
1.100 grandes bombardeiros

Os alemães abandonarão a "Linha 'G61igâ'�'
, • 1

ROMA, 11 (U. P.) ... OS ALEMÃES PREVÊM A POSSIBILIDADE DA RETIRADA 'DOS EXÉRCITOS ALE�S DA "LINHA
GóTICA" E COMEÇARAM A LEVANTAR GIGANTESCAS FORTIFICAÇõES NA RETAGUARDA DO RIO AR�U.:Ao..QUE PA·

RECE, OS NAZISTAS CONSTROEM NOVA LINHA NAQUELE RIO. _,�'t� :,� ) ::,..... '

o
Situaçãó
gravíssima

Em visita ao

Ministro
Rio, 11 (A. N.) - Em visita

ao ministro da Aeronáutica, es
teve em seu gabinete o coman

dante Celedon Palma, diretor
da Aeronáutica do Chile, que
se encontra nesta capital. O
comandante Celedon Palma
foi, durante muito tempo, adi
do da Aeronáutica chilena jun
to à embaixada do seu país no

Brasil.
Ano XXX I Florianõpolls- üuarte-feíre, .12 de Julho de 1944 f H. 9154

Londres, 11 (U. P.) - A
D. N. B. admitiu ser gravíssi
ma a situação das fôrças na

zistas que lutam no centro da
cidade de Vilna. Outras infor

mações indicam que os russos

estão estreitando o círculo es

tendido em tôrno da guarni
cão alemã que procura defen
der a capital da Lituânia.

U M.\J8 ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

lf·
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Von Rommel lança tudo à lula IEstava no poço
Londres, 1.1 (U. P.) - Ao sul de Caen, os britânicos e ca- como na cania

nadenses se aproximam lentamente da margem ocidental do , Lisboa, 12 - Henrique Cor
Orne, em encarniçadas lutas de tanques e infantaria; mas ti· reia, filho de Antônio Correia e

ueram. que recuar novamente da aldeia de Maltot, oito kms. ao Lucinda de Jesús, estava a
sudoéste de Caen. Rommel lançou quase uma centena de tan- brincar com outras crianças,
ques, inclusiv� algunf gigantescos modelos "Tigre" de 6� !o"!e-j no lugar denominado Casaldiz
ladas, num futil esforço para esmagar essa ameaça brittmica Pindo, na freguesia do Casten
ao seu flanco. Alguns comentadores aliados acha� que o ma- I do, quando, ao querer beber
rectuü nazista está desperdiçando reservas num ritmo que po- água, caíu num poço de pro
derá acelerar sua derrota final. fundidade de 40 palmos, mas

Os EH. UU. reconhecem o Comité Francês �u;afsf��v:n����r�f�a�odf��à� Mais de
do poço, a dormir profunda- Londres, 11 (U. PJ - Mais de 1.100 bombardeiros quadrí-

WASHIYGTON, 11 (U. P.) - () PR,ESInE.NTE ROOSE· mente. motores norte-americanos atacaram hoje a área de Munique.
VEI/f� EJl'I ENTREVISTA A LIUPRE.NSA, nECLAROU QUE "' ..,. "J

A rádio alemã advertiu que formações aliadas tinham penetra-
OS ESTAnOS·UNInOS- DECIBIRAM ACEITAR O COIUI'fÉ Profundé! do, por volta do meio-dia, sôbre a Alemanha, a região de Muni-
FRANCÊS� DIRIGIDO POU )).E GAULLE, COJl'IO O A1'LUJ penelracao russa que. Informou também a D. N. B. que durante a noite passa-
óR.GI0 DA ADMINIS.'TRAÇAO CIYÍL .NAS ÁUEAS JÁ LI. Moscou, II (U. P.) - As

tro-I·�a, alér;n de Berlim, foi. ainda bom�ba.rdeado o grande centro
DER.'fADAS DA FRANÇA. pas russas, que avançam atra- industrial de Mannerheím, na Renama.

Viés da Lituânia, numa frente .-------------------------

"aem bombas Prosseguem no de mais de�150 kms., aCham.-sel"!litar
da ativa No interioru

. _ avanco a .apenas cerca de 180 kms. ?e nao pode entrar
em Mllao Londres, 11 (U. P.) - InfOr-I�lga e, portanto, do ma�', l?al- em concurso da Françama-se do Supremo Q. G. Alia- tico, As vanguardas soviéticas

.

Roma, 11 (�. :r:,) - O comu-: do que as fôrças norte-amerí- já se intern.a�a� l?rofunda- Um militar da ativa solící- Argel, 5 (SIF) - Na Lore��llca�o de hoje u�forma:rr: que: canas avançaram cêrca de 10 mente no terrltórío Iítuano e tou inscrição em con�urso pro- n.�, a sabotagem efetuada. nasa noite bombardelro� .

médios, I kms. na estrada La Haye-du- estão a 33 kms. de Kaunas, ou movido pelo DASP ate que pos- VIas ferreas pelos Patriotas
pes�,d<:>s atacara� ]?atlOs fer-I Puits a Lessay, capturando a I Kovno, que era até ao início sa apresentar. licença do co- p:o�ocou o descarr-ilamento de
roviarios de Milão. Durante aldeia de Mobec. Acrescenta- da guerra a capital da Lítuã- mando da umdade em que varres trens de tropas e car
horas do dia de ontem, bom-Ise que no setor de Carentan [nía. Os ataques e a infantaria serve. gueiros de munições, deterrni
bardei_ros rr1�ios atacaram ,as jdepois 'de consolidar suas posi� Imotorizad:; avançam 9-�ase � I O DASP inde�eriu o ped�do, napdo a paralização, ainda" �oferrovias e. vIaduto� ao no�oes-Icões nas regiões oéste e sul os I vontade sobre as planícies 11- esclarecendo nao ser possível trafego para qualquer especie
te da Itália. As forças .aereas aliados capturaram as aldeias tuanas, tendo coberto mais de inscrição de militar da ativa de trens. No Doubs e no Jura,

r do Mediterrâneo realizaram I
de Lamogerie e Laroserie a I dois kms. por hora durante asjl sem permissão da autoridade em virtude de numerosas ações

aproximadamente 800 vôos. cêrca de dois kms. a sud�éste .

últimas 24 horas. competente. de guerrilheiros contra os pos-,

t
... .

I dBombardeada de Saint-Eny" .....L.........-:._....�-.-_._......,,_-....._...w....w.w.._,.- ...;...-.--..............
-......_......--:---.--;- nOe�r��:�����a�s�e�d�: ema!��:Berlim

._ Grande ataque Rehrando operarlos da Prússia tos � feridos forarr: infligidas
. L<?n.dres, 11 (U. P.) :- O MI

Londres, 11 (U. P.) � Os alemães já iniciaram a evacua- aos IAnvasores alemaes. Como
nístérío do Ar comun�cou que � Cremona ção dos trabalhadores estranzetros das regíões fronteiriças da! se ve, desenvolva-se em todo,

ít
. -

"M quites" do U '" . �

I • •

da nOI e avioes os .' Prússia oriental, informa um despacho de Estocolmo. Outra o ínteríor a. França, uma
comando de bOlllbar�elO da .�on.dre�" 11 (U. P.)" -:- � notícia (esta procedente da Suiça) diz que foram proíbídas.] grande batalha ofensiva, leva-
RAF, atacaram Berllll:. Um agencia

. :!,ransoce�n I.nfor- em Berlim tôdas as ligacões telefônicas com a Prússia orien-' da a efei.to, com coragem ja-dos nosos aparelhos nao re- ma de Milão que roí realizado ',�. '... . , . I maís víst el Patrí t. ,
. tal. A orgamzaçao "Tod" mIClOU a transterência, para outros I a, p Os a rIO as

gressou I violento ataque aeleo contra a
R

.

>
••• • • FrancesesLondres, 11 (U. P.) - se-I cidade de Cremona, durante o pontos do

. elCh,. d�� fábrícas existentes em._Tllslt e 0;utras I __ _� _ _ _ -.
, d

.

f D N B ro- dia de hoje Acrescenta a mes- CIdades daquela regrao. Em uma extensa regiao por tras da

8 t t bégun o in ormou a . .., I' f tei t 'd d
.,

I
_

f b tit 'd 1 era am mI d bombas sôbre ma agência que o número de ron erra, a� .au oru � es CIVIS a emas oram su s 1 Ul as pe o
ram ança as

, .,. comando militar nazista •Berlim e M9;_nnerheim .no cur- !mortos e fendas e muitoeleva-' rel10nbel11doso de operaçoes de rustigamen- do.

2 -Ih
-.

df- IlI. U
to levada a efeito por aviões I - mi oes e russos em o enslva I Washington, 12 (U. P.) -

britânicos durante a noite de oomln_!lm as II Iq_s Estados Unidos reconhece-
ontem,

'

elevacoes .Londres, 11 (U. P.) � A rádio de Berlim afirma que os ,rao o novo govêrno pró-Tito
Londres, 12 (U. P.) - O Su- .russos estariam empregando, nas suas várias ofensivas, um da Jugoeslavia, organizado em

Dra. JOSEfiNA SCHWEIDSOH premo Q. G. Aliado informa total de 140 divisões, o que corresoonderta, aproximadamente, Londres, de acôrdo com pre
de reg cesso de sua vi c- que as fôrças norte-ameríca- a dois milhões de homens. Com efeito, a ordem-do-dia do mu-: diçõ�s feitas por fontes díplo-
gern, re c ssum

í

u sua nas, no setor de La Haye-du- rechal Stalin, referente à ocupação de Slonin e Luminiec, dei- matlcas bem informadas.
clínica. Puits, dominam agora tôda a xa transparecer que o primeiro exército da Rússia Branca é _._�-::..w.......·.-..-h ><".-...........-........._

parte elevada da floresta de agora o maior exército russo. Na longa lista dos generais, so- Estao a oeste
Mont-Castre, tendo alcançado mente os cossacos do Kuban aparecem com quatro nomes. Se- do Orne
as encostas da zona sul. gundo a agência Tramsocean, círculos militares alemães infol'- Londres, 11 (U. P.) - As

mam que os russos já alcançaram o rio Dvina, na área de Ute- fôrças britânicas e canadenses
na. Na frente de Polotsk, acres'centa a própria agência nazis- chegaram às proximidades da
ta, unidades blindadas russas a,vançam a tal velocidade, que margem oéste do Orne, ao sul
deixam, às vezes, para trás, as formações de infantaria ale- de Caen, em meio a violenta
mãs. VHna acha-se a,gora completamente cercada e a guarni- batalha, em que se empenha
ção alemã, encerrada na cidade, está vendendo caro sua vid;l,. ram tanques e infantaria.
Os russos, acrescenta a Transocean, estão empregando quan
tidades extraordinárias de artilharia para pulverizar a cidade.

