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A marcha sôbre Paris

Mobilízacáo total na 'I'urquía
ANGóRA, 8 (U� P�) -- TODO o POVO TURCO FOI MOBILIZADO PARA ''A. 'DE
FESA NACIONAL. COMPREENDENDO QUE É MELHOR P R E V E N I R DO' QUE
REMEDIAR1 A ASSEMBLÉIA NACIONAL APROVOU UMA LEI, RECRUTANDO

TôDA A NAÇÃO PARA COMBATER QUALQUER ATACANTE.

LONDRES, 9 (U. P.) - Investindo rápidamente pelas es
tradas do léste da Bretanha, os norte-americanos acabam de
atravessar o rio Sarthe. A zona de Le-Mans foi a primeira on
fle irromperam as vanguardas de Bradley, em marcha acele
rada sôbre París. O flanco esquerdo alemão está desconjunta
do, enquanto o flanco direito está perigosamente ameaçado
pelos anglo-canadenses, que atacam ao sul de Caen. As fôrças
de Montgomery avançaram mais de seis kms. na noite passa
da, esmagando três poderosos baluartes alemães dura.nte o

avanço. Quanto à contra-ofensiva, ontem desencadeada pelos
nazistas nas alturas de Mortain, não teve duração maior que a

dos fogos fátuos. No Quartel General Aliado, passada a pri
meira fase das operações, dão ao desesperado esfôrço das qua
tro divisões nazistas um caráter secundário, depois de contido'
oi impulso alemão pelas guerridas fôrças de Bradley.

Com as fôrças britânicas em Caen, 9 (U. P.) � Tilly e

.8ampagnc foram ocupadas pelas fôrças britâmícas.

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

o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'rA CATARINA.

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Nova arma canadense'Mais de mil
LONDRES, 8 (U. P.) - Pelo que se vê, Eisenhower está bombardeiros

com grande pressa de assumir o cargo de "governador da Ale-
Londres, 8 (U. P.) _ Em Pa

man ha ", que Emil Ludwig, em recente predição, lhe quer at.ri- ris, segundo noticiam na capíbuir. Pois, acaba de ser revelada a finalidade do trernenrio
tal espanhola, é opinião cor

bombardeio efetuado pela RAF, que lançou, à noite, seis mil
rente que a resistência no se

toneladas de altos explosivos sôbre os alemães, no setor ele
tal' de Caen deverá desmoro

Caen. Tratava-se de preparar nova ófensiva de grande esc rta
nar-se a qualquer momento.

naquela área. Logo em seguida ao bombardeio, o primetro Para apressar êsse aconteci
exército canadense, apoiado por unidades brítãnícas passou ao

mente, mais de mil bombardeí
assalto, ao sul de Caen. m até a manhã de hoje, já tinha avan-

ros pesados da RAF atacaram,
çado mais de seis kms., ocupando várias localidades no que os esta noite, o sistema de def'e
oficialmente qualificado de irrupção bem sucedida". O objetivo sas alemão naquele setor, lan
dêsse ataque, numa frente de 5 milhas, é precisamente abrir

çando muitos milhares de to
câmínho mais curto em direção a París. Convém, aliás, frisar neladas de explosivos sôbre as
que os britânicos estão a 180 kms. da capital francesa, ao pas- posições de artilharia concen
so que as guardas avançadas norte-americanas, na direção de trada e trincheiras inimigas.
Lo-Mans, já chegaram a cerca de 160 kms. de Paris. Um des- Afirma-se que foi essa a ope
pacho de Londres diz que, no �taque desta n?ite, os canaden- ração de apôío aéreo às fôrças
ses empregaram nova arma: e um carro bl1nda�o para, o de terra com bombardeiros pe�
transporte de infantaria, que levou. �s soldados al�ad�s .a�e ao, sados, mais eficaz até hoje re
interior das linhas inimigas, permitindo-lhes, assim irnciar o I gistrada.
assalto com luta corpo-a-corpo. Londres 9 (U. P.) - Inf'or-
._..wI"wI"- - _ _

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

mações difundidas pelo corres-

Pagaram caro a �yen�UraIEf�E���F':1�t��f�;��!��;
LoxnnES, 8 (II. P.) - .\ eontra-ofensíva alemã eonse- bombardearam posiçoes ale

wllill nvancar nus ;) kms, nu lÍl'e3 de Cherence e Bousse, além mãs da frente da nova linha
� -

ii" outra penetração até l'l�jnt.Bnl'tlH'l�mey. () plauo dos ,ua. I
canadense.

zístns Na, Hiflentemente, trrornper ate o mar, lJlh'oduzllld�11 Londres, 9 (U. P.) - O co

uma cunha entre a Normânrí la e a Bretanha. }[HS foram deti-
I· man�o das fôrças �éreas norte

(tos n l1e1o menos, 2:)- kms. da costa e pngnrnm fi aventura com ,amencanas anunciou que 1600
U ))(\1':111. (te 154 tanques destruhlos ou nvarfndos, o ({IH' corres- i "Fortalezas Voadoras" e "Libe

pondo 31 uma ltivisâo ·'IHI1I;I,':I''' ! rators" atacaram concentra-

No�assêcreiãSãíêõiãS i�:��:����a��ni��;�s tf2 J��
MOSCOU,8 (U. P.) - Pela primeira vez, os alemães estão

,, .. ... ....

aplicando, no seu próprio, solo a política da "terra queímada ", iLíigadospefõhUUU
Despachos da frente russo-alemã indicam que os nazistas co-

uSenadO do Povo» Londres, 8 (U. P.) - O co-
meçaram a incendiar casas, granjas e outras instalações! ao Londres, 8 (U. P.) - Come- municado alemão de hoje dá a Londres, 9 (U. P.) � O co
longo da fronteira da Prússia Oriental. A população civíl, çou ontem, perante o chamado entender que a base' naval de mentarísta .do DNB informou
aliás, das áreas vizinhas da cidade de K6nigsberg foi evacua- "Senado do Povo", de Berlim, Lorient já caíu em poder dos que o movrmento dos patrío
da, com excepção naturalm�l�,te (:os que for�m c}lamados a tra- o julgamento dos implicados norte-americanos. Diz êle tex- tas poloneses para a Iíbertacão
balhar nos serviços de tortiflcações e que sao todas as pessoas no atentado contra Hitler. Se- tualmente que "uma das nos- de Varsóvia foi subjugado pe
mais ou menos válidas. Êsses preparativos 1l10stral,:t o pessí- gundo se espera, serão todos sas defesas esmagaram as pon- los a.lemães. No entanto, o co
mismo d.e que se acha possuído o alto comando alemao, se

�ell1l:
êles condenados e enforcados. tas-de-lança inimigas que a Imumcado do Exército Polonês

que esteja lançando reforços ao fronte sem qualquer conside- Londres,8 (U. P.) - A Tran- atacaram: retirando-se em se- de Liberta9ão diz que o general
ração pelas perdas e empregando também novas ,"�rmas se- socean informou que o tríbu- guida para os setores a oéste de Bors contmua com a ínícíatí
eretas". Nada se revela sôbre a natureza dessas últimas, nem na! do Reich concluiu o julga- Lorient, de acôrdo com as 01'- va, dominando firmemente
se estão dando melhc:re� resultados que os out.ros sngenhos

Imento dos generais implicados dens recebidas". t?d?s os pontos já ocupados. É
tão apregoados nos últimos tempos pelos nazistas. no recente atentado contra .,.....---.......-----.--,.,.-.........................- fácil, portanto, deduzir que o
.....- .........:;_.- - uL"a-.- _ -.- -.-.- __

· _-_

Hitler As sentencas ditadas Angóra toma comentarista nazista falou pa-

QUerem salvar 30 submarinos ��!�..�..1�*:.::?.-1..�;:::.�.�.�.��......... prAovidêgnC(iU3Sp) A A ��aseus ouvintes da Alerna-
ngora, ..

