
TI10S e eugradaruos gr-atu itameu te para o In terior.

í

fixe bem este nome quando pre<i:�Br�eAmSóvleLis,� I
fABRICA DE MÓVEIS i\

s. DECAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇÃO

Avenida Celso (jarda, 174 - Fone: 2-8635 - SÃO 'PAULO
I.

CEDE FRANCO •••

RAMOSALVARO
CIRURG IÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

.rogresso.

•• -:7- '\.

'Não ha necessidade, mi
nha Sen hora, de cada,mês
ter sé te dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias, Si a Senho
ra sófre, deve-o á sua impre
vidência, Use A Saude da
Mulher. Regulador. tônico,
anti-doloroso, A Saude da
Mulher lhe fará recuperar
anos de vida,

\e� -;:::. ;",..:

i1",,'. �'e(?o��:""::,,.
':':::, O te"'o�" �\t\" "'::;:\:,
\i "'�e .,,0." ,,' :'.:'::::::::: :::::::::::::::::.:<:::
.:.'

Â_�ÁllDE_.DÂ ,WlI�B

• ..

... e na admiração de todos!

Da produção
de quinino
Washington, maio - (Inter

Americana) Importantes
progressos têm sido alcança
dos nos esfôrços inter-america
nos para cultivar a chichona,
cuja casca nos dá o quinino,
de acôrdo com uma informa
ção do sr. William C. Davis,
funcionário da Divisão de Re
lações Exteriores do Departa
mento de Agricultura.
Num artigo publicado pela

revista "Agriculture in the
Americans", o sr. Davis decla
ra que os abastecimentos de
quinino das Nações Unidas es-

I tão sendo obtidos em quanti
dade variada na Guatemala,
Venezuela, Colombia, Equador,
Perú e Bolivia. Esses países,
bem como o México, Costa Ri
ca, e o Brasil, estão cooperan
do para o desenvolvimento das
plantações de chichona no He
misfério Ocidental.
À chichona é uma planta na-

tiva do Hemisfério Ocidental,

I e foi levada para o Extremo
Oriente em 1860, onde foi
transformada numa indústria
lucrativa. A conquista da ilha
de Java pelos japoneses, que
era a principal zona produto
ra de quinino, isolou as Nações
Unidas de suas fontes de abas
tecimentos de quinino, tão im
portante para o combate nas

"jungles".
No projeto de cooperação do

Hemisfério Ocidental, cada
país está dando sua contribui
ção definida, declanou o sr. Da
vis.
No Brasil, por exemplo, a

produção de Chichona ainda
se encontra numa fase experi
mental, Pequenas plantações
foram feitas nas regiões mon

tanhosas do Estado de Minas'
Gerais. O govêrno brasileiro
começou recentemente a dis
tribuir as sementes de chín
chona remetida pelo govêrno
dos �stados Unidos, e que es
tão sendo plantadas em Cam
pinas e Barbacena.

VENDE-SE �� A��n�al��
Ramos, 94. Vêr e tratar na

mesma rua, n. 86, das 17 às
1.8 horas. lSv.-lS

ii
r!
I

iJ

• De aplicação facílima e secagem rápida,
CUTEX lhe pede apenas alguns minutos para
lhe dar satisfação permanente! ...
Escolha entre as lindas e originais
criações CUTEX o colorido que melhor condiz
com a graça e a fidalguia de suas mias.
E depois ... domine com CUTEX !

ESMALTE

CUT�X
J.W.T.

- poro a manicura

A prisão de ventre é um gr ande mal, perturba o
í uncio

narnenro geral do organismo. Portanto, quem usar Fideine
Bergamo, adquirirá um grande bem: _. o fígado volta à
sua função normal, o estômago, os intestinos, todos os

órgãos ganharão' (equilíbrio salutar. Trat smento indicado
na icterícia, Deparece por completo a auto-intoxicação.