Declarada «lona de guerra»
LONDRES, 12 (U. P.) .. A B. B. C INFOR·

MA QUE O ALTO COMANDO ALEMÃO DECLA·
ROU A PARTE LESTE DA PRUSSIA COMO "ZONA
DE GUERRA".

4 casa bervo
do nazismo

o que diz a
«Transocean»
Londres, 12 U. P.) - A Retiram-se

agência "Transocean" afirma
OS D'''"PO-esque as fôrças alemãs entraram

novamente em La Haye-du- Kandy, 11 (U. P.) - O co

Puits onde se travaram com-.municado expedido hoje reve

bates' de rua desde a manhã de Ii la que os japoneses se retira-
ontem. ram de Ukhrul e Ongshim.

Violenta a luta na Itália Londres, 12 (SIT) - Con
forme as notícias chegadas Vi.:!,
Estocolmo, o "Fuehrer" de
Munique, que foi o berço do
movimento nazista e onde foi
assinado o infeliz pacto de Mu
nique, no día 30 de setembro
de 1938, entre Daladier, Cha.m
berlaín, Hi.tler e Mussolini, [ .

cou complletamente destruída,
durante os recentes ataqllPs
efe�u.adºs p�lª RAF.

Roma, 11 (U. P.) � O comunicado das atividades terres
tres informa que a violenta batalha da Itália prossegue. Todos
Os exércitos aliados na Itália mantiveram seus ataques e o ini

migo, em alguns setores, lançou contra-ataques poderosos. As
tropas do Quinto Exército estão realizando contínuo avanço a

noroéste de Volterra, onde elementos avançados se encontram
agora nas vizinhanças de Lajatico. Tropas do Oitavo mantêm
firmemente suas posições, ao sul de Arezzo, não obstante os

contra,ataques inimigos, que obtiveram apenas êxitos locais.
;aouve ligei�a alteração no setor do Adriátlco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua Jo� Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

Na Capital:
An@ Cr$ 70,00'
Semestre c-s 40,00

I Trimestre Cr$ 20,00
lHes c-s 7,00
Número avulso c-s 0,30

No In ter ior :

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Tr imestve Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto.

lo ..
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Is
urrgmars, mesmo não publi-

c:'H.joS, não serão devolvidos.

I
A di reção nã� se re.��onsabiliza I

pelos conceitos emitidos nos Iartigos assinados

o Mucus da
Asma Dissolvido
Ropidomenfe
Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bililam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica. comece. a circular
110 sangue, dominando rapidamente os atu
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessaria é tornar 2 pastilhas de Menda<o
ás refeições e rícera completamente livre
(la asma ou bronquite, A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e Iacil ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
boje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A�a!:,;:;:"
Jl.GORA. TAMBEM A OR' $ 10.081
-----------------1

=;.::===i�ill�!�!�<,:�:,"'"
CONTABILIDADE AGRíCOLA
CURSO POR CORRESPONDÊI'�CIA - ÚNICO NO BRASI L

Pelo contador E. BRÁULIO BERLlNCK
De grande utilidade para fazendas de café, Máquinas de beneficiar
café, arroz etc., pecuária, silvicultura e serraria. Êsse curso é de
grande interesse para os senhores fazendeiros e contadores
em geral. Da boa administração depende o futuro do Brasil.

Peçam informações ii r-
Oia

""1
I

o mosteiro do Monte Cassino
levantar ...se ...à dentre a§ ruínas

.

Londres, 11 (B. N. S.) -jbagageirO
e assistida por solda

Menos de vinte e quatro horas dos britânicos e pelas tropas
depois de ter sido capturado o polonesas, que ocuparam <

famoso mosteiro de Monte Cas- mosteiro.
sino, o padre Felly S. J., cape- "M t.

. .

Ião católico de uma divisão 1 on e Cas�no se levantara

britânica do VIIIo Exército, re- dentro suas run��s", , de.c�aro�
zava uma missa entre as rui-,o pad:e Felly. O tIa,dIClOnaL
nas", revela o "Catholic Bulle- Mosteiro desempenhara a par-Itin", desta capital. te que lhe cabe, tal. como fez

A luz cinzenta da manhã do no passa?o, por m�lO da prece
dia seguinte a captura do Mos- e. da c�rIdade umversal, na

__lIIIIiI8 IIW4I1ml'__�. =___

teiro, o capelão, acompanhado formaçao de u,ma nova Europa j

por um condutor de mula e
em 12oss0 programa de. recons- II)seu bagageiro, caminhou até tru�ao b�feado na Justiça e na

o cimo do morro e rezou mis- Caridade .

I sa na estrada que leva a Aba-

!dia. A viagem empreendida sob
-

condições de batalha - foi ------------
uma verdadeira peregrinação;

RAMOS timas, o padre Felly tencionava ALV ilHOa todo custo oferecer missa de li

reparação dentro do própric CIRURGIÃO-DENTISTA r
mosteiro a todos que, como êle Rua Vitor Meireles, 18 i
sofriam as vicissitudes da guer-
ra. A missa foi ajudada pele

ACADEMIA IICARlOS DE CAMPOSII
Rua D. José de Barros, 337.6.0 andar· Caixa Postal, 2260 - S. Paulo

* 15 de julho
(stdlado)

t)

U . .J.il.

TE

\
Grande so i r-ê e em homena

gern às Fe der o çõe e de Vela

e' Mo tor de Sã.o Paulo e do

l Rio Gr o n d e do Sul.

I Dia 23 - dommgo - cocktail

dansante - dos 9 horas da

l
manhã. às 13 da tarde.-

,

AlmÔço n ,".,rvo,

Sapatos para Senhoras

HA JUIZO

Aproveitem os preços vantajosos! A �lFILlS ATA"A
Os mais modernos modelos!

v i vDU O UtiGANISMO

{(Sele�o-es» do Tudo não val além de Cr$ 50,00!
O Fi�ado. O Baço, o Coração, () Estômago, (18

y S
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôr�R

Peader's DI·gest apaa Iria Barreiros aos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do cs
U . belo, Anemia e Abertos.
Temos em mãos, com a sa-I Rua Ccns . Mofra, 41 Inofensivo ao organismo. Agradável

�i::�iã�mq��d��dan��,�;l�d���' ,.-- .......,.-..-..... - - .,.--- -.---- :!..:..:...:} 1 O ELlXIR 914 est�O��lr(�v�l��c��IO D.N.S.P. como

de junho de 1944 da revista: Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos; auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo
"Seleções", que devemos à pro-I da mesma origem
verbial gentileza do seu repre- e Ilosnital de Carl·d'.lde Fr\LAM CELEBKlDAlJES MÉDICAS
sentante e distribuidor para o pJ' li Sobre o prep·m.do ELiXIR A c. mpostção e o sabor a-

Brasil _ Sr. Fernando China- Fundeda em 1765 .914. devo dizer-lhes- sempr gradsvet do ELIXIR c!:!14. re-

glia, com escritório à rua do .

(Ui lU! • que o tenho empregado, em con-endam-no como arma de

Rosário, 55-A. RI'O' de Janeir.o.! Comunico que assuntos referentes à prccurador ia gera os. ca-os d� íuotcaçao apr« - faciJ manejo para o público
d I d

IJrl8Ón {sHd'B :m, vartas (!{' ,00 combate á 811111B, quallda-
Como prenúncio de maís um _a rmanda e do Senhor Jesú,s .dos Pa ss o s e Hospital de Ca 8Ul� m�nHt'�t'�'oel') 08 res ul- de. 'que frequentemente a-

sucesso para a sua inínterrup-] fldad.e .P?�em ser uat�d�s _

diàr iamente, das 14 às 16 horas tado s i êm :"IJo sattsfatortos, l)Joveito DO Ambulatorlo di

ta sequência de vitórias. a no- no e?CntoflO ,desta Instituição, na Praça 15 de Novembro, 16 pois são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

va edição constitue um desses (pavimento. te,rr.eo). .

I Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu.

presentes régios com que são Consistór io, 8 de Julho de 1944. __ 4 eM '·__'4 i._Si_oe .........

brindados, todos os meses, os NABUCO DUARTE SILVA _�� w.-.-.,. _- "-"'....-.J'

�:��t�� ��s���o�e�,���, pa}�;: ......._�.:.::. ..._......._-.-_......- ...... .�:.::_:�:_-�:::��..._..-___ CursO Pdarticular
!��!�� �a�!d�sot��o�:�� a:::'i� O presidente palestra com Genne Tunney I '

o .,.

e

lo sóbrio, na mesma Iingua- Rio, 1.1. (A. N.) - Uma. �as grande lutador. Creio que, com Daci�logrôfla e Taquigrafia
gem escorreíta e com a mesma notas mteressantes da vísíta sua classe, por muitos anos.] PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a

distribuição elegante de máté .. que o presidente da República ainda será o campeão mundial.' lecionar. diariamente, atendendo das 8 às 12 e das
rias _ elementos que gran- realizou à base aérea de f?a:t!ta Ademais, em virtude de riatu-I 14 às J8 horas, em sua residência,
gearam para "Seleções" uma Cruz foi, sem dú,:_ida., a pales- rais preocupações decorrentes I na Rua Saldanha Marinho, 26 A,

situação de absoluto destaque tra que sua excelência mante- da guerra, outros boxeadores I
....,..".,..._.J" __-

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

na preferência pública. Desta- ve com. o Genne Tunney, ex-, não poderão preparar-se, com í

camos, da edição em foco entre ?ampeão mundial de box, hoj.e I eficiência, para superá-lo no:
os seus muitos e curiosos tra- I12co�porado no posto de cap�- � seu preparo e técnica". Genne I
balhos, os artigos que a seguir tao a Armada dos Estados Um- I Tunney, por fim, informou que I

citamos e cuja leitura satisfaz dos. Ao ser apresentado ao sr.1 assistira a movimentadas Iu-]
aos mais exigentes leitores' Getúlio Vargas, Tunney mos-

i tas, em São Paulo, onde assim !
"A ULTIMA BATALHA DO trou-se entusiasmado pelo Bra- poude avaliar o bom desenvol-!
"BORIE"; "TOMA ASAS A CO- sil, enaltecendo o progresso e: vimento do box naquele Esta-l
L O M B I A"; "PRUSSIANIS- ,desenvo�vim.ento, que se nota: do. Diante dêsse interêsse;!
MO. . . EIS O INIMIGO";. n�s .

mais dIv�rsos setores. da t adiantou aos resp�nsáveis pelo i

"PLASMA PARA TODOS"; i atividade nacional. Refermdo-' pugilismo bandeirante que, I
"COMO VIVER ALEM DOS i se à co!aboraç�o, que o Brasil

I terminada a guerra, terá o I

SEUS R E C U R SOS"; "O: presta a sua patria, na guerra, maior prazer em levar "bo-]
ADEUS NO CAMPO DE BATA-l em que ambos estão empenha-: xeurs" brasileiros aos Estados!
LHA'" "NAVIO DE TROPAS";; dos, disse que é de incalculável Unidos, afim-de fazerem um!
"A RELIGIÃO RUSSA VOLTA valia e .exaltou ainda? perfeit?, estágio, para melhorar apren-!
DAS CATACUMBAS"; "VER entendimento e a estima reei- dízagem daquele esporte.
PAE:A APRENDER"; "RETA- proca, que existem entre bra-, ILHOS DO DRAMA CÇ)TIDI-: sileiros e norte-ameri?anos, ir- .

�.;õ•.â••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••
ANO"; "A PEOR VIA FERREA rp.anados pelo mesmo Ideal, q�e '" FA(A stuAIfUNClO PELO ! nU!; LONlJON & LAN(JASHIRE INSURANCli]

DO MUNDO'" "O MISTÉRIO. e o de vencerem a luta o mais

rc�
I

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

DE JOHN L. LEWIS"; e "Es-;cedo possível. Tunney, natural- �--�
.....-;� ��'� , COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

CUTE AQUI, SOLDADO HAR-, mente, no de90rrer da pales�r�, .._. , I., aI t i!J1:, COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

GROVE'" condensado do livro: recordou aspectos de sua atIvI- fONE 122 � :::J 'I Representante: L. ALMEIDA

See Here: Private Hargrove --: dade esp�rtiva, fazendo. �stes TRAJAN014 1�AMIlAP. Rua Vidal ·Ramos. 19

;por MarioA Hargrove.
. coment�u'lOS; �. Jo� Lou�z e um ....

TEM SíFiLIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO
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r·
..····ee....,..o...GIIijI.Oi O santo do dia

iVida Social I s. João GUal�erto, Abade
• • Descendente de uma família de
,••••••., ........ antiga nobreza nasceu João em

ANJVERSARIOS Florença no ano 995. Tendo uns

F S b I
' " d t d 1 b vinte anos de idade foi êle encar-ogo im Ó ico Iree ansan e, num os cu es rVerdadeiramente, tanto "bola Hoje decorre o natalício da srita.

regado de vingar o assassínio de
De passagem para Pernam- desta capital, a seus associados ao cesto" como "cestobol" ou Araci Luz Cunha, funcionária da

um parente. .Numa sexta-feira
buco, transitou sábado por es-1e convida?os. , . I "basquetebol", são adaptações D.R.C.T.. Santa encontrou o assassino, que
ta capital os componentes do O querido gremio, que tan- defeituosas, mas, de qualquer sem armas, se achava num lugar

t ' , .,

t d d A srita. Maria Aparecida Acciol- de onde não havia possibili:iade deFogo Simbólico da Pátria. os "craCKs'. ja
. en; a o

,

a
I modo,

melhores que "basquet- li Carneiro faz anos hoje. escapar. Vendo-se este à. merce de
Este ano a linda cidade do Santa Catarma, fara tambem ball". Se já possuimos um ter- *

João invocou a clemência dêle.
Recife será o ponto de partida uma exposição de seus troféus, I mo vernaculizado - cestibolio Para os que na imprensa local referindo-se ao exemplo do Salva
da maicr maratona atlética do I numa das ':V'itrinas" de l�ma lou cestibolo - por que não trabalham, a data de hoje adqui dor moribundo. João Hcou de tal

mundo. . casa comercial desta capItal,. adotá-lo ? O Conselho Nacio- re especial relêvo, por nela se re modo impressionado que perdoou
I . I gistar o aniversário natalício do e, de caminho para casa, entrouPrestando uma homenagem p�l� passagem ,.90 seu

amver-j
nal de Desportos tem tuna co- sr. major Pedro A. Carneiro da na igreja dos Beneditinos, ajoe-

a embaixada visitante os diri- sano de fundaçao. missão, constituida dos srs. Cunha, diretor do nosso colega Ihando-se diante de um crucifixo.
gentes da F. A. C., ofereceram Antenor Nascentes, Jaques Rai- "Diário da Tarde". O que se passou aí entre o Reden-

,

1" 'Tup', Esporte Clube ' * tal' e João moveu o a fazer-se be-no "Restaurante Pera a, sa-, '1 mundo e A. Varzea, incumbida d M d dbado a, tarde um lauto almôco, O TUpI Esporte Clube, desta do não pouco arduo trabalho F-e-s4;.eja hoje sua data natalícia ne itino. as, epois e alguns
-

a sra. d, Oualberta Born. anos abandonou o convento e di-
que transcorreu num ambien- capital, fêz realiza� no preteri- de nacionalizações de termos rigiu se para um ermo, perto de
te de grande cordialidade. �o sábado, !l0�, saõesdo cl'l;lbe _."ados no esporte. urge C.J- Fazem anos hOJfl: CamcITdoli. Num vale alí existente

,

'6 de Janeiro", do Estreito, nhecer o resultado dêsse trn- sr. dr. Júlio Tietzmann, João e que, mais tarde, recebeu o no-

Pra�a de esportes «dr. Rogério uma animada "soirée" �ansa�· balho para, depois, ser unif'or- Gualberto Leal (Porto Belo). João ��ad:re��;i�:.brQ�a:���d:: s�ab:
VI'eira ')

te que transcorreu muito am- mizada a terrninoloz ia esport.i _
Gualberto Bettencourt (Tubarão), d II

1 té lt b João Gualberto Soares; e a guns anos, uns jovens a êle
,.

d
. mada e se pro ongo.u a e a a

va. Parece-nos, seja qual fOI' '.) .

I G de se uniram, fundou uma ordem, aTeve lugar no ultimo omm-
d d

rnerurio : rocemo onzagamadrugada e ommg'o d
-

F d dós Valumbrosanos· Cada manje
go na sede do L. C. F., a ínau-

.

aspecto a questao, que a igueire o;
h.� F B B'

.

d
.

t menino: João-Jaques Dias' tin a uma pequenina casa, e guer-
,1 Jj;uração da praça de esportes VER.ILUlEIRAllIKXTE ... jamais evena er dava silêncio absoluto. A super ío-

"Dr. Rogério Vieira. "\.LARl\L\.�rrE ! eXtigidO dedul11a .sua. !iliadda o Nascimentos: �:r;;:ci�r:'o�o::i�!Od;�iJ��iôha7!�O ato teve a presença do E tã 1 1 s s arraias re orno a enornmaçoes esna- O lar do sr. Edgar Sousa,S ao a arrnac o o .

r d
co perador Conrado II' contribuiuilustre edil florianopolitano, futebolísticos de S. Paulo, com:��.".....__-_-..

merciário, está em festas pelo para a construção da
. primeira

associados do L C. F., jornalís- as declarações do guardião I �f�f!�;n�circi��te-ontem, de seu igreja. Segundo a regra dos Vo-
tas e numerosas outras pes- Barchetta, de haver sido vísi-

GallBnhas
.._--..._...,.-_......---..-..�.-.......-_ ���:�s�:��aÓSs���igi��oSc=�e::�soas. tado por subornadores. O caso, Moedas nem ocupar-se com quaisquer rie-Fechando a bela festa, reali- é, sem dúvida, muito grave, clivisionárias g6cios. Esta circunstâ.ncia levou o

zou-se nos salões daquele clube, tanto que o Departamento Prn- Rio, 11 (E.) '. Foram rem�tidas santo a admitir na sua ordem ir-
um animado "cock-tail", dan- fissional da Federação Paulis- de raça

para S. Paulo, por via aérea, moe mãos leigos que tinham que od-
íd

I

dos d d' I d C $ ministral' os bens da ordem esante oferecido aos convi �. ta se manifestou, alarmado. É

I
as ivisionarias, no va ar e r'

tI'Cltar dos neg6cios. João foi día-
e associados daquele gremlO preciso que as autoridades es-

1.058.000,00
tinguido pelo dom de milagres e

ná�ti,?��tado" esportivo, envia 1 ;�:tii���{ti����:��ase P:��ufs��� "c�;'�ei�v�� �!�e:�" PUbl� 'CORE DO FOLE X:;;:'�•••�-���..�;_2;_�.�...�. !.�?}.:
aos dinâmicos diretores. do L deÚnitivamente do e s p o r t e cou o seguinte tópico: "0 5 O 1 Bastante caféC. F., os seus votos de feliz pro- êsses máus elementos. Entre-I ministro Apolônio Sales é

-, no mês de junho p. p. no Ceara'gresso.
, tanto, que não vá suceder o um agricultor. Esse titulo o

.