- s- .
, . -

LONDRES, 9 (U. P.) - Informações (não oficiais) dizem Os a lemãe5 num usemmab,llee'il'� queNapCeirOmnl�tle a aePvla'OcVuoau_ L�
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que os alemães estão efetuando a última tentativ8; para �alvar, usandwidh ,

ao menos, 50 submarinos e outros navios em depósito alí, bem Frente Britânica, 9 (United) cão e redução do número de
como o respectivo pessoal técnico das suas bases de Brest, L�- - Um oficial do estado-maior habitantes 'das grandes cida- franceses
rient e Saint-Nazaire. Não há quaisquer pormenores a resper- do general Montgomery decla- des, em caso de emergência.
to, estl'anhand'o-se, contudo, que semelhante tentati�� só ve- rou: "É impossivel imaginar as Serão construidos abrigos pa- Londres, 9 (U. P.) - Infor
nha a ser feita agora, quando os norte-americanos ja se elL- alemães defendendo a linha ra crianças. A polícia de Istam- mau-se autorizadamente que
centram, por assim dizer, nos subúrbios daqueles portos. A Siegfried, no oéste, com os bul adotou tôdas as medidas as fôrças franeesas de patrio
respeito informa-se que as fôrças "yaukees" contmuam a russos a castigá-los no léste"; destinadas a prevenir desor- tas libertaram sete cidades da
investir' também, sôbre o porto de Saint-MaIo, depois de te- acrescentando: "Não acho poso dens e pilhagem, tendo desvia- Bretanha.
rem atr�vessado Chateau-Neuf. Segundo os últimos despachos, sível que os alemães consigam do para o interior nada menos _ " ".,.

foi cortada a ponta de terreno em que se acha o porto, ficando manter-se, nessas circunstân- bduen4doms,il . indesejáveis e vaga- Alguns passosêste assim, definitivamente isolado .. Outras fôrças lutam pela cias".

lws;e de Brest. Uma declaração muito- �nteressante foi �ei�'1 --------------.-------------- Moscou, 9 (U. P.) - Prosse-
aos aliados pelo prefeito francês de Sal'l1t-Servain. Refem.l guem as negociações entre o
êle que o comandante alemão de Saint-MaIo, j� na primavera presidente do Conselho da Po-
passada, lhe dissera contar com um ataque aha�o por t�rra, lôn�a e o Comitê Nacional 1'0-
e não por mar. Isso dá a entender que os alemaes preVIam, i(�nes. A marcha das ,negocia-
até certo ponto, a estratégia aliada; tanto maior foi seu fra- çoes e os temas abordados não
casso em não terem podirlo resistir à investida, são conhecidos, mas um de
..- ..w _-. - -.-.-••_�........,...,.. seus porta-vozes declarou: "As

R d "d a pena a 15 anos negociações entre o govêrnoe UZI a ...l.· polonês refugiado em Londres
RIO, 8 (A. N.) - O ex-c:apitão Agilberto Vieira d;e. Azeve- e o Comitê Nacional já passa-

lIo um dos chefes do levante comunista da Escola Mlhtar em ram da fase preliminar para a

1995, acaba de conseguir, do Supremo Trihunal Militar, a re- discussão dos princípios bási�
dl.legão da pena por 15 anOs. coso .Já demos alguns passos''.�

Mais dois exércitos russos
MOSCOU, 9 (U. P.) - Foi anunciado que mais dois exér

citos russos entraram a participar da batalha pela Prússia
Oriental. São êles o Primeiro Exército do Báltico e o Sequsuio
da Rússia Branca. O último já avançou 24 kms. de BiauJstock
para noroésbe, ocupando Kriys:zyn, a 35 kms. da fronteira prus
siana. E o Primeiro do Báltico despachou suas pontas de lan
ça respectivamente sôbre Memel e Tilsit. Cooperando na. ofen
siva, a aviação Tussa bombardeou. os entroncamentos ferroviá
rios de Insterburq ainda na Prússia Oriental.

Em visita ao porta- aviões
RIO, b (A. N.) - O ministro Salgado Filho visitou hoje o

porta-aviões norte-americano que se acha em nosso porto. O
titular da aeronáutica estava em companhia do chefe do Es
tado-Maior da Aeronáutica e outros altos oficiais, tendo sido
recebido no portaló do navio pelo seu comandante, capitão M.
P. Drierist, pelo comodoro Needsan e pelo comodoro L. W.
William, representante da Aviação Naval norte-americana
junto ao Ministério da Aeronáutica. Na mesma ocasião. visita
vam o porta-aviões os almirantes Américo Vieira de Melo,
chefe do Estado-Maior da Armada, e José Maria Neiva, co
mandante naval do Centro. A visita realizada pelo ministro
da Aeronáutica e essas duas autoridades navais foi meticulosa,
proporcionando os oficiais do país amigo todas às informações
sôbre o navio. Ao concluir a visita, o ministro Salgado Filho
apresentou seus cumprimentos de felicitações ao comandante
do porta-aviões.

Teria caído já
Lorient

A mentira
do cosmme

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o P2f.ECO DA VITÔRIA - Soldados norte-america
nos. mortes 'durante o ataque contra a costa francesa, ja
zeni na praia à espera de um transporte que os cotuiuza à
Inglaterra, onde serão sepultados, (Foto da Inter-Ameri-
cana, para "O Estado"). Belo Horizonte, 8 CC, M.) - da saia-calça. Sentem-se, ridi-

� _. __ •• rw-...... ......-,.,......,.,._�.....,.._...,.,.._"'"'w..............._Ww!".........._...........,._.._.""
A perspectiva do uso obrigató- cularizadas em se vestirem

! � rio dos macacões, pelas mulhe- aos homens ...

"

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA" � res que trabalham, nesta capi-I Referindo-se o reportcr ao

� tal, vem agitando a classe ope-I uso tão comum na Capital da

!
Fundada em 1870 - Sêde : B A! A � rária e do comércio. As mulhe- República, de roupas masculí-
I'\CJ:NHW� E l'lLiNSl'On.rl'E'-' � res mineiras se opõem ao usolnas, pelas mulheres, as entre-

P':oloneses
·'lL'"'''' • r'... en·�p Cl'S n.t!II6.18f1.lo

I
do uniforme no trabalho, a vístadas responderam:Cllr ... do balanço de UH%l

I
exemplo do que vem ocorrendo I - "Mas isso é na Capital da

1 tl'·"l"m""t>lilo".l"" Cri <\.999.477.1j()(),1i8 f' b
. . .

R rbli "
_ !{p{'ella '" .. ..•. Cr$ 70.681.048,20 nas a l'lcas e casas COn1erCIalS .epu lca ...

Londres, (S. I. P.) - No

Me-l
Ativo Cr$ 105.961.917.70 no Rio de Janeiro. - Quer dizer que as sonho-

xico, África, Irã, Estados-ur;-l xtrnsrros pago" nos urumos 10 ano. .., Cr$ 64.986.957,20 I Numa "enquête" organizada ras não querem mesmo usar

dos, Grã-Bretanha, onde quer
R.esponsabIUdade-s.. . , '" , � Cr$ 76.736.401,306.20 ,nos meios f'emínínos do traba ... roupas masculinas, não é?

. Bens de 1'9 [z (pr�j(" e terrenos) ., ... , ,....... Cr$ 23.742.657,44 Ih
.

f'
.

d
' .

f' t tque haja uma cclônía polcne- 1)1l1ETOBES: __ n- Pamfllo (l'Ultra Freire d.. Carvalho, Dr. Francisco
- O, ven ica-se que a I ela

0111 pergun
ou o repor er.

sa, estão funcionando .escolas

I
d€ sa e Antsío Massor-ra. muito mal recebida, dando - Só obrigadas! - respon-

primárias para que as cnanças Agi'nclas G sub-agências em todo o território nacíonat. � Sucursal no ,preferência as mulheres ao usol deram.
exiladas' possan1 estudar na Uruguál He>!'ulRdol'es de avar tas nas principais cidades da América, Europa --------------,

�Airtca

Ad· M·sua própria língua e manter a

t:\GENTE EM FLORIANóPOLIS

gr.!!'lt aClman ft a Issamaior proximidade possível do ! ('.\ q P o '" L o B o & c IA. _ Rua Felipe Schmldt, n. 39 U � � � f� ,

"CUl'J'ic.ulu.m". que vigorava na � Ca i s.a Postal n, lIi - Telefone 1.083 - Rnd. Telegr. "ALIANÇA"
sua pátria ocupada. Sabe· se � Sl'Il·AGE;'\JC1AS l<::;j\l LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