Em sua farmácia, ou Cx Postal, 1.861
SÃO PAULO

Unidade das
Américas

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"

ORI[NT[

Washington - (Inter-Ame
ricana) - Um ataque a uma
das vinte e uma repúblicas
americanas na realidade cons
titue um ataque a todas elas,
disse o Vice-Almirante Alfred
W. Johnson, da Marinha Nor
te-Americana num almoco do
Rotary Clube, em homenagem �-__....__.....- -___._-_._-.....................,._ovo...J..,..._..............__-_.......... ____
aos membros da Junta de Dete- �
sa Inter-Americana, no Willard

�<\Hotel. i

I
O Almirante Johnson subs- Fundada em 1870 - Séde: B A I A

títuíu o Tenente-General S. D.

I'
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Embick, representante dos Es- Capttal e reservas Cr$ 71.656.189.20

I tados Unidos naquela Junta, Cifras do balanço de 1942:

que não poude estar presente ResponsabIlIdades. .... .... . .. ,' .............• CrCrs$ 4.999.477.500,58

d d
Receita . ....•. , , ,........ 70.681.048,20

por motivo e oença. Ativo . ,., , ........• Cr$ 105,961.917,70
I O General Ricardo Astudillo, Sinistros pagos nos últimos 10 anos c-s 64.986.957,20

; vice-presidente da Junta e re- Responsabilidades.. .. ..'., Cr$ 76.736.401.306,20

presentante do Equador de Bens de raiz (prédios e terrenos) .... ", ,....... Cr$ 23.742,657,44
I 1· ,- DIRETORES: - Dr. Parnf'Ilo d'Ult.ra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

I
clarou que as republicas do de Sá e Anísio Massorra.
oéste devem continuar a coope- Agências e sub-agêncías em todo o território nacional. - Sucursal no

ração iniciada na organização

I
Uruguál. Reguladores de avarías nas prtucípaís cidades da América, Europa

da primeira conferência no Rio e África.

de Janeiro em 1942. AGENTE EM FI,()RIANõPOLIS
C AMP O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmldt, n. 39

"Aconteça o qu� acontecer Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA"
ao mundo, as Amercas devem SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-
ser um só coração, batendo ao NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
mesmo compasso". I .!....... - .... - -_-_ .. - .......,. __w_- - ....- -_-.... -__-..,._ -w_ ...............

PETISCOS - Ro ll-rnops - Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados":"'" Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc. etc.

BAR E ftRMIZEM
Rua V. Meireles, 11

TAQUIGRAFIA GRATIS, POR
CORRESPOHDEHelA

Para difusão do único rnê
todo brasileiro, a Associação
TaquigráHca Paulista ensina

Ipor correspondência. Infor
mações: Prof. Paulo Gonço l-

Ives .- Rua Sete de Setem,
bro 107. I: andar.
RIO DE JANEIRO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA TENIS CLUBE Sábado, dia 20 .- «Grandiosa
. ,

soiree»--

Retiram-se os nazís em vários setores da Itália
Argel, 14 (U. P.) -- De acôr

I do com observadores fidedig
I nos as fôrças do general Wil-

Florianópolis, 15 de Maio de 1944 Ison
estão procurando efetuar

, um amplo movimento envol

vente, destinado a isolar Cassi-

ENSINO no. Uma coluna aliada avanca

pelo léste daquela histórica CI-

dade, tentando chegar à estra
da que vai para Roma, ao norte
de Cassino. Os alemães, por
sua vez, informaram que Cas

telforte, importante guardião
das defesas nazistas, foi aban
donado. Segundo os aliados as

fôrças do Quinto e do Oitavo

Exércitos estão avançando de

I
acreditando-se que foram mui

tres direções sôbre Castelforte, to mais elevadas as baixas, em
que tudo indica, poderá ser mortos, sofridas pelos comba

ocupado dentro de muito

pau-I
tentes do exército de von Kes

co tempo. A agência oficial ale- selring. Enquanto isso, através
mã D. N. B. acrescentou que da emissora de Berlim, falou o

os aliados conseguiram abrir comentador oficial nazista

algumas brechas na zona de Praegner, que afirmou não ter
Cassino e admitem, ao mesmo sido surpresa para os alemães

tempo, que Castelforte está a ofensiva desfechada pelos
correndo o perigo imediato de a I i a dos. Admitiu, porém,
ser ocupada pelas fôrças alia- Praegner que as fôrças ata
das. Durante a luta os soldados cantes são muito poderosas, o

anglo-norte-americanos já cap- que obrigou os nazistas a ligei
turaram 600 soldados alemães, ras retiradas em diversos seto-

res.