--

,qlle se viu no Rio: certo índi- credencia pára o bom de-
VeleirOS da Ilha

t 1 viduo foi pilhado em flagrante, sempenho da missão que
Conforme fora amplamen e

I
eliminado do esporte e, meses lhe foi confiada pelo S1'.

noticia�o,. foi la�ça�o ao mar
mais .tarde, perdoado, etc., Getúlio Vargas, entregando

no pretérito dommgo pela ma-

I
etc etc Os protagonistas des- lhe a pasta que superínten--

b perten- '-,' b_nha os novos
. ar�os, . . sa pantomina ainda estao to- de as atividades agrícolas

cente� a. maruja deste vitorio-
dos em ação, de modo que não do país. Êle foi aos Estado!!

so gremlO. I podeni ignorar a quem nos 1'e- Unidos buscar ainda melho-
.() ato teve � presença �,� ��: 1 ferimos ... Tudo quanto s� fi- res conhecimentos do q�,.�

meros�s convldad?s, de � I zeT de desmoralizante para" aqueles que já lhe deram a

k sentaçoes desportivas e da Im-
esporte, deve ser punido. Na- própTia experiência da pr)

� prensa.
t' ue

I da o enfraquecerá mais que a fissão. E de lá voltou, como
, O "Estado" espor IVO, q - , d 1 t d

.

't
foi gentilmente �convidado, I sucessao de escan a os. o os os que VISI am a

� grande nação do no-rte, en-
agradece as distinçoes de que

I ESPORTE ES'rRANGEI. tusiasmado com o que pôJefoi alvo, e faz votos de crescen-
R \.DO presenciar. Mas uma das

te progresso pelo iatismo em. -,. . .

.
-

.

-

d
.,

Florianópolis. A imprensa esportiva de Sa_o ]lreOCUpaçoes o l111111stro

Paulo queixa-se de uma atl- da Agricultura, conforme se

F
.

t f'd tude que teria tomado a Con- depreende do noticiário a
OI rans er! O -

B '1' de Bas- ê s s e respeito divulgadu,
Os jogos em prosseguimento 1 federaçao

" r8;8I. eIra F' consiste em obter a :remessa
ao campe�nato de amadores quete�ol, eX.I�ll1do que a e·-

ue deveriam realizar-se no úl· deraçao Paullsta de Bo!a ao de ovos de galinhas de raça

(imo domingo, foi transferido Cesto p�ssasse � denommar-se para melhorar no Brasil 3.

devido ao mau tempo reinante, Federaçao Pauhst� de Baske- qualidade dessas aves. Evi-

o róximo domingo. teball". Se a refenda ,?onfede- denten�'el1te ia providência
para p

_ ração alegasse quê bola a.o reflete ° propósi<to louvávd
_ .

. cesto" é também uma denolUl- de dotar o Brasil de exce-
Festival �o BocalUva

t
. nação extravagante e sugeris- lentes raças de galínha[>

O BocalUva E. C., des a, C�pI- se fosse adotada a adaptacão poedeiras. Antes, porém, de
tal, promete • par� o proxImo

\ "basquetebol", ainda se adll1i- obter êsse melhoramento, O
dia 5, do me.s vmdouro u� tiria, por um critério brasili- que hoje se impõe é propor
grandIOSO festIval, que dado. I nte Todavia exiO'ir que uma donar ao estômago de sens
t·

.

ante nos meIOS· za. ,b

el?- .usIasmodreI�. io de Veios· I filiada readote a denominaçlo habitantes ovos em quanti-

dmge�t,es f:d:J�ma alcancar estrangeira, quando já pOSS.1l8 dade suficiente para ali
so, es � 't

>

há muito tempo outra, naclO- mentá-Io, e por preço aces-

gr��� �:�t�' a Diretoria. do Bo- nalizada, beI?, ou mal - ,'l1�O sível. .. embora não prove·

�,_ caiuva, fará reali:/:ar um� HSO!" hl1Jlorta - � lllCQlnpr�enji,HVtll. nham de galinhas de ra��"

1� I Grande Concurso- SAPONácEO RADlUM
Cia. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Os -cou pons», que serão resga tadcs até o d iu 20 de novembro, estão em

poder do sr.

'vTereyíliO 'JC)�é Gal'ciab _

Rua Tiraàentes, 35

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo «Petrópolis .. ,

no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona», toda de imbúia e

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

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

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

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944. ÁS 14 HORAS
Companhia

o ESTADO
./

Seja de que
origem fôr .

é sempre aliviada

.... com o uso das

. VER DADEIRAS
. .:

PASTILHAS VALDA
vendidas só em c c ix o s

com o nome

I

I
VA_�DA

licença do D. N. S. P. N° f86

"., de 26 de Fevereiro Q
..

-"1en, de 1935 a�" ",.

hal 0.002, EvcalyplOl a.

Estabelecimentos Rio, 11 (A. N.) - O ministro

b
... da Agricultura recebeu comu-

aocarlos nicação do chefe da Secção de

Rio, 11 (A. N.) - O ministro Fomento Agrícola �o. Ceará,
da Fazenda exarou o seguinte 1 de que a lavoura caf'éeíra, na
despacho na proposta feita pe-

I 9�ele Estad�, �presenta·se em

la Caixa de Mobilizacão e Fis- lotlmas condIçoes sendo a safra

calização Bancária, relativa à dê�te ano ca�cula?-a em 5 mi
concessão dum prazo para que lhoes e 50 mIl qUllos.

b
.

t
,. I .,..-.---...........-••_....-.-.-...._--�

os esta eleclJ:nen �s A ba?canos' Comprar na CASA MISCE.
se adapt�m. as

_

eXIgenCIaS
.

das LANEA é saber economizar.
novas llmItaçoes de capital:
"Os estabelecimentos bancá
rios, que vinham e estão regu·
l3irmente funcionando, de acôr· Washington, 11 (United) -
do com as cartas patentes que A embaixada da Bolívia solici
lhes foram expedidas, não de- tau ao Departamento de Esta
vem ser compelidos a ajustar- do um fornecimento de peníci
se às exigências da lei nova, lina para tratamento do sr.
uma vez que seus dispositivos Antônio Arce, ontem grave
somente se aplicam aos esta- mente ferido num atentado à
belecimentos a se

. i�sti�uire_!llli
bala. A preciosa droga será

no decurso de sua vlgenCIa, nao transportada a La Paz, via aé-
'havendo assim situação anor- rea, pelo secretário da embai-
mal a corrigir. xada.

Correias de transmissão
.

Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria
Rua C9ns.

Barreiros
Mafra, 41
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplontldo pela F'aculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasil)

";x-Lnterno do Serviço de Clltnica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico ao

Departamento de Saúde
ULINlVA MÉDIUA - Moléstias internas de adultos e crtanças, CONSULTóR16

6 RItJSlJJENUJA: Rua Felipe Schmidt n, 38 - �'el. 812. UONSUL�'A8 - Das'16 às UI.

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor+Sanson do lHo de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde, das 3 às 6.

DR.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assist ên cia Mu n ie ip a l e Hospital

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO:\SUI/rólUO: Rua Nunes J\lachado. 7 (EdHído S. F"llnciscoi, for", J.444

Consultas das lU às I:! e dus 14 às i5 Il()ra�
RESIDf:NCIA: Hua Marechal Guilhpr·rnp .."l. Fun e 7.0.;:1

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, S. Das 14 às 18 horas, Fone 1259.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

D,R. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de S!fil�s do Centro de Saúde

DQENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às (i h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
CIHURGIA GERAL - ALTA CmURGIA - �IOLÉS'l'lAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado peja Faculdade .de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fu.
Assístenn.e por vários anos do Serviço Ci.l·(�rgico do Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bíâíares, Irutesthnos delgado e grosso, tiró ide, rins.

próstata, bexíga, útero, ováruos e trompas. Varicocele, hída-ocele, varizes e hérnia'
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas, à Rua F'e liipe Schnn.id t, 2.1 (altos da Casa Paraíso) , T'el , 1.593.
RESID1ilNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso 1k! At>erfeioooamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

00N!!UL'1'AS - Pela mannãr diariamente das 10 às 12 hw., à tarde. excepto aos
�ábadOOl, das 16,30 As 18 horas - CONSULTORIO: Rua JoAo Pinto .. 7, sobrado -

1I'0ne: 1.461 - Res4dênclll: Rua Presidente Coutinho, ,3.

lNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

Dr. LAURO DAURA
t;;.IH'claUsta em Doenças de Senho

!'aS - Vias Ur-ínâr-ías.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Med íciria de São Paulo.

Tratamento especializado. médico e

cn-úrg ico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utel'o. ovários.

tr-ompas, etc.) .

Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários. trompas), sem ope

raçâo) , Tratamento de todos os dís

t.úrbios da menstruação e da esteríu-
, dade.

Tratamento moderno da blenorra

gla aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

�ontrôle endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultórto - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.

FGrmado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

CJlnica médica em geral, pediatria, doen

eas do sistema nervoso. aparelho geníto
urlrnário do homem e da mulher

�8flj8te. TécnJco: DR. PAULO TAVARlCS

ICurso de Rad!ologia CUnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (Silo Pau· I10:). Especializado em Higiene e Baüde

Públdca, pela Universidade do Rio de Js I
neíro. - Gabinete de Ralo X - E:lectro

eardtograrta cllnica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisIoterapia - Laboeatórto de micros

eopía e análise eüníea, - Rua Feroando

Machado. 8. Fone 1.195. - Florlanópnlli<

OR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÁO

DR. SAULO RAMOS
lilSpeClali8la em moléstl.rul de !tenh02'U -

PartotI.