L de Fre; ..�S Costaque na .Polônia e em muitos � NAU, BRU,SQUE .LAGES E RIO DO SUL ulsa li.lU .,
outros,' países ocupados os n:o- � Viuvo. filho, nora. netos. irmãs, cunhadas e sobr i-
vimentos

.

subterrâneos man- Curso parücular nhos de MARIA. LUISA DE FREITAS COSTA ma-

têm escolas clandestinas P'il'J,
'"' U.lIi U nifestam o seu agradecimento sincero a tôdas aS

.

ncas
.

f t de pessoas que. durante a enfermidade de sua que-,as ena ças, que as requen am
rida e inesquecível espôsa. mãe. sogra, o.v6. irmã,voluntàrtarnente à noite. Os D.�",-lilol1Dra�iia e I'1r.�"UI"'gr�, tía cu nhodu e tia, a visitaram e pres to rc.rn os seus serviços, bem como

alunos são óbrígados a passar �Ji'V.llii"!::!l 1tIU 1Ui'i..1 ulJlu l1s que. depois de sua morte. os confortaram com expressões de pesar.
O período diurno nas escolas PROfA. LÍGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua c Outrossim. convidam-nas paro aGsistirem à Santa Missa, que , pelo
nazistas. Os movimentos secre- Ie ci o n o r , díàriomente, atendendo dos K às 12 e dos seu eterno descanso, será rezada na Catedral, no dia 10 do corrente.

3u.feira. às 7.30 horas, da capela do S.S. Sacramento. antecipandotos _pl'ovidenciaram, também, 14 às J 8 horas, em sua residência, desde jà os seus agradecimentos.
para que não faltassem cursos rua Saldanha Marinho, 26 A I Florian6polis.7 •• agosto •• 1944,
superiores. Não surpreende, 15 v.-2 I :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;..;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;.;�_
pois, que, quando os exércitos , .. .....

d
- i Ialiadosentraram em Ro.ma, e11- Parece ate hlsrõrte e Cinema i

contras_:;em, a
_
despeito ,d� I Vitória, (via aérea) -- 111- nenhum estrondo, nem mesmo I

oCfpaçao al�ma,. uma �s�Ola I
formam de Afonso Claudio. qualquer ruído suspeito, todos I

po �nesa, (ue un�lOna,::a l� �- neste Estado, ter ocorrido au� voltaram aos seus leitos. Às 11 I
rufP a.mden ·e'd·com req�enc��d e

i dacioso assalto a sede da Pre- horas, ent.retmlto, ao entrar na lire ugm os essa naCl.OUULl a-, .

M
..

l' d 1 ,-', f
de. Apesar dos esforços da' feitura local, sendo, para isso, I r . un:r.�pa

1 a; e o ,p�1l11e:� 0_. un-!"Gestapo" a escola permane- l.1tilizada grande quantidade ele I' cl�nano, no ou es e e::; ai o,
lt

'
.

t· dinamiTe Cer�a das quatro ho- cofre forte completamente des-
ceu úcu a e, assIm, con muou v • J'

I· .
.

daté o dia em que os aliados ras da madrugada, a popula-t mant�lad?, �l;contran ?,-se Re-l
ocuparam a capital. italiana, ção foi despertada por uma

lo �.h�O 1.essl�uoS de r�l.lam.�e�
quando a sua situacão fOI 1e- violenta explosão. Como. logo CUllO._O e qu, ? lad ao� espe

galizada.
o

depois, não se ouvisse mais ra�do achar r;tnlhares ue cru-

_� ._____________ ze11'OS, provel1lentes da arre-

cadação de impostos, levou,
apenas, setecentos cruzeiros,
destinados à compra de estam

pilhas, Salienta-se que não é
a primeira vez que se verifica
um assalto dessa natureza. No

município de Castelo, não faz

muito, registrou-se idêntica fa

ç;anha. eonsegnindo os larapios
ralTegar grandes somas em

dinheiro de uma casa bancá-

I O D�r�v!p�in� O

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te1. 1022 .- Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

AD»
Semestre
Trimestre
Mês

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30Número avulso

l"o Interior:
Cr$
Cr$
c-s

80,00
45,00
25,00

I '

!
Ano

SI.!Ii«'sfre'

I TrHJH;sln,
! AnúrH:íos mediante contrato.

i Os originais, mesmo não publi
I (':.;.I1)S, não serão devolvidos.
I

I
A dircçâo não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

.

'. artigos assinados

Escolares

Rua João Pinto, n. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA (ArARINA
Farm. Narhal Alves de Souza

da Costa Avila

3.v-1

•

ria.

N Ao ten lUi I! duvida em de

rHInchu um "qulnta·coluns",
lwr uut.ls que pareça teu aml- I
11;11; 1'1&0 merece tll& estima 11m , .

,t"sd.1nr It. "Urja. (L. D. N.).

Exames Anátomo'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.

Sôr-o- diugnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia.
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftéric�
(CRUPE) com pr óvu de Schiclc.

Análises químicas de; Farinhas. bebidas, café. mel. águas po td
veis e para uso industriais [Eecuro ríoe , cervejarias).

...... n

Não gostam de -mecaeêe»
"

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciárlós

DELEGACIA EM SAN'l'A CATARINA
OBRIGAÇÕES DE GUERRA

A VIS o
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen

sôes dos Comerciários em Sant.a Catarina, avisa aos se

nhorps segurados que ainda não procederam à aquisiç.ão
de sêlos de Obrigaçôes ele Guerra l'efel'ente à quota ([e
Abril pp., devida na forma do Decreto-Lei n. 6.455, de
:�D-4-44 ou àqueles que desejarem completar seus mapas,
para a posterior troca pelos Títuios, que a venda dos re

feridos selos encerrar-se-á impreterivelmente, a 15 ele
Agôsto corrente. A Tesouraria Seccional do referido
Inst ituto atenderá, aos senhores interessados até às ] 6
horas do próximo dia 15, na rua Felipe Schmiclt n. 37,
térreo.

Sapatos para Senlmras
09 preços vantajosos!
modernos modelos!
val além 'de Cr$ 50,OO!:

Sapal/aria Barreiros
Ru-a Conf.1. Mafra, 41

Aproveitem
Os mais
Tudo não

f"
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LONDRES, 7 (U. P.) -- ALGUNS DOS PILOTOS, QUE PARTICIPARAM ONTEM DO GRANDE ATAQUE CONTRA BERLIM,
REFERIRAM QUE SEUS APARELHOS FORAM ENFRENTADOS POR CA(�AS AL}�MÃES, COM PROPULSÃO A JATO, EQUI
PADOS COM CANHõES-FOGUETES. ÊSSES AVIõES�FOGUETES LANÇAVAM.SE SÔBRE AS FORMAÇÕES DE BOMBARDEI

ROS, LEVANDO; SEGUNDO DIZEM OS PILOTOS ALIADOS, �'UM OBJETO QUE SE ASSEMELHAVA A UMA BOMBA".

MAS NÃO .HÃ MAIORES INFORMAÇÕES SôBRE ESSA NOVA ARMA DO ARSENAL DE HITLER, A QUAL, EM TODO O

CASO, NÃO CONSEGUIU DIMINUIR OS DEVASTADORES EFEITOS DA INCURSÃO DE ONTEM.

santo do dia :�s��:!d:m foi absolvida

Será outra "arma

,\,,1"-

Mussolini tentou o suicídio o
R,orna, (VI'a aérea) -- Reve- t 1 d t

S. João 8. Maria
_, .ar o e sangra.n o, eriquan J)

lou-se agora que Mussolini na outra mão empunhava Vianney, Confessor
abriu os pulsos com uma lâmt- uma Iãmina de barba. _ "Es- Este santa foi distinguido com a

d Ih d
Cruz da Legião de Honra pelo

na e nava. a. e segurança, tou cansado de viver" - dís- govêrno francês. E n razão desta
numa espetacular tentativa de se Mussolini ao oficial, a alta distincã.o não foi outra senão

suicídio, poucas horas antes de quem entregou uma carta que a santidad� deste pároco de ai

haver sido libertado do .Hotel havia escrito, para manifestar deia. Nusceu , aos 8 de maio de

de Campo lmpetarore, no alto o desejo de por fim a seus
1856. em Dordilly, perto de Lião
No meio dos hcrrores da revolu

do Gran Sasso, em setembro do dias. O oficial tratou de acal- ção francesa desenvolveu uma pro'

ano passado. Conforme foi mar o 'Duce e tratou de estan- funda piedade que já então deu

oportunamente a 'n une i a d o, car o sangue e de curar a fe- lhe um grande poder sôbre a alma