COISAS DO
Rio (Especial) Diz o

"Diário de Notícias" que o mi
nistro da Educação precisa to
mar urgente providências pa
ra que os programas de geo
grafia e filosofia do curso cien
tífico e clássico sejam expedi
dos, pois já estamos pratica
mente no meio do ano letivo e

a falta desses programas é
grave. Na cadeira de filosofia,

da barata, e de outros bichos

])01' exemplo, que se deve en- igualmente preciosos. A ex

sinal' ? Será possível compre-
periêncía d� reforma em ex��

ender nessa disciplina noções, ?uçao Ira dizendo a.palavra
de sociologia, de psicologia e

I justa sobre tantos outlO� pon-

U• I"? té d I
tos Importantes, mas alguma,e ogrca : ou a ma ena a ..,

I
.

. ". coisa ja se aprenc eu, a respei-mesma deve restrtngí r-se ex-
t d f Ad'

. -

1
clusivamente à filosofia? Dei-'o a re arma. ivisao (O

.

f' 't"
curso complementar em cien-

xar que ISSO Ique. ao cn erro . tífico e clássico parece, pordos professores sena expor os
exemplo, constituir um rrualunos a surpresas desagradá-

veis nos exames. Afinal, o pro- casso. A experiência terá prin
grama é uma orientacão índís- cipalmente sobre a reforma o

pensável e não se explica que efeito de, unificar o espírito que
essa orientação só venha a ser I a presidiu. Êsse espírito foi o

conhecida depois de já muito de um compromisso, entre o

adiantado, senão quase con- clássico, como os jesuítas o

cluído o ano letivo. Tanto o concebem, e o científico. Mas,
programa de geografia, como o compromisso antes prejudi
o de filosofia, deviam ter sido cou que favoreeeu a reforma.

expedi.dos desde o ano passado.
Parece que, entre os compe
tentes, pensa-se também que
há certos programas que pre
cisam ser revistos. Já aquí nos
referimos no de Bi.ologia do
último ano do curso científico,
onde se chega ao requinte de

pedir-se o estudo da anatomia

Nola de protesto alemão à Turquia
Angóra, 14 (U. P. Especial mo tempo que acentuava ter o nado pela suspensão das ex

por Leon Kay) - Os círculos I govêruo otomano rompido uni- portações do cromo, uma vez

dignos de crédito

informa,mllateralmente
o acôrdo. O em- que já recebeu da Alemanha

que o embaixador alemão von baixador nazista manifestou, grandes partidas de material

Papen entregou uma nota ao, ainda, esperança de que a Tur- bélico. A "calma" aceitação da
ministro elo Exterior ela Tur- quia aumentasse as remessas parte da Alemanha da suspen
quia, protestando contra a in- doutras matérias primas, afim- são das exportações de cromo

terrupção de embarques de de cobrir o "deficit" ocaslo- surpreendeu os círculos diplo-
cromo para o Reich, ao mes- máticos locais.

É mu. DOENÇA.
.MUITO PERIGOSA
P.!..lU ..A. F.ilIÍLlA
X PAlLA. Â Uç..A.

o nervosismo . pela invasão
I Violento ataque
da RAF

Estocolmo, 15 (De Hubert êsse o tempo em que os russos

Huxkull, correspondente da darão início à sua ofensiva em

"United Press") - As autorí- grande escala.Acrescenta que a
dades nazistas que, com o ner- campanha sovíética de verão
vossismo de suas medidas, vi- será começada antes de duas se- O general Olímpio Falconié- Londres, 14 (U. P.) - Os

nham prevendo a invasão do manas, dada a necessidade que ri da Cunha, que há pouco re- importantes entroncamentos

continente para fins de abril tem o Comando Russo de ultí- gressou dos Esatdos Unidos, Iferroviário� �e Louvain e. Ras
ou principias de maio, decla- mar certas medidas e prepara- em cujo Exército local esta- i selt, na Bélgica, foram vl?len
mm agora que a mesma prova- tivos vitais, e termina asseve- giou, partiu do Rio pata Juiz i tamente atacados, pelas forças
velmente se verificará em fins rando que a invasão pelo oci- de Fora, afim de reassumir a