ALTA CffiURGIA ABDOMINAL: eetôo

mago, .,.eeicola, iítero, ovários, apêndice.
tumores. etc., - CIRURGIA PLASTICA

00 PERtNEO - H�rn!IUI, bldroceie, Te-

etooeele, Tratamento sem dor e operaçAo
de Hemorroldee e varl.zea - Fracturas:

li.parelbOOl de l(ê88o- Opéra DOI! HOIIPltAi.
de Florianóllollit.

A'raÇA P_Ira e OU.,.elra, 10. Fone, 1.0011.

Horário: O.. 1t U 18 bor.. , diariamente.

Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

Clnlr&1. e Ortopedia. CllnJca e CtI'1lJ'&1a
<10 tocaI. Parto!! e doençall de !tenbor....

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did· I
'Iamente das 15 às 17 horas.

REsrneN'\'1 A: Alrnlrr.nt .. A 1vtm. S6. Jl'on. 761.

DR. AURÉliO ROTOLO .

I

Médico _ Cirurgião _ Parteiro
OR. REM IG lO!

R A (O S X CLíNICA M�DICA

Moderna e possante instalação Moiéstlas Internas, de Senhora. � Cri

1de 200 MA. ,nças em Geral. CONSULTóRIO: RtI1'

Diagnóstico -precoce da tuberculose "ellpe SC'hmldt - Edlflclo Amélia Neto

lJulmonar, úlceras gástricas e duo- ""one 1592. 9 às 12 f! 14 às 17 horall. RE

ctenllis, câncer do estômago, afe- SIDl!:NCIA: j Largo Benjamin
rôes das vias biliares, rins, etc. Constante. 3

Aplica o Pneumo-torax artificial
D N t d'A-.

oara o tratámento da Tuberculose I r. ew O" VI a
Pulmonar - Tratamentos moder- Operações -- Vias Urinarias -- Doen-

nos e eficazes desta moléstia çal dos intestinos. réto e anus

tompleto gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da

médica: Ondfls curt.l;ls e ultra-cur- colite amebiana.
tas. Ra ios Infra-Vermelhos e Raies Fisioterapia -- Infra-vermelho.
UI! ra Violeta. Infrazon-Terapia ConsuIt: Vitor Meireles. 28.

Consultório: Rua Deodoro. S Atende diariamente às 11.30 hs. e,

esquina Felipe Schmidit à tarde, das 16 hs. em diante

na!! 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 ma I Resid: Vidal Ramo8, 66.
Telefone 1.475 Fone 1067.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA '(JS

H(lJ� • amanbA será a aua preferib

.,.,..,.... .,.cJo".t. " eonranxetru - Homeopadu - rert.mart..
.

ArtIICO. de borr.cha.

"ar."t_ • ."ata observlncla DO recelhlArto m6.u.,..

()'
�------_............�

I Re!!?���)O ?h�:U��O� id�������!�� S a .0' U u e '0 o I' .i ontem a esta capital sr. Erotí- .Havendo para mais de 20 mil .

des Xavier, assistente do chefe' estabelecimentos comerciais,
do serviço de fiscalização ge-

I somente para gêneros alimen- C O N T· E M
ral de preços da Coordenação tícíos, é claro que não pode- OITO ELEMENTOS fONICOS:Econômica, que veio ao seu riamos reunir um exército de
torrão natal, do qual se encon- fiscais para controla-los. Con ARSENIATO, VANADA-
tra afastado há muito tempo. cebeu o ministro João Alberto TO, FOSFOROS, CALCIO
Abordado pela reportagem, de- então um meio de utilizar o ETC!
clarou que o Serviço de Físca- próprio povo, que é, de resto. o I
lização Geral de Preços último grande interessado para a pri-: 'rTO�TNICICOODDOSO NCUERSECBURLOOSórgão criado pela Coordenação, meira linha de fiscalização. & R

além de cuidar do aumento da Criou-se, assim, a secção de

produção, por um lado, que é
a .verdadeíra forma do barateá- queixas e reclamações, compos
mento da vida, cuida, também, ta de rêde telefônica e uma I
de serviços outros, quais os de secção de reclamações diretas. I
fiscalização dos preços do tabe- Através de todo êsse mecanis
lamento. Havendo tabelamen- mo, não só os consumidores,
to - prosseguiu - isto é, um!mas, também, os comerciantes,
ponto de referência entre o JUS-I enfim, todos que tenham pro
to e o abuso, deve consequen- blemas a resolver, podem tra
temente haver fiscalização e I zer ao govêrno suas queixas E.

esta é função do Serviço a que' sugestões.

O. Pálido.. Depauperado"
E.gotldo., Anêmico., Mi••
qUI crilm Mlgrol, Criança.
raquítica •• ,.ceb.rio I toni·
ficação glrll do o,g.nhmo

'co", O

58 ngue n 01
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� COMPANHIA ·'ALIANÇA DA BAlA"
i

Procura colocaç'ão
Senhorita, com d iplorn a de

complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou "escr itório.
Informações na Gerência do
«Estado s

.

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

Cra 71.61)6.189,20CapItal • r-eservas

CUr ..... do balanço de 11l4Z:

I-tesponsabtlldade. . Cr$ �.999.477.IiOO,1i8
Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 70.681.048,20
Ativo.... .... .. , Cr$ 105.961.917.10
Sinistros pagos nos ülttmos 10 ano. Cr$ 64.986.957.20
Responsabilidades .. . Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRE'1'ORES: - Dr. Pamf1lo ct'Ultra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

GARAGE Aluga-se
uma, na

,rua Alves de Brito. Tr atar
na casa n. 70, da mesma

ruo , 15 v. - 6de Sã e Anisio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Orugufli. Reguladores de avaria.'! nas principais cidades da Arnér íea. li:llropa MOTOCICLETA

I
e Africa.

AGEN'l'E EM FLORlANóPOLlS
CAMPOS 1.,080 & elA. - Rua Felir� Schmtrlt, n. 39
Caixa Postal :1. 19 � Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAf, BLUMK

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Vende-se uma, em estado de
nova, daodo-se toda garant ia ,

marca NSU, de 7 1{2 H.P. com

garupa. Tratar nesta gel ênci.a
5 v. - 4

Para pronta entrega
Vende-se um motor elétrico de

5 HP. Tratar com A. L. Alves. Rua.
Deodoro 35. 51\ ·4

Quando a noiva é rica e o noivo pobre ...
RIO, 10 CE.) - Verificou-se, presa de todos, o advogado ,No

no pretório, um fato ímprevís- rival de Alcantara usou da pa-
to. Presentes numerosas pes- lavra, pedindo a suspensão do TI"po'gr�fosoas, parentes, amigos e até ato. ° causidico declarou ao lU

curiosos, o juiz Aderbal Salva- juiz que a mãe da nubente Para trabalhar em BJumenau,

dor dava inicio às formalida-I cancelava a autorização que
numa grande Eír-mo., precisa-se de

- bom tipógrafo quê conheça, in-\..des da lei, para a cerimônia do
I clusive, serviço de obras. Tratar na

casamento de Sebastião Conde dera à filha, invocando para CASA 43. livraria e papelaria, rua
de Araújo e da senhorita Eros isso motivos particulares. E o I

João Pinto. 9'-A. 15 v. S

Veloso �onçal�es filha da viu- motivo era êste: o �oivo queria rASA Vende se uma na
va Mana do Carmo Veloso casar com comunhao de bens. � .: F l ip e s' ·h·.1
G 1 d SUI'- A

. ,.

I' b" I
rua e 1 l

onça ves, quan o para nOIva e rIca e e e e po re

.",
midt, 184 Tr tar na mesma.'

If_ARTAZES O DIA iProcura urgent�
v. 2

HOJE 4 a.feira HOJE Rapaz recentemente nesta Capi-
tal, com prática em serviços de.
escritório e prestes a concluir seu

curso de contabilidade. fornecendo
referências que se fizerem mister,
pleiteia colocação.
Pedir informações a esta gerên-

cia. 3 v ... l

nesta capital, para ondu

lação pern1anente, equI

pado com todo conforto,
Ta está funcionando o
i' SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizonte").

(lHE «
4,30 e 7,30 horas

Tom Brown e Jean Parker na alegre opereta. desenrolada
Academia Nav 1 de Anápo!is:

.

Forja de bravos
Finalmente, Russell

O prada solitário
5 e 6 fpS. de:

da guarda
COMPLEMENTO NACIONAL �Natura1)
Preços: Cr$ 2,00. 1,5'; e 1,00. Imp. 10 anos

na

Bicicletas

Hay Ie, no eletrizar.te -far-we st»:

Vendem-se quatro, marca
eWarider e r », em ótimas condi
ções. Preço de ocasião. Ver e

tratar no Armazem cBom-Fim»,
no Estreito. 15 v. 2

As anedotas e piada!! aparen
tement.e Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "qulut.a-coluua".
(L. D. N.).

Robert Stevers, nos

Os valentes

«Salão americano(
instaladORecen temen te

A's 7,30 hora!!:
O sensacional <'fUfe» dCl Paramount. Cenas autênticás,

nos prÓl=riClS locais da lut,a:

da Europa
eletrizante película:

ao passado
Henry Wilcoxon nos 3' e 4' episódios do seriado para

O misterioro dr. Satã

filmadas

A
•

lnvasao
-

John Howard na

A volta
todos: Preços módicos e

serviço garanhdo
COMPLEMENTO T'-TACIONAL (Natural)
Preço� Cr$ 3,00 (Unico). Irnp. 10 anos

Prefira uma part.e de sen

t.rôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospit.al de Carida
de". e est.ará cont.ribuindo para
que êle tome mais um POU4;ó1
de leite, t.enha melhores medi.
cament.os, mais coniôl"to no

leit.o de sofrimento, et.c. et.c •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Çari�ade)_.
.