Mussolini fOI' dalí retirado nUl11 ld
.

d it
do pr-ôxirno. Sob a 'Hreção de um

1'1 a consegul11.' o, com lnUl a virtuoso vigário estudou teologia
golpe audacioso de paraque- dificuldade, que Mussol ln j sendo mandado, depois da o rde

distas nazistas. O íntorman- voltasse para o leito. Essa nacão e um ano de prática co

te, que é pessoa autorizada, tentativa de suicídio explica- mo- coadjutor. para a paróquia de

diz que, cerca das três horas 1 f t d I Ars, lugar pequeno, mas, onde
� se apenas pe o a o e laVeI'

campeava o vício de toda espécie.
da manhã do dia 12 de setem- Mussolini abandonado todas Mas, sem nunca dar tréguas ao

bro, alguns dos doae carabí- as esperanças e estar entregue vício, combateu o por suas cate

neiros que alí estavam à dis- ao mais completo desespero, queses, sermões e obras de cari

posição do DUCE correram. durante o período de sua de-
dade e. principalmente. por seu

- exemplo de santo. Severa até o

ao encontro do oficial supe- tenção em Ponza, La Madde.le- extremo para consigo. era a afa·

rtor, ao qual comunicaram ria e, finalmente, no Gran bilidade e bondade personificadas
que Mussolini se achava sob Sasso. Dois dias antes dessa para com todos os mais. citraindo

desta forma milhares e milhares
O efeito de visível agitação tentativa, soubera êle da ocu- de homens e senhoras de tôdas as

histérica. O oficial correu pa- paçâo de Roma pelos alemães partes do mundo. 10, 12 e mais

ra O quarto do chefe fascista e, embora esperasse ser posto horas passava. diàriamente, no

e alí o encontrou, em 'pijama, em liberdade tinha receio de confessionário para satisfazer os

de pé, com um dos pulsos cor- vir a ser entreaue aos aliados. I peregri�os que c�egavam � .

Ars

---G'---<'-'-�-R-'--A--T--I-S-·-J---"I,-·V-·-·-·j-·-d·-·-·a-·-·-·-·s-:·O···C··j·a···J·! E;��:���e:c:�id:�!:a�;%:��;:·
:'1 em contacto com o santo confés·

sor e conselheiro. Ao santo não
\ faltavam, a pesor-do grande est.í-

Quer receber ótima surpreso, ma que lhe tributavam grandes e

que o Iard feliz e lhe será
de valioso útilidade? Escreva ........, •••••••• pequenos, perseguições e calunias.

Venerado como um santo morreu

a: Soares. Caixa. Postal, 84,

I ANIVERSARIOS aos 4 de agosto de 1859.
.

I .. Niterói, E. DO RIO.
_

Passa hoje o natalício d a sr e . I

Maria Damiani. O PRECEITO DO DIA
A sífilis que passa de pais a fi·

Hoje transcorre o an�versÓ:rio do lhos era antigamente chamada
!lr.Franci�co Eduardo Mira Gomes. «hereditária». Hoje recebe o nome

de «sífilis congênita» ou «inato.»
O sr. Jaime dos Santos Cardoso p(lra significar que a doença se

faz anos hoje. transmite do organismo materno
aos filhos durante a gravidez
SNES.

Comentários de
TUE 'TIMES
Londres, (S. r. P.) - O se

manário "Times", ao comentar Festeja hoje o seu natalício a

a visita do Primeiro Ministro /srita. Regina Maria. Taulois.

Mikolajczyk a wasníngton, põe A l'
• .' '.

em realce a sua importancia
sr ta. Valfrl?Q Ableu, relii1d�n

A
!

h f íd
. '1'

te em Bom Ret ír o , fa! anal hOJ0.
S onras con err as ao Prí- --

melro Ministro Mikolajczyk, I Decorre hoje o natalício do IIr.

durante a sua recepção em: Roberto Müller.

Washington, foram uma ma- Londres, 8 (S. I. P.) - Os

nítestação pela qual os Esta- FIllPm anos boJ�t alemães, ao evacuarem a cída-

dos Unidos confirmaram as
sra. Madalena C. Pinto; de de Luck, na Polónia Oríen-
srita. Irour-o Rute Libramento; t I t f' f

suas relações com o Govêrno srl. Ací V;íeira. Alb.,rto Stuart e
a, rans eriram as amosas

Polonês, o qual tem atuado em Aldo Luz; obras de arte de Jan Matejko,
continuidade legal desde 193H, menina.: Maried. filha do sr, que se encontravam alí, para
quando o Presidente Raczkle� Edgar Raupp de Sousa:

•. .
\ Lwow. A obra de Matejko, "Bs)

menino: Honorino de S'quetra t f
.

d b d t· t Iwicz e o General Sikorski acei- Beltran.
-

ory, 01 o ra a rm a e seis

taram legalmente a autoridàde vezes; a obra de "Rojtam" foi I

das mãos do Presidente Mosci- .._ii·__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ dobrada dezoito vezes, sendo, I
cki. Isso é muito importante. além disso, estas pinturas mui-,
Porém, o Govêrno Soviético

M
. to maltratadas. Por exemplo, I

continua diminuindo o papel
.

O'veIS
na "Rejtan", a pintura a oleo

do Govêrno Polonês, legítimo,
' foi raspada e podem ver-se ne�

reputando a um chamado Comprar, vender ou alugar : la grandes manchas do tama-

"Conselho Nacional" formado I' nh9. de uma mão. Jan Matejko
pelos comunistas. Ao ref'erir- só na (1838-1893), um dos maiore&

se a esse "Conselho Nacionar',

ft SERVIDORA I li pintores
da Polônia, é conheci�

O "'rimes" disse que êsse grupo do especialmente pela sua série.

não representa nenhum parti- I
de retratos monu��ntais sô?re

do nacional de importância e [o maior organização no
O passado da Poloma. MatéJko

que, além disso, os nomes dos gênero ne.ta capital] I reconstruiU o passado da Polô�

seus membros são todos, com- I nia e fi:xou a sua visão pictóricaRua João Pinto, 4.
pletamente, desconhecidos. A para sempre. A obra histórica

voz dêsse "Conselho" tem tan-
Fone 775. de Matejko, que descreve a fa-

to valor nos assuntos poloneses mosa vitória do Rei Jan Sobies-

como teria a voz de qualquer ki, em Viena, ocupa posto de

Smith Ou Thomps�m. autoriza- O assassinato honra no Musêu co Vaticano,
do pela Rússia Soviética para de Mandei em Roma.

começar a falar em nome da
"'.........-.....-""'_-.........- ....- .........-..,.,.-.............- ..............-."..-.""-."'..""'._"'--"..........,...""'...........,..,.

Grã-Bretçmha. Não hã nada, Londres,9, (SIF) - Chegam Atingiram
nesse "Conselho", sinão comu- agora as seguintes infof'lnaC'::íes
nístas e fantoches, e o uso dês- a respeito do assassinab

'.

de O Vilaine '

se escudo, por Moscou, não é que foi vítima o antigo Minls
nada mais do que manobra tro Nandel. Foi morto, quando
óbvia no terreno interm"cional, Ise

encontrava em mãos de mi

cujo objetivo é criar a impres- licianos uniformizados, que o

são da existência de uma su-,tinham vindo buscar, em Pa

posta divisão entre os polone... rís, para o transportar a um

I$f!S, �_",: .. ,�_ .. _�__ .. _..

.

novo campo ue int�:rnam�ntQ.

Estragando 8S
obras de arte

I

�\

Londres, 7 (U. P.) - Comu
nicou o Supremo Comando
Aliado que fôrças blindadas
aliadas libertaram Carhaix,
Vanes e Redoll e outras cida
des, (Jbegando I;iQ l'lO VUain.e,

secreta" ? • • •

Belo Horizonte, (Pelo C01,'-
S. Paulo, 8 (E.), - O juiz reio) _ O Tribunal de Apela

competente, de ac_ordo COl,? o cão do Estado encerrando- ru

p�r�cerl do Conselho
.