I aéreas britânicas. Informantes

dêste mês ou princlpíos de [u- dente e a nova ofensiva pelo sua comissão de comandante autorizados indicam que fo-
"'.-.-............-...... __ ...............�_

'nho e., enquanto isso, seguindo oriente constitue operações da Infantaria da 4a. Região rarn lançadas duas mil tonela- NOVO secretário do
as Últiitlas informações proce- que, segundo tudo faz crer, só ���.�a.::�_ _. _ ��d�:r�;Sms���'ee�����i:a��t;�� (((arreio. �a_ Manhã»dentes de Berlim, estão se�do serão levadas a efeito síncro-

O
Em substítu .

uO· d M
- entroncamentos ferroviários içao ao jorna lS-

inteilsificadas as construç es nizadamente. Os alemães, ao la as 1 aes no ocidente europeu, à noite: t� Raul �ra�dã�, que vai re-
de obras suplementares da que se informa, depois dos

Quatorze bombardeiros britá- I ple_:_C:;,�n�al o ,CO!relO da .M.a-"Muralha do Atlântico". O mais tnaentes esforços na cons- Rio, 13 (A. N.) - Comemo- nhã" to F'" E d�

d B nicos deixaram de regressar ,.' jun a. orça xpe. IClO-
"Voelkischer Beobachter" fi- trução de gigantescas defesas rou-se, ontem, em to o o ra-

n t
I "I)' d l\/f- " N R' às suas bases. aria, assum.lU a se�re arra da-

3WU os ultimos dias de maio nos Países Baixos, acreditam si , o la as :aes. o ;0, quele matutmo caneca o nos-
como o período mais provavel ] agora que as mesmas sejam essa ?omen�oraçao teve cunno

so confrade Aderson Maga-
para o grande ataque anglo-I inespugnaveis a qualquer ata- especial, pOIS que, em t�das Comprar na C \SA MJS =E lhães.
americano pelo mar, visto ser que. I suas igrejas, foram recolhId�s LÂNEA é saber econ miza .

.r..i.·s-··f··e
.....

r.-a-··s··-··S···u-",e·
....

c�
...

a···S··········
...··-_······-",··....··",·····-·········-·-.-.·.-.-",.·.....ov (e'iasnd1eo,

1 acso ne10l1l1)faa�.VtOe rddllan1amga.tre�II'lndIe-, I-a to I; !l esp o'""a_

_
- -.;

lU. U II

Gral. Olímpio
Falconieri

Campeonato de amadores

Mhisão militar
uruguaia
RIo, 14 (A. N.) -_ A missão

militar uruguaia partiu, na

manhã de ontem, para Resen
de, em litorina especial, afim
ele visitar a Escola Militar das
Agulhas Negras.

Verificou-se, ontem, no Est6dio
da F.C.D" a 2" rodada do co.rn

peonato de amadores, na qual se

defrontaram Avoí F.C. x Netuno
F.C., e Lopes Vieira x Escola ln.
dustrial.
Embora a assistência fosse dimi.

nuta, os quadros despertaram a

atenção dos espectadores em 01.
guns lances.
a l '

jôgo, Avaí e N�tuno, teve
in íc io às 3 horas, sob as ordens do
Juiz Valdemiro de Melo. a Avaí
não teve dificuldade em fazer for
midável «goleada», visto que 01.
guns elementos do Netuno já es

tão em tempo de aposentar-se ...
Os goals em número de 12, de

ram muito trabalho ao marcador.
a 2' jôgo, Escola Industrial x Lo

pes Vieira. teve início às 3,45, obe
decendo ao mesmo Juiz, s r, Vai
demiro de Melo. Terminou em

patada a partida por 1 a 1. Ten
tos .le Osní extrema direita do
Lopes Vieira aos 28 minutos e Ar·í
do Liceu, aos 20 minutos do 2:
tempo.
Esta partida foi mais ín teres

sante, pois, os quadros eram da
mesma altura, o que pôs a Qssilil.
tência em emoção.
A renda foi, de Cr$ 117,00.

Palmas de ouro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