Amanhã, no Odeon às 5 e 7,30 horas
Dekker e Susan Hayward no filme feito para os fortes:

Herança de ódio
Rigorosamente proibido até 18 anos

,--=-----�--------�

Albert

JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Aproveitem os preços de Julho
da mui conhecida e barateira
Econo.mize
a preços

'hz :rrxr-w' dr

��reP�2i���r��os:s�d?s�§!�ese?es�r�1!'��ar!?e?av?!IR E � N E R
artigo abaixo, escnto por um se defrontavam, naquele ms- mUhO certos. As sIlhuetas, que �JJ1'médico francês, é o primeiro tante, com os boches? Seriam, desfilavam ao longo dos fossos, �'i1:'!
que chega da zona libertada, mesmo, suas as balas que se eram dissimuladas pelas trepa-

'

:::---
descrevendo as emo�ões que o,:_viam .zunir por toda parte? deiras, Contir:uamos avançan- '.ilsacudiram a populaçao france- Nao sabIamos que pensar. As do sempre. Fmalmente os r�- J �
sa, quando viu chegar os duas primeiras tentativas não conI:-ecemos. Eram êles! Nao ter'
aliados. I nos proporcionaram nenhum respIravamos, sequer, de tanta
"Estavamos num fosso à bei- resultado decisivo. Na terceira 'emoção. R�a-se, chorava-se, não

I

ra do pantano. O bombardeio vez, divisámos quatro alemães,' se sabia ao certo o que se es!a-
I

obrigara-nos a deixar às q':la-' dissimulados no fundo de um: va fazen�o.. Apertos de mao,
tro horas da manhã o abngo I buraco, em plena estrada, e exclamaçoes, tapas nas costas

lmprovizado, construído num que parecia!ll estAar rec}1ando,: e :'Viva a França", "V�va os

jardim e apertados uns contra Um deles atIrou sobre nos, sem AlIados". Desabou depoIs uma

os outr�s (eramos 6: - três contudo causar qualquer dano, :verdadeira chuva de maços de
mulheres e três homens) espe- pelo menos, umas 12 �al�s, ."a cigarros, b11:las, chocolates, .bis
ravamos com ardor uma cal- cincoenta metros de dIstancIa. I coutos, COIsas desconhecIdas
maria, que não vinha. Duran- Na quarta vez, vimo-los ergUerl'há

tanto tempo.
. .

te a noite o bombardeio fôra um lenço branco, preso na pon- Quando essas pnmeIras ma

especialmente rigoroso. I?e re- ta de u'm tôco, à �'uisa de ban- nifes�ações terminaram, up:-u
pente, um de nossos vizmhos, deira. O canhonelo e as bAalas relatIva calma nos per!llItm
cuja partida fôra retardada continuavam seu concerto. I

pensar �m pouco e �lma lmer:
pelo fato de sua mulher se en- Avançámos, apesar de tudo, tal sa alegna ;nos dommo?; a 11-
contrar enferma, cheg'ou, para era nosso desejo de conhecer, berdade! tmhamos �!mal re

nas dizer: - "Os americanos a verdade. A trinta metros da cuperado a liberdade!
estão aí. Vi dois, com quem fa- -- .._.._ -- --.•--:--��
lei. Logo ao me vêr, exclama- P�etrtlgl8 o Govêrno e

.·IC8�lsas,
Gravatas, PlJames

ram' _ "Vive la France!" 'Ift!ol�e," e.rmad&@I. - ou lIerá, Melas das melhores, pelos me

Não saberei certamente a 1m "QuInta. t"olunllt.IA". (I. nrres preços só na CASA MIS

emoção ressentida naquele 'ins- 1\ •. ) CILA NEA - R�raiano !:"

tante. Não podiamos sequer
acreditar na notícia. Terem os

americanos desembarcado na

ponta de Hoc, um penhasco
aLto e abruto que há dois anos

fôra transformado em verda
deira fortaleza, parecia-nos
coisa impossível. Temiamos a

esperteza dos boches. Nosso

companheiro afirmou-nos no

vamente a notícia e criámos,
então, novas esperanças. Essa

incert�za, no entanto, não se

poderia prolongar. Custasse o

Ique custasse, �ra preciso sabe�·.
Saíndo, entao, de nosso abn

go provisório, procurámos esta�
belecer contato. Minutos como

ventes: Como iriamos ser aco

lhidos? Estariam mesmo ali

o seu dinheiro, comprando na casa que mais barato vende.
que são realmente os menores da praça. Não faça suas

TECIDOS Brim Sebastopol .

Chitas , ,..... n11. 3,00 Brim Caro á " .

Voil estalll]Jado 4,00 Chitão, artigo superior .

Voil cstlllllpaldo 4,50 Crepon para quimono .

Voil estampado a escolher 5,00 Pelúcia lisa, reclame .

Pcterpans (reclamc) 1.),Ol) Pe luciu estampada, com listas .

Voil suíço 7,00 Pe luciu estampada IV01lC , .

Voil suiço (artigo superior) 8,00 Pelúcia com bonecos .

Voil rouiain ,......... 9,00 (_�alch�:l, att ígo bom: ,

Linho 'liso, todas as· corcs 5,00 Cachá, ar ügo supeJ'lor , .

Linho cstampado ,.......... õ.oo Cascmi r-a para casacos, r-eclame .

Linho estampado com 80 de larg '

7,00 Casem ira para casacos, aprovcitcm .

Linho Ilodic , ,................ 10,.50 Cuscmi ra. para casacos, art. extra .

Fuslr.o estalllpaclo V,00 Mescla, artigo bom , , .

Fustâo estampado (artigo sup.) 10,00 brim Kaki .

l-'ell'rpan (u.riigo superior) 12,o()
Tecido listado 7,00 CAMA E MESA
TolJralco listado 10,00 I Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00
Tecido Beligerante "............. 10,50 Colcha para casal, artigo bom 35,00
'lccitlo c/aviões ,............ 8,00 Colcha pur-a casal, artigo superior 45,00
Tecido americano moderno 12,00 Cobertor cinza, lã de hóde 11,50
'I'ohrnlco estampado ,................... 7,00 Cobertor para solteiro ., '..........

" 24,00
Tohrnlco (artigo superior) 10,00 Coher tor para solteiro 2G,oo
Tobrulco estampado c/corações 12,00 Cobertor para solteiro '.... 28,00
Tecido com barra (reclame) ,......... 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra ,......... 35,00
Tecido com barra (novidade) ,......... 12,00 Cobertor para casal _ 30,00
Tecido estampado c /Iaços ,............ 14,00 Cobertor para casad _ 32,00
Opala lisa, todas as cores ,.......... 5,00 Cobertor para casal, tipo superior 40,00
Opala Irnmcesa ' ,. íi.oo r'\ 19orliiü Léro-Léro (peça) ,........ 32,00
Opala inglesa '......... 7,00 AlgOlLio :\finho ., ,.. 40,00
Opala belga ,................ 8,ou Algodiío Douro ...........................• 50,o()
Opala suissa Matarazzo ,....... 13,!0 Algodão Argentina , ,............ 55,00
Cambraia hrnnca, 1 mt. largura .,.......... 1(j,5o Alvejado Desafia, peça de 10 mts. 32,00
Opala estampada 7;00 Alvejado Polar, largo 1,50 peça.............. .

" 170,00
Opnlu estampada " 8,00 Alvejado Polac-, larg. 2,00 peça 200,00
Opala estampada (art. superior) 9,00 Algodão"C C" largo 2,00 peça 155,00
Opala estampada Ivette 12,00 Crctonc Lençol 6/4, branco mt, 12,00
Zcrir. artigo bom ,.......... 6.00 Crclonc Lençol 7/4, branco 111l. .......•...• 13,00
Percal para camisas _ .. 5,00 Cruton e Lençol 8/4, branco 111t. 14,00
Tr�c'Ül�n,e, artigo superior " 10,00 Crctonc Império 6/4, em cores mt. 13,00
1 r icoline, tipo extra 12,00 Cretonc Amigo 9/4, em cores, largo 2 ruts. '22,00
'I'r icolinc, com salpicos , , 12,50 Cretone Amigo lO/-!, em cores, Iarg. 2,20 mts, . 24,00
Trico line, para pijamas 12,on Cretonc Carioca, 9/40 lurg. 2 111tS. br .. IUt. " 20,00
'I'r lroline br-anca, lavrada 13.00 Crctuue Carioca lO/i, branco, larg. 2,20 mts. . 24,00
Brim pardo colegial ,..... 5,00 Cr-e í

ouc Para.izo 10/4, branco, largo 2,20 mts, . 24,00
Bri!1J pardo colegial, superior ô.oo Cretonc Curió 9/4, branco, largo 2 I11ts. 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom (i.oo Crctonc Cur i

ó

10/4, branco, largo 2,20 mts. ,. 30,00 Tnrulha Bom Dia 6,00
Brim fantasia 5,00 Crctonc Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts, 35,00 Calças feitas para homens 22,00
Br im colossal 6,50 Crr-ton c Nupcial 10/4, branco, Iarg. 2,20 l11tS. . 40,00 Camisas de Tricoline desde ,,- 30,00
Brim, artigo bom ,....

" 7,00 Hiscado Colossal pura co lchâo. reclame 5,50 ;\ieias para homens desde _. . . . .. . 3,00
Brim 'Singapura ,.......... 8,00 Hiscnclo enfestado pa;ra, colchão 10,00 Meias Paulistas para moças .5,50
Br-im luper ior _ . . . . . . . . . . . . 10,00 Hiscado enfestado para colchão, art. sup. 12,00 Casacos de malhas para crianças 10,00
Brim :stalingrado .................••...... 12,00 Atoalhado hranco c em cores, enfestado 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno 12,00

S�das lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.

Comprar barato} s6 na Casa Yolande (filial), a casa que mais barato vende.
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

,
Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
compras, antes de verificar os nossos artigos.
" 15,00 PERFUMARIAS
" 12,00 I Pasta Kolynos .

6,00 Pasta Colgate, pequeno
"

7,50 Pasta Colgatc, gt-aaide .

6,00 Pasta Lever .

7,00 Pasta Eucalol .

7,00 Sabonete Carnaval caixa .

7,00 Sabonete Dorly .