Peniten- moroso proces�o criminal, C011-

;.la: io ue S. Paul?. concedeu 9 ,firmou a decisão do Trrbunal
.Jvram�nto cOndICl?nal a Jose

I
do Juri de Uberaba, absolvendo

Pl�ton�. au�or do crime �a .ma- Elvira Martins Ferreira, acusa
la " PIStOl1l",como �etelml��U da do assassínio de seu marido,
o .ll�Z,. dever a tornar �cup�:��,� o

. e�genheiro .Guilherme de
bor:��ta .dentro de ?O dias, L:_clJ Oliveira Ferreira, ex-preícíto
l'esl.dencla na caplt�l paulista daquele município e -d _. +o ,

e nao mudar sem previa autorí- do estadual O fat
ex el)tu:a-

'I
'

h bit
- . o, que .e ve

z�9a,0' recoiner-se a a 1 �çac ampla repercussão através -de
ate as. 2,30,. abster-se de beJ:n�las I várias fases do processo e o 110-

al_coollcas, Jogos .e outros VICIOS, ticíárío dos jornais tr ,

nao trazer conSIgo armas ou ' .

,a aiu t lU

•

, " ('< re
torno do Julgamento as atcn-

instr um�ntos capazes de o - n- cões popular s d d di-
der e nao frequentar casas de '

_ . e,. a a a con.l

bebidas e tavolagem, nem CE'r- ç.ao. social da r:;_nncIpal preta
tas reuniões publicas 8, não I gonísta, e o esca�dalo. levanta
ser espetáculos cineII�atográfi- do em .redo.r da ImsteI:lOsa mor

cos e esportivos, acompanhado
te do mfellz engenheIro.

de pessoa de sua f'amilia. ._-_"

Quer

� escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado, II • A

vestir-se com

confôrto
e elegância?

Declaracão
"

Declaro para todos os

efeitos que vendi ao sr.

Arthur Domingos de Abreu,
liv i es e desembaraçados de

qualquer ônus, a minha
casa de moradia e o esta
belecimento comercial de
secos e molhados, sito em

Berreiros, Município de São
José, neste Estado.

Barreiros, 8·8·44

Júlio Cristóvão Beustíetd

Procure a

aLfAIATARIA
MELLO

Deixou o porto
de (onslan<a
Estocolmo, 7 (U. P.) - In

formações de Angóra, chega
das aqui, revelam que o "Sai
ribig", nave de passageiros tur
ca, deixou o porto de Constan
ça, na Rumânia, rumo à Tur
quia,

Em «black-out»
Nova Iorque, 7 .u. P.)

Informações difundidas de An

góra revelam que, a partir de

hoje à noite, as zonas de Angó
ra, Istambul e Izimír serão
submetida a "blackout" total.

DO DIA

(I
A's 4,30 e 7,30 hora�
Espetacular Programa

Jinx Fdlkenburg e Joan Davis, na revista:

Namoradas incógnitas
Bela Lugosi no filme sinistro e estarrccedor:

O estrangulador
Stevens no final do seriado:

valentes da guarda
COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)

Preço: Cr$ 2,00 (único). geral 1,00 Imp. 14 anos

Robert

Os

A's 7,30 horas:
Ultima exibição do único filme elogiado por (I Seleções)), com

Roddy Me Dowall, Rita Johnson e Preston FORter:

Minha amiga FHcka
COMPLEMENTO
FaX AIRPLAN

Preços; Cr$ 3,00,

:r-rACIONAL (Natural)
NEWS (Atualidades)
e 2,00 Livre de Cedsura

Amanhã no Odeon
Charies Soyer e Margaret SulJavan no

.

bl'malS su une e emo.
cionante drama de amor que o cinema já filmou:

Corações humanos
CE Esquina do Pecado)

,.....,_ ........-r-'l"' ..• .....,.,-r--.�" ...-r«"':-·'�r�� ..... ...-f,-t.......�;t-,............. _- ."...,. -._�,...,:.".... _ '"'-1 ... ·""'.,., ""---""T _

v .. _ .. , ...._� .,.,_._...• ...,.......
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VAI COMEÇAR O 2- ATO
LONDRES, 7 (U. P.) .. LEVANTA�SE O PANO PARA O SEGUNDO ATO DA DEPURAÇÃO DO REICH. SEGUNDO DECLA·
ROU PELA RÁDIO DE OSLO O COMISSÁRIO' ALEMÃO NA NORUEGA.) TERBOVEN, SERÃO TALVEZ JULGADOS AMA·
NIIÃ, PELO TRIBUNAL POPUlAR, OS GENERAIS EXPULSOS DO EXÉRCITO ALEMÃO COMO IMPLICADOS NO ATEN-

TADO CONTRA HITLER.

NUTROFOSFAN é o Tônico
Ideal PORQUE reune em sua

(F'órmula, aprovada pela S. P.
ln. 1469/23, os elementos F'OS
FATADOS regenerados ela C6-
lula Nervosa aliados ao valo:'
terapêutico do Cálcio, Sódio,
Magnésio, Potássío, Ferro,
Fósforo, e associados a ricos
fortificantes e ao extr-ato fres
co concentrado da vítalizante
NOZ-de-KOLA, fonte de ener

p;ia universalmente conhecida.
NUTROFOSFAN não contêm

Nova York, (Inter-América- lhido neste livro mostra como álcool nem tem contraindica
na) - Os relatórios contiden- me pareceram os nazistas logo ção, é fácil de tomar, paladar
ciaís enviados por Douglas Mil- que se apoderaram do poder. agradável. É PRODUTO NA
ler aos Estados Unidos, no tem- Mostra também que. embora CIONAL, merecendo a con

po em que era adido comercial detestando os nazistas, eu�ão fiança da Classe Médica Brasi
em Berlim foram publicados avaliava bem. como aliás mui- leira, que em sua maioria ore"

aqui sob o título de "Pela Mala Itos observadores, 8, sua capaci- comenda em seu receituário.
Diplomática". Trata-se de uma; dade para praticar o �al. Hi- Milhares de pessôas usam di:'L·
coletanea de opiniões baseadas tler parece ter sido mau de- ríamente NUTROFOSFAN com

na sadía e arguta observação mais para ser verdadeiro" . proveito e 'satisfação.
das condições em que Hitler su- A importância dos relatórios Distribuidor R. Flogny & C.
bin ao poder. do sr. Miller é evidenciada pela - SENADO 15 - RIO e nas

O autor traça um quadro im- descrição dos métodos usados boas Droga;las locais.
'

pressionante do crescimento do para recolher o seu material.
nacronal-socíalísmo e da mu- Por exemplo, o primeiro relato
danes que êle determinou na rio, "Nacional-Socialismo ver

estrutura governamental, poli- sus Comércio Americano", roi

tíca e economica da Alemanha, preparado à base de uma longa
Os relatórios indicam o que es� conversa com Hermann Goe
tava para acontecer na Alema- ríng, no dia 11 de novembro de

nha, e ao mesmo tempo ílus- 1931, em Berlim.
trarn a dificuldade de uma in- Diz o sr. Miller: "Desde o

terpretação dos acontecímen- princípio o nacional socíalis ..

tos para os que lá viviam. mo alemão foi maligno como o

"Algumas pessoas podem in- cancer, e cresceu 'alimentando
dagar se vale a pena imprimír se dos seus vizinhos. Não pode
o texto de relatórios escritos ha remos estar seguros enquanto
muitos anos", escreve o autor! essa ameaça nào fôr extirpada.
do prefacio. "Uma boa respos- Tanto os alemães como os seus

ta é que as idéias e as ímpres-
I
aliados sub-humanos, os japo

sões manifestadas ao tempo neses, devem ser eliminados".
constituem melhor material do O livro anterior do sr. Miller

que as conjeturas feita� multo foi o muito elogiado w�ão .po
depois do fato. O material reco- demos negociar com HItler' .

i:

ti!