10,00 I �abonete Euca.lol .

11,00
I
Sabonete Gessi .

45,00 I Sabonete Cativo em bola, .

40,00 Sabonete Vale Quanto Pesa .

55,00 Sabão Aristolino e • • • • • • • • • • • • • • • •

"

7,00 PÓ Ladi .

7,50 PÓ Coti pequeno , ..

PÓ CoU grande _ ..

PÓ Suspiro de Granada grande .

Talco Malva pequeno .

Talco Malva grande .

Tailco Eucalol médio .

Talco Eucalol grande "

Talco Ross médio .

Talco Ross grande .

'I'aloo Gessi grande .

Talco PaJmolive .

Iiougc Tentação , , .

Ilougc Cici .

Rouge Roial Briar .

baton Tentação .

Baton Lalaque .. , .

Creme Rugol .

Cre111e Cotí .

Creme de Alface _ .

Creme Porids .

Pixbri! , _.

óleo Dorly e Frank Loyd .

óleo Cecy .

óleo Eucalol .

óleo Royal Briar .

Quina-Petróleo Saudar pequeno .

Quina-Petróleo Sandar grande .

Quina-Petróleo Or-iental .

Loção Br-ilhante .

Leite de Colônia .

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegáveL
2 sorteios·mensais 4 e 18

" PRÊMIO MA IOR CR $ 6.250,00

NOVOS e
'USADOS
COMPRA e

VENDE
•

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

Romance. Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, QJ.límica, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Me1!alurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários. etc. etc:
,..-...-_"._'............_-.-..-..-.... - .-...-.-. . --.,....,.�

l:-IVROS I

i�.>,·>
··

..•....

.
•••.

�

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

=.-.;""..
.

.. r. ,.:' .. :::
....:.. , ..

-

.

',,",
.

""," ,,-�
ri' ,- -, ,

, �

.

O� L.R Oé$A'
ilUA'DEODORO,33
:'rÍ.oRII1110PottS·

.

3,40
2,20
4,00
3,30
3,20
4,20
4,50
6,00
(1,00
3,50
4,50
4,50
180
G;oo
9,00
9,00
3,:20
4,.J.o
4,()1)
5,00
-t.oo
5,00
5,00
5,00
1,50
3,00
õ.oo
1,50
3,50
s.s«
7,00
8,00
1l,5o
8,50
35o
2;00
3,00
4j50

11,00
16,00
15,00
10,50
8,00

Os órgãos da Estatística Militai
têm apóio legal, quando 'Jltimam
o produtor e o vendedor a mostra.
o que possuem em seua estabeleci
tleDto.. (D. a. II.).

w_-_,._-.-...._....-_-.".._._-_-.-_-�

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cl'esciúma.

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais município.

do EstCldo

Nova ofensiva?
Londres, 11 (U. P.) - Teve

início nova ofensiva russa na
Rumânia. A emissora de Ber
lim pelo menos anuncia que os
soviéticos atacam violentamen
te pelo norte de Jassy sem

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

acrescentar pormerlores. A
mesma emissora anunciou a

evacuação pelos alemães da ci
dade de Luninetz ao norte dos
pantanos do Pripet, isto é, no
setor de Baranovichi. De Mos
cou não há referências a ofen
siva que os nazistas apregoam.

I
�

-lfÁéiilo--ô-&--CiA�
- ..

Muito s bonifl cações e médico gralis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

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

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES d ..

-

Cr$ 390,00 a 480.
SAP1!TOS de Cr$ 50,00 a 255.
AGENCIA: PEDRO SOARES -_ 9

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

ft SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta capital)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Liquidado outro colaboracionista
LONDRES, II (U. P.) --- OS PATRIOTAS FRANCESES ASSASSINARAM OUTRO COLABORACIONISTA ARDOROSO. TRA.

TA-SE DE GEORGES BARTHÉLEMY E o FATO OCORREU POUCO ANTES DE A RÁDIO DE VICHí TER ANUNCIADO A

DESIGNAÇÃO DE PAUL MARION PARA SUBSTITUIR PHILIPE HENRIOT, ANTIGO MINISTRO SEM PASTA: TAMBÉM LI·

QUIDADO PELOS PATRIOTAS FRANCESES.

o IE� 11a (({( ({}) :;!t�:!�}lDb� RealIE�l���e, ��IH)fe���,!�, e!��c��i�e�,�,�
Marmh.a Canad,eI:se, graças .3,' holandês resgatado pelas Iôr- ma fuga de Java para Holàn-

Florianópolis, 12 (je h.lho de 1944 sua unidade médica de pesqm- iças libertadoras aliadas, em dia, onde, por fim, foi captura-
sas, conta agora com um novo Holândia, relata como os japo- 'do pelos nipônicos, [untamen
tipo de bíscoíto, que, c_ontra�-' neses começaram, há mais de

1
te com tôda g, sua familía. As

tando com o antl,go, sera nutri- 'um ano, a converter Wakde em segurou ain+a que, no �el'rjt(J
tivo e saboroso. Esse novo pro- .i:l1jJl?ltante base aérea, após O� 11;0 OCUPf',(ll) pelos js;rnIl.eses,
duto, que dentro em breve co-, tr.unros aliados nas ilhas Sa- [uns desconfiam dos outros, ao

A partir de hoje, quarta feira, o fornecimento de! n�eçará a ser fO!'ne?id?, COl1- ;lomão. Os nipônico� apl'[)v:i�ta- !mesmo tempo que é geral o

carne bovina passará a ser feito nas segundas, quartas e/tem
dez vezes.maJ,s ca!clO, qU,a-,ral.nse d,a topografia d� 11l�a,':rr:-�do do? delatores e dos .(;s

sextas' feiras, das 16 às 19 horas. tro vezes. m�Is �OSfOIO, . == ICUJO aSl?e�to caracteristico sao !P!oes.� Fmalme:r:te, o al_udldo
__...,..,....._...._....._.__._••_·_._._............_..___..............._.........w�_......·.-....·.WJY I vezes maIS tíamína e seIs vu- i as planícies cobertas de pal- cidadão holandês confirmou

{rJara an-Imar OS combatentes,zes
mais riboflavina do que J,meir�s, para transformá-Ia em ainda que a situação em ,lava

�i � j antigo. Do tradi.cional ?iSCOit,.o en�)fl'-.e aeró�romo, agora em é caóti�a e que os japoneses
�l I naval pode-se dizer muita CO]- macs dos aliados. O holanrl=s aterrorizam brutalmente 8. po-

Londres, 12 (U. P.) - Prisioneiros alemães, feitos na! sa, _salvo que. não .enchia:um
I

mei.1eionado cruzou .� :iila de pulação da ilha.

Xormândía, referem flue os chefes nazistas estão tentando leu l est��1ago vazIO,. aflrma, o. l:("� I �

vantar o moral das tropas com a promessa de "grandes oíen- (latollo da unidade médica: Dr. ANTONIO MONIZ DE Decreto .. lei federal

sívas" a serem Ianeadas contra os aliados, na França. Romnwl: e�a ffi�ro, sem �abor.e pobre em ARAGÃO O presidente da República
teria dito que estava "acumulando para poderoso ataque, que I vitaminas e :n!nerals. . comunica 009 seus clien- assinou o seguinte decreto-lei:
Iancaría os aliados ao maa-", Além disso, contavam os l}risfi,-I, � c�mposlçao do novo �JS- Art. 10 - Os militares ínte-

t d ra 't'J I tes e amigos que reassu-
neii:os que também lhes afirmaram que todo o sul da Ingla- i COlO e ma e cresj , par ._1,-, miu sua clínica. grantes da Fôrça Expedícioná-
terra estava arrasado pelas "l}()mhas voadoras" alemãs, RS I do-se com uma paI�cada, Nâo ria Brasileira, que, em terrító-
( uaís teriam morto nada menos de 12 milhões de pessoas. I se tragmenta faCIlmente.e a rio nacional, pratiquem ou te-1

sua forma e quadrada e fma, Edu
-

fr leaC8"30 IS nham praticado crime de de-
o- progresoros da para ser facilmente quebrada V -

li' Igarros para os
.. serçao ou crime de nature-

U raod,·o.telefon.-a com os dentes - sendo quo Conforme se anunciou, foi, ante-
, é ontem, realizada, no salão do Ins- za militar ou comum, cujas pe-

tJ1ombateotes .

. est� ultima qualidade
. � que tituto de Educaçãol, às 20 horas, a nas privativas de liberdade

V Londres, 12 (BNS) - "E \.- mais se afasta da tradição. A,\ conferência sôbre «e importancia atinjam até dois anos ínclusí-
O "Cine Ritz", em colabora- ,periências de rádio-telefonia, I conservação, qualidade ímpor-j da educação física na formação ve, quando se apresentem ou

cão com as autoridades fede- i realizados por cientistas da ím- tante num biscoito de bordo, é I integral da critnça». pelo prof. sejam capturados até a partida"
.

t duaí
... I . I ti f L'

•

d .' Inezil Pena Marinho. chefe da
rais, es a uais e mUnICIpaIS, I portante estrada de ferro Ln- sa IS aterra, sen o provaver- S - d P d . d D" -

d da Fôrça, terão seus processos,. • � I '"

.

i

d
.

d doi ecçao e e agoglo a lVlsao e

fara reallz�r hoje, �om �ma I tanica, demonstraram que, d(�'-I'mente,
e maI� e 018. anos, Educação Física do Ministério da sobrestados, aguardando o re-

programaçao especial, cmco pois da guerra, os passageiros A formula, fmal, obtida após Educação e Sc úde, torno dos mesmos ao país.
sessões cinematográficas, às 14 poderão comunicar-se com 118 outras experimentadas, í-i- O conferente, que fo_i ,a�resen. Art. 20 _ Revogam-se as
1 15 1/2 17 19 1/2 21' ,A. , r • 1 f' h d trí b' . todo ao numeroso o.ud

í

tôr ío peloioras, " I e suas residências ou escntonos.,' c ue ann a e, rigo 1 anc l"
us A ,. A'l t i disposições em contrário.

, 'b'd 6
.

'h d 'Ih I'
sr. cupr ao rner-i cc Vi a, ven I·

noras, sendo eXI I os com- durante a viagem", escreve o, farm a e mi o tota rica e'11 Iou , concomitantemente, a com Art. 30 _ O presente decreto-
plementos nacionais, dos quais, 'rimes. "As estradas de ferro I vitaminas, farinha de soja, ponha em que está empenhada a lei entra em vigor na data de '

5 de assuntos exclusivamente britânicas reorsranrzaram um juntamente com leite em pó, Di.vis�o de Ed�cação Física pela SUa publicação.
t

.
'

t o tran . M·I::! I' 1 I bin: crrccco do «metodo nacional de
ca armenses, e ou 1'0, m s -

serVIço de r 10 completo il ,açucar, sa, egumes com

111c1-1 d
.

- f" » t d 'd 1
".._.,......,._......"._---._.-...............

"I,
• 1'\

d f t bIt b" ..

'
.

1
"" I d h'd'

A. f
e uca.çao lSlca, en o 81 o co o

C CASA MISCE0.0 ? Jogo € U � O en re Ia- qual permIte a comulllC��tO os com 1 'IogenIo ê ermeL�
rasos 09 aplausos que, ao termi ornprar na .

slleI1'OS e uruguaIOS.
, I com inúmeras outras ferrov1:ls. tos, nar, rscebeu. LANE,A é saber econcrnizer.

O preço da entrada sera de A instalação dêsse serviço in',-
-- ... -

um cruzeiro (Cr$ 1,00), rever-
I

porta na construção de 42 es

tendo parte da renda para a tações fixas e quarenta móveis,
CJmpra de ci�arros � �erem en- e constitue uma preocupação
t �egues, por mtermedIO da Le- de ""uena contra possiveis ru

gião Brasileira de Assistência, tur:s de outros meios de co
em nosso Estado, ás "Madri-

I munica,cão. Da mesma forma,
nhas dos Combatente,s". 'foram aumentados em gramle
A Empresa colocara na sala extensão os sistemas telefôni,

de espe.ra do cinema, uma. cai- : cos e telegráficos de todas a"
xa destmad� a coletar os clgar-, estradas de ferro, sendo q!J8
ros, que, alem da entrada, fo- I 21.000 milhas de fio, represen
r?m ofertados �el,os que se

I
tando 429 circuitos adicionais I Nc.vo formato de

�l?'�ar�m prestIgIar a nobre' foram acrescentados aos já 'I-Ornais e revistaslJ:1lCIatlva, existentes" ...••

d.,......•••_.._.....-......"".u •."....._......._.......· re��ta:d�t��:�a�s d���,���:,�e�';�' illspeClona
.

O
..

O minis�ro da Justiça eX1?e-
Dra. JOSEflltJA SCHWEI DSOItJ • canos compelidos pela escas-

Está sendo convldad" _P?r ed�- dm uma .clrcular a todos os m-
n n Decreto-lei 'I I

tal, a comparecer ao HO,pltal Ml- terventores e governadores e
de regresso de sua via. -

sez de pape a adotar um novo litar de Florian6polis, af.m-de ser
C Ih Ad" t t' d

, fluminense formato para os seus periódi- inspecionado de saúde, o 2' tenen onse os mmlS ra l�OS os

gem, rea,ss.urnlU sua Rio, 11 (A. N.) _ O chefe do cos e magazines, poderão d'3-1 te da Reserva, Manoel de �lmeida Estad�, na qual c0t;lUlyca qll:e
chnlca. govêrno fluminense acaba de ,terminarem por meio de um

I CamaTa, visto não ,t:r s:do e.n-Io 'presIdente da Repub�lCa deCI-
. . .

'

I
contrado em sua res dencla regls· dIU que todos os projeto d� - - - - - - - ••• - ••••••• - ...... -. aSSInaI' decreto-leI Isentando t ste CI'entI'"'1'co se e-ss.n no"o .' - d

s e
.�....-ov_ .. - _ •• _. _.,. - ar. _ •• -

I. �
, e �, 'V' trada na 160. Cucunscrlçao e "

- ._

j,",lS operacões do Imposto de selo de custas, !formato é mais ou menos fácil Recrutamento. .

IC�!a9ao J e�tI�9ao det_cargo? .e
: _ • .. • emolumentos e percentagens e cômodo para a leitura do que

o lCI?S e us Iça �s ao s.uJel-
r,laValS brltanlcas judiciais do Estado todos e! a t'O-o [ tos a sua aprovaçao ex·vz do
Londres, 12, (BNS) - A quaisquer documentos neces-j

ao

A 11�� ..Stella S. CenteI', l1.a 1 it�m XIX do art. 32 do decreto-

pa,
rte qUE: esta sendo, desem-Isários à obtenção de financia-IUnive,rsidade de Nova York I

leI n. 1.202, de 1939" alterado

lie��ada pel,a n-:arlllha real ,I mento rurais de valor até lO! informa que o "formato d.1� É U1U. :DOENÇA pelo de n. 5.511, de 1943, ,

b�'Itanica na ,l1lva?ao da fort�: I n:i1 cruzeiros, bem como.o r�- guerra" _ como é conhecida llUITO PERIG_OSA.
�vza e,:rop€la fOI o que ma . ., 1 glstro de penhores ou hlpote- a nova apresentação das pu-

P.llU .&. FüILlA

l�npresslOnou o .G,eneral De I cas constituidos em garantias blicaçôes periódicas _ de Ulh
Jil PA.&A A UÇÃ

�faul,le. e ,sua comItIva qual:do I
dos mesmos. Quando os finan- jornal comercial, com colunas

.'�= -to�lIÕ
(�� VISIta as cost�s �a N�rman- ciamentos forem de valor su- mais estreitas e tipos mais le-
0Ia, comenta o TImes, que perior à importância de 10 mil giveis, é 16�{J mais fácil de leI'. mnHlul:IIItlIlUlliIacrescenta: Tan�o? Genel'�J /cruzeiros, o imposto do sêlo de A Dra. Stella escolheu 16 W�L_---- -- --'-
como os de s.eu seq.Ulto ref�n- �ustas, em�Iumentos e percen- adultos, para fazer a experiê �_Ir�m-s� com L;re?tTlta ad,mI:,l- I vage�s sera cobrado peI,a meta- cia, fotografou os seus oIh ,8, ---d--C---N---I--
�ao � supe�IOndade Ntecll1�a

I de.' 9bservado, quanto a tr�n�- durante a leitura, e chegou à
AlUna o urso orma

aas forças alIadas e nao ec ' erIça0 do penhor rural o hml- 'o!l"'luc::aN(\ de qlle o "format() I A I t t' F d 1 d 't'. "

f' 'ê' .', (. ., -< '.' n erven Orla e era a rol lU

n_onuzaram elogIOS a � ICI n- te fIxado no artIgo 34 da leI fe- de guerra" pode ser lido nu- I a aluna de sogundo ano de Curso
ft. _

Cl� com que, as operaçoes na- deral 492 �e 30 de agosto de, ma média de 338 palavras por I N�r:nal �e Instituto de Educação, Porá gasogeoloVaIS da marmha real foram 1937. Convem que, dentro des-jminuto O formato anti""o da- Behe;, Sll�Q,. para, coma extrattu'
_

planejadas e levadas a efeito". sa mesma politica de amparo e, '; . <
'"

< ,_ rnerano-dla.r1st.a, exercer no Grupo A Urn dos veículos de SUa pro.
,

,. - • • A' A. A
va uma medI,a de 290 palavra" I Escolar «SilveIra de Sousa», da Priedade, a Prefeitura Municipal

?s prOpTl�s. alemaes, no se;ll vIgllancIa economI�a, O gover� I por minuto. Notou-se, também, cidade de Florian6polis, � fu�ç�o do Ri? �o S�l vai
A
adoptar um

.
ornaI oflclal de campanha

1
no do Estado do RIO cancelou, 'ligeiro aumento na comprecn- de ProfeEsor, com o salárlo dlCino I qasogemo na lmportancia de 7500

',: l\![ilitaeri�he" ,
,

expressaram I no ano pass�do, tôdas .as dívi-! são do material impresso nesse
de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), cruzeiros,

ce �od� mequrv_oco a mesma das. p:ovenIent�s do l,m12os�o 1
)lOvo formato de jornais é re. _

admlraçao malllfestada pelo terntorIal relativo a ImoveIS I vistasGeneral De Gaulle, com as Sf)- cujo valor não ultrapassasse __,c_' _

pI�ntes p�lavras: "O ca�h�:- de 5 mil ,cruzeiros; e s�spen- Terreno no centronelO realIzado pela marmb? deu, tambem na mesma epoca,
britânica provou ser um dos I a execução judiciária das dívi
nlelhores triunfos das fÔrças)1 das referentes aos imóveis de
de invasão anglo�nol'te';am0d� valor não excedente de 10 mil
çanas" . c�'Jlzeiros,
,

-.._,_. ,,__ _, 1.

FRIEIRAS,

ft distribuição de carne verde

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,

ESPINHAS, ETC.

Para ser I (ir:uftar dO mino
d J Justica

Marcineiros
Precisa-se de 10 marcineiros

para fabricação de móveis. Pa
ga-se bom salário. Tratar no
«(lar dos Móveis» I na rua Tra
jano, 15.

Auxiliar de escritório
Vende-se, na rua Araujo Figuei.

redo, medindo 9,50 rots. de frente
por 21,80 mts, de fundos,
Tratar com A, L, Alves,
�u,a OeoQl-lto, 3S,

Precisa-se de um moço e uma n10ça, com noções
de escrituração e prático de doctilografía. Carta de
próprio punho enc!ereçada, para esta redação, o: AUXI�
LIAR DE ESCRITORIO. indicando reter�ncia endtlr$ço
fi Ç)rd$nado q'lle de6�jo..

'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