TENHA JUIZO

._
I

o Mucus da I

Asma Dissolvido
Rapidamente

TEM síFilIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

USE o PO-
Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o orgnnismo,
minam a energia. arruínam a saúde e de
bilitam o coracão. Em ;j minutos. Mendato,
nova Iórmula médica. come':", a circular
no sangue, dominando rap'damente os ata
ques, Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
eessario é tornar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
de. asma ou ln-ouquite. A acão é muito
rápida mesmo que se trate tle casos rebel
de.! e antigos, Mendaco tom tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração llvre e racil ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em pOllCOS di as, Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farrnácla. A nossa

garantia é a sua maior proteção, IMendaeo A�a!:n��.m
AGORA TAMBEM A 'CR' s 10,00

I
ÃÕS·QÜESÕFR·EMde
Excesso de Trabalho
Cerebral, Cansaço,
I rritação Nervosa

DILATANDO POR ALGUNS DIAS MAIS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
THE J.ONDON & LANUASHIRE INSURANCE

SEGUROS
l'HE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Roa Vidal Ramos. 1.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a sua

SENSACIONAL LIQUIDACÃO

A família da inesquecível Elisa La Rosa Leonettí
convida às pessoas de suas relações para assistirem
à missa de 30' dia, que manda ce lebr s r. pelo des
canso eterno de sua alma, às 7 horas do dia 12 do
corrente (sábado), no al tar de N. Sra. de Lurdes,
da Catedral Metropolitana, e antecipadamente agradecem aos que se dignarem comparecer a essa prova de cari

nho e piedade cristã.

(por motivo de modiiiceçõo da firma)

Missa de
[

- , -

aniversario
A tamlHa Sabino eonvído seu. parentea e
peasôo.s amigas, para assistirem à missa
que. em sufrágio à alma do seu in••queci
veI e saudoso JOÃO NEPOMUCENO SABINO.
mando rezar, no dia 14 do corrente, à.
7,30 horas, no altar do Sagrado Coração de
Jesús, da Cotedral Metropolitana. pela pas
sagem do primeiro al'liversário de seu fale.

cimento. A todos os que comparecerem a êsse ato de caridade cri.tã.
antecipadamente agradecem· 4 v.v l

e

AUMENTANDO as já grandes VANTAGENS
PULAR PREPARADO

tr� Cf

RtMtO\

I
G,tttrOAZIA!

Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso < Pó Digestivo De Witt>

desaparecem tais vexames e as

dõres , pois este remedio moderno ,

Icorrige o mal no seu inicio, graças Tipogra O Renistradorah sua formula moderna: Diastase !:I
de malte para estimular a digestão, Para trabalhar em Blumenau, Vende·se uma máquina regwtra. ,

Kaolin para proteger as mucosas numa grande firma, precisa-se de doru «National», modêlo 126, no-
gastro-intestinais, Carb. de Cálcio, bom tip6grafo que conheça, in- va. Tratar no «Bar Orient_, na

Carb. de Bismuto, Carb. de mono- clusive, serviço de obras. Tratar na rua Vítor Meirele., 11. 30v.r2
sódico para neutralisar a acidez ex- CASA 43, livraria e papelarIa, rua _....-.-..-.-.......,......-...-.._�-

cessiva, que é a causa principal João Pinto, 9-A. 15v.-15 Curso de I'or'eda àzia e das contrações gastricas. '" '" •
Para livrar-se da indigestão, peça CASA- Vende- se uma. na Ensina-se em Qulas
" ft

- rua Felipe Sch diurnas e noturna.s.D/(;Es1!Yi;",Wlft' ���:.!:!. LOcrgo BenjQmS in
- Casa Vende-se _&T.,......,........�..!:!.!!�.!!.�......-.Y...,.......a'U

Missa d,� 3�o dia pl:!!:::n�ee�ef�!:�d�O�!� eoc;r::� Pensão S.' José. A famlha Chrlstoval con- pode haver mais moderno e util.
vida _às pessoas d.9 �uas Preço -_ Cr$ 150 000,00. Para maio· Aluga qUQrtos, com e

�ela�oes para aSSlstJrem ras informações, poderão os inte· sem penSa0. RUQ Vítor
a missa que manda re- ressados dirigir-59 à redação dêste M' 1 42zar, dia 12 (sábado!, à.s Jornal 5v 5 ._•• _ ,._��r_e.. ��,.. ,._.: __ ...

7,30 horas, no altar do _ .. .;. Q..__..-._ _.__....................n -: - ., 4W4 J

Sagrado Coração de Ie- Vende-se um aparê.
sús, na catedral metro- Empregado lho para

p'olitana, em sufrágio da alma de ondulação permanente e um
seu inesquecível chefe CYRIACO Moço de 21 anos, reservista, com estabilizador de 1 KW, comCHRISTOVAL. Antecipa SUQ graU- perfeita prática de comércio (secos pouco uso e em perfeito estado.duo a todos que comparecerem a I e molhados) e outros ramos, pro-
�sfiie ato de caridadQ cris1;ii. I cura coloCQção. lnfortnQ$(õu ne_te Tratar na Praça 15, n. 10.

4v;· 2 ;oedAgQ,o. $v,a V•• �

por ela cterecldes,
COM UMA BAIXA, AINDA MAIOR,

•
DE PREÇOS,

Os 'valentes meninos de Varsóvia
Londres, 9 (U. P.) - Sabe se aqui que até meninos de

12 anos estão enfrentando os alemães, nas ruas de Varo
sóvia, onde os soldados do "exército eub terr âneo» , sob o

comando do general Bar, já expulsaram os nãzistas do
distrito central da cidade, onde se acha a praça Woodrow
Wilson.

13!tJr;Ji1f:) ,

A SlFILIS ATACA I uUO O UliGANISMO
O Flgado, ° Baço, o Coração, o Estômago, (\p

Pulmões, ti Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

bela, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. AgradaveI

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxíltar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
F�LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a
«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c!:l14. re

que o tenho empregado, em comeodam-no como arma de
os casos de ludícação apro- facll manejo para o públlco
pelada (slfills em varias de IUO combate á s1l11i8, quallda
suas manírestações] 08 resul- de- que Irequentemente a
tados têm sido sauslatoríos. orovelto no Ambulatorío da <'

pois são rapícoa e duravels. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PassQ.

As causas da ascenção de Hitler

i'�'-_*""t< '>W \,.;•. ,,_. " __4'

A MODELAR
testemunha, sincéra e pràticamente, a sua

gratidão à POPULAÇÃO FLORIAHOPOLlTAHA,
peja preferência que lhe dispensa
generosamente há tantos anos.

Missa de t- mês

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Qurta·feira. 9 ele Agoslo de '944 5

INDICADOR MÉ.DICO o E,STADODR. SETTE GUSMÃO
ClIEI"I'; I)OS Sb;rrVlços DE: TISlOLOGJA DO CE�TRO DE SAúDJ": l'� DO

HOSPITAL ";\I<;HEl' ItAc"nos".
Ctll'�O de ;_ll�el··feÍ(:o'-lJnenlO no Hoxp itul Sào Luiz Gonzaga , de São Paulo -- Iilx-cxt.a
giário do In .st.u ut.o "Clemente lt'cl'reira". de São Paulo - l:Jx-nlédic',o intel'no do

Sanatório de Santos. em Call1lJOS do .Iortl âo.
('LI.\" IC.\ (�"I::\ L - I)UG:'I;()STICO P"ECOCg �'1'RAT.nI.E:'I;'L'O W,PJ'X'L\ LIZA])O

D,\� nOE:'I;t_'.\S no APAHf:LlIO J1EHl'IlU.Tó rt ro,
CO:\SllI.TAS: lliúl"iamente, elas :� ü,. ij hOI·;]'. CO'\SULTóRfO: Rua v ítor )lell"c)es, 18.

nE:Sll)J�;"\ClA: Rua Este, cs .Iún i01". J:1::> - Te1. 742, o "ESfluafl:l'ão (ll' Aço" ba-

WENOHAUSEN queou frente a A. n,

• C()leg'ial
lOlplomado pela Faculdade Nac. de Me<tlclna da UniversIdade do Brasü) Como 2a. partida da tarde

l;:X·lril.erno du Serv íço ce Cün íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do esportiva de domingo no gra
Departamento de Saúde

CUN H.:a MEJIICA ._ M()léstias tnteraas de adnltos e cr-tanças. (JONSUJ,TOUIO mario da Rua Bocaiuva, choca
• "ILIiIlJENI;I.'l; nua J:<'eHpe ScbmJdt n. 31; - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18. l'alll-Se OS destenliveis esqua

-I
drões da A. 1.). Colegial e Fi-

DR. ARAÚJO gueirense, prélio êste que esta-

Z
va sendo aguardado com gran-OLHOS, OUVIDOS, NARl , GARGANTA
Ide espectativa, dadas as qualí-

t<:8pt!cilllista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro. dades técnicas dos 2 antago-
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às l� - A tarde, dali S lu II. nistas, e as ótimas perf'oman-

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447
ces que .vêm cumprindo no

atual certame amadorista.
DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS Apesar elo forte vento que

Ht'fv:çns de Clínica Infantil da Assistência Municípa] e Hospital soprava, a partida revestiu-se

de Caridade de grande entusiasmo, e brí-

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS lhantismo, sendo disputada re-

CO;l:S!II!I'úl:IO: Rua ]\unes Maclliulo, 7 (EdificJo S. Fruncísco) , too" 1.444 nhídament«, ora, organizando-
Consultas das 10 às 1 z e das 14 as 15 horas 1

H ESIDENCIA: Hua Marechal Guilherme. 5. Fone 783 ,He ances impressionantes, ora,
f,LrNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA ! constituindo-se jogadas de
--------------------------- : "mestre", que punham a gran-

DR. BIASE FARACO de "torcida", que enchia o

Médico - chefe do Serviço de SífiJas elo Centro de Saúde 'I' campo, em pleno delírio.

DOENCAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES UBO-GENJTAIS DE Precisamente, às 3,30 horas,
AM Aos ·os SEXOS -

RAIOS. INFRA·vEBMELHOS E ULTRA-VIOLETAS I'
sob às ordens do imparcial

CONSULTAS: das 3.às,6 h. - H.. �elipe S.chmidt, 46 juiz sr. José Ribeiro, foi dada
HES.: H. JOlllvlle, 47 - I'ONE 1648 o início do grande "match".

Dadas as primeiras jogadas
coube ao elevem da A. D. Co
legial a iniciativa de cerrado
ataque, do que resulta aos 51·------------------------·---�'
minutos de jogo. o 10 goal pa-
ra seu bando por intermédio
de Duduca.
Jogando com vento a favor,

os ataques dos colegiais repe
tiam-se a todos os instantes,
até que Perrone aumenta para
2 a contagem, por uma bela
centrada de Newton.

O Figueirense, nesta altura,
vê-se descontrolado e procura
diminuir o escore, mas, em

vão; os colegiais, constituindo
conjunto notável, exercem ta
cil domínio sôbre o esquadrão
de aço.
Aos 16 minutos, Newton D'1S

sa a Genovês, que, de calca
nhar devolve .ao mesmo, para
centrar. Reinz atira-se, po
rém, há confusão na área e

Décio, calmamente, chuta em

goal, assinalando outro ponto
para a A. D. Colegial. Is..uito
tiro de Décio.
Aos 34 minutos, Procópio, ao

cobrar uma falta de lO'li:e,
abre o score do Ftgueíre '.se.

Foi êste, sem dúvida, um for
te pelotaço elo gtgante certer
half. Mais alguns lances e ter
minou o 10 tempo com a conta
gem de 3 a 1 pró A. D. Cole
gia1.
Na fase COI11I)lementar, po

rém, o Figueirense jogou com)
vento a seu favor, e as coisas
mudaram, pois os ataques fo
ram mais repetidos, obrigantio
a Jonas a praticar sérias de-
fesas.

.

Aos 70 minutos, Procópio
chuta forte na trave superior
e Gatinho aproveita-se para
aumentar para 2 na corrida.
Aos 85 minutos Duduca pra

tica uns "driblings" na defe-
.

sa alvi-negra e faz goal ou se

ja o 4° e o último da A. D. Co
legial.
Com mais algumas jogadas

eletrizantes, terminou a sen

sacional peleja, em que triun
faram os colegiais, justa e

merecidamen te.
Na equipe colegial todos

atuaram bem, destacando-se:
Newton, Katcipis, Boas e Ta
moio.
No esquadrão de aço, Pro

cópio foi o melhor; Reinz, es

teve indeciso; Os outros não
se distinguiram.
A atuação do jujz foi ótima.

Pode-se dizer que é o melhor
árbitro da capital.

Édio JO$ê Tonõli

DR. MAR10

DR. SAVAS LACERDA
Clin ira médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Sclnn idt , 8. Das 14 as 18 horas. Fone 1259.
HESlDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CTRlJIWIA. GIDRf\T, . ALTA ClnURGI.'\ . MOldtSTL\S DE SENHOH,'l8 - I'ARTOS

F'nrrnatlo pela Faculdade ele Me<licina ria fJniversidarle de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço Cuútg ico do Prof. Alipio Correia �;eto.

,

Cirurgia do estômago e VIas bíüares. mtesttnos delgado e grosso. t iróíde, nos,

próRtaLú bex4:ra útero, ovárícs e trompas, Vai-icocele, hídrocele, varizes e hérnia.
.,

CONS"(:LTAS:

da,s 2 às 5 horas, à Rua F'elhpe Sc.han.id.t, 21 (altos da Casa Para iso ) . 'I'el, 1.5U8.
RESIDt!::NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso -1e Anerreteoamento e Longa Práttca no Rio de Janeiro

l!tINi'lULTAS - Pela manbli: diariamente das lO.30à1l12 hs , à tarde exceptl.' aOI
..badl... llaa !lI,30 ÀlI 18 horas - CONS\:I.TóRIO: Rua Jolio Pinto a. 7. lobrado -

"00"'; 1.461 - ltes4dAncl.: Rua Presidente Contrnho, �a,

Médico � Cirarrião - Parteiro
R A lOS X Moléstias Lntemas. de Senhora. e Cri,

Moderna e possante instalação ,nçaa em Geral. CONSULTóRIO: Rua
de 200 MA. fl'llPf' Schmldt - Edlfl:clo Amélia Neto.

Diagnóstico precoce da tuberculose "one 1592, 9 il.I 12 e 14 11.8 17 boraa. RE,

pulmonar, úlceras gástr!cas e duo- SJD�NCIA: J Largo Benjami�
(Ienai�. câncer do estomago, are-

t Conatante, 3
ÇÕf.� das vias biliares, rins�. e. c. _

Apli(,3 o Pneumo-torax artIfICIal D N t d'A lia
para o tratamento da Tuberculose r. ew on v

Pulmonar - Tratamentos moder- Operações" Vias Urinarias -- Doen·

no!! e eficlIzes desta moléstia çal dos intestinos. réto e anua

Completo gabinete de Eletricidade .. Hemorroidas. Tratamento da

médica: Ondas curtas e nUra-eur- colite amebiana.

tas. Haios Infra-Vermelhos e R�ios Fisioterapia .- Infra·vermelho.

Ultra Violeta. Infrazon-Terapla Consult: Vitor Meireles, 28.

éonsllltório: Rua Deod9ro. li Atende diariamente à. 11.30 h•. e.

esquina Felipe Schrnid:t I
à tarde, das 16 h•. em diante

1)a. IJ às 12 hrs., e das 14 à. 17 brl Reliid: Vidc:l! Ramos, 66,
Telefone 1!47i Fane 1067.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO!
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

Formado pela UnlTers!dade de Genebra

Com prâtícs nos hospItais europeus

Cl!nlca médIca em geral, pediatria. doen

ças do ststema nervoso, aparelho genlto
urtnérto do homem e da mulher

&1ItI18te. Técnico: DR. PAULO TAVARJl:8

Curso de Radíolog'ía CUnica com o dr.

"anoel de Abreu Campanarto (São Pau

lo'), Especializado em HLgll'ne e Sal1de

Pública, pela UnIversIdade do Rlú de Ja·

neLro. - Gabinete de Ralo X -

ElectrO-Icarallografla clínIca - Metabolismo ba·

.aI - Sondagem Duodenal - GabLnet.e

de flMloterapla - Labontórlo de mlcro8-

copia I! anál.lse cllnlca. - Rua Fe!'llB.ndo
i

Machado. 8. Fone 1.19:1. - FlorlanópollM.

DR. SAULO RAMOS
Iileped.lIsta em molMUu 4e �OI''' -

Parto..

AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: 8«6-

mall:o, ..""icula, Citero. ovários, apêndice,
(UBI0rC8. etc. - CIRURGIA PLA.S'rICA

00 l'Il:IUNJi:O - 86rn.I.., hldrocele, Te

�I�crl". 1'I'atllmellto ..,m dor ti �peraçio
II" tleJllorNlld ..... " ...rl7.e8 - Fractur••:

aparei"'.. " .. lCê880. Opéra lU'" 1I08J11taU
de Flor!llD.6pou..

PraÇll P...-elra e OUTelra, 10. I'o_tl, 1."".

Hor'rl(); Du 1« ,. ti boru. 41artameate.

DR. AURELIO ROTOLO

Dr. LIURO DAURA
l!Jspedutist.a em l)uE".III..'a� de St�lIh()·

ras - Vias Urtnárfas.

Curso de espec ia liz.açâo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Ira,

culrlade de Medicina de São Paulo.

Tl'atamento especializado. médIco e

cirúrgico, das afecçôes do aparê lho

genital feminino (Utero, ovários.

trompas. etc.). •

Cura radical das mflamações dos

anexos (Ovár io s, trompas). sem ope-

ração). Tratamento de todos os dís

túrbios da wenstruação e da estel·iII·

dado.

'.

card ", ao terminar o cotêjo,
Líder e Iuvíeto !assinalava 7 a 1 para o Avaí,

-

Em luta pelo campeonato Icom mais esta etapa, o Avaí
amadorista citadino, foi CUlU- continúa a liderar o posto do
pr ída, domingo, a 13a. rodada campeonato.
em que se defrontaram Avaí x

.

Escola Industrial, e A. D. Co- Em São José
legíal x Figueirense. Conforme haviamos noticia-
o 10. jogo entre azurras e do, extreiou domingo p. p. em

industriais, teve início às 1,30 São José, a notável agreznía
horas, sob a orientação elo juiz ção da A. A. Unidos. Depois de
Valdemiro Melo. uma peleja ardorosa e emocío-

O Avaí, desde o início, exer- mante, terminou a lide com o

ceu pleno domínio sôbre seu justo empate de 2 a 2.
adversário, obriganelo Nivaldo I

.

a fazer repetidas defesas. E, O Atlântico venceu
com essa supremacia, o Avaí, Em prosseguimento ao cam-

assinalou vanos tentos, até peonato interno, promovido
que terminou o 10 tempo, com pelo Paula Ramos, pelejaram
a contagem de 4- a 1, pró azur- domingo, 110 cav.lpo do Buseh,
raso os quadroa do Atlântico e do
Na fase complementar, mais

I
Lamego, vencendo o 1°. pelo

3 goals foram feitos, e o "pla- score de 6 a 2. 1

I
BOlA Pessôa autorizada, vende uma baia de

ferro, cilíndrica, tendo 1,60 mts, de diâme
tro, por 2,50 mts. de comprimento, pesando de 2.000 e
3.000 quilos. podendo servir para tanque de água ou

para outros fins industriais. Tratar na Rua João Pinto,
S (sobrado). 5v-3

Tratamento moderno da bleoorra-

gla agUda e cl'ônlca, em ambos os

sexos. por processos modermos sob

contrõle endoscópico - Ul'otrosoopla
- e de laboratório.

FrSlOTEHAP1A - DIATERMIA
- INFRA-VEH-MELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5,
Consultórlo - Rua Tiradentes a.

Fone: 1.663.
R�sicll'nci8

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

ORo ANTONIO MONIZ
UE ARAGÃO

ctrurp e OrtOpedJL CHnlca e Clructa
do «>rax. Partos ., doença de aenhOl'''.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 0;6,
·tamente das 15 às 17 horaa. RESJDllN·
'lA: A.lmirc.nt., ÃlY1m. 86. J'00l8 711L

DR. REMIGIO
CLíNICA M�DICA

I�u�
ptopua

ENFERMEIRA
�1,1.."" Ii' ...

.-,.�

'

..� ('

i

" aproxim�ão do perlo
ilo mensal é, pere as senha
fas que não têm boa saude,
<tIm tormento e um pesadelo.
,Â Simples lembrança dos so

frimentos que se àvizinham
,!perturba·lhes a tranquilida·
tele e àS põe em sobressalto�

No fim de-um ano, quan-
10 somarão ésses dias de do·

res, roubados aos afazeres ,
ás alegrias da Vida?

Afaste de si os .,aded
menlos periódl(os. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tÔo

ni<o, anli·doloroso - é o reflito

dio que lhe restiluira á tra ....

quilidade. ÊIe tem no lIome'

o resumo de PJas Yirtudç�;
.... _ '.. "

jI.

! S!UDE DÁ MULHE.R
--

. '.',
'.-

CODlpras
CASAS

e Vendas
Vende·se: Rua Crispim Mim

Rua Bocaiuva
Praça da Bandeir",
Rua Fernando Machado
Rua Frei Caneca
Rua Almirante Alvim
Rua Major Costa
Rua General Bitenoourt
Rua Visconde de Ouro
Avenida Rio Branco
Coqueiros
Coqueiros
Estreito

Preto

�.ooo.Oo
70;000.00
60.000,00
as.ooo,tro
16.000,00
ao.ooo.oo
45..000,00
35.000,00
22.000.00
48,000,00
12..000,00
15.000.00
7.000.00

60.000.00
150.000,00
30.00:0.00

2.000,00
8.000,00

20.000,00
20.000,00
11.000,0"0
25.000.00
!-O.OOO,Ol)

CHACARAS
Rua Frei Caneca, 26.000 mtl2:
Rua E.teves Júnior. 26,000 mts2.
E nos BarreirolJ

TERRENOS
Balneário
Rua Frei Caneca
Rua Camboriu

}) »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompowski
Estreito

Aceitamos encargos para a :venda de irnóvea. .. netta e4pit,ll
I Coqueiros e Estreito. Trabalho honesto. rápido e eficiente. mecUaJlt�
:rn6dicl1 comillão. Ofertoil poro A. L. AI\'•• , Rua Deod.�Q, ás.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A guerra u'caba
LONDRES,9 (U, P.) -- O FAMOSO ESCRITOR EMll LUDWIG PREDISSE QUE
Á GUERRA NA EUROPA TERMINARIA DENTRO DE TRÊSMESES,ANTESQUE
o PRóPRIO REICH SE TRANSFORME EM CAMPO DE BATALHA; E AFIRMOU,
TAMBÉM, QUE HITLER (A QUEM QUAl-IFICOU DE COVARDE E FANÁTICO)

NÃO SE SUICIDARÁ.:

eo 'tarado não se suicida

I

I ' NUNCR EXISTIU IGURL

--_- -�----------

A escassez de
lecidos
Londres, 8 (SIH) - Infor

mam de Willemstad, Curaçáo,
que o segundo contingente de

corpo feminino do exército das
índias Holandesas, partiu para
os Estados Unidos, onde rece

berá instrução durante 6 sema

nas, depois do que, seguirá pa
ra a Austrália e para os territó
rios das índias ultimamente li
bertados. O corpo. feminino
de voluntárias da Cruz Verme
lha holandesa recebeu agora
treinamento em Curaçáo, pre
parando-se para partir para a

Inglaterra, de onde espera �e

guir para a Holanda libertada,
em breve.

t
f

RECEPÇAO DO "FOGO SUIBóLICO"
Convocada pelo sr. dr.' .Rogério Vieira,

prefeito municipal. esteve, ontem, à taro
de, reunida a Comissão Executiva da re·

cepção do "Fogo Simbólico", que deverá
chegar a esta capital no dia 27 do cor
rente,. às primeiras horas da noite. Fo·
ram tomadas diversas providências no
sentido de promover-se o máximo bri
lhantismo daqueia solenidade' cívico-es-
portiva. •

A Comissão de Honra, aclamada na
reunião de ontem, é composta dos 51'S.
d,'. Nerêu .Ramos, Interventor federal;
c1·esembargadol' Medeiros Filho, presi
dente do Tribunal de Apelação; dr. Alva·
1'0 i\lilen da Silveira, presidente do Con·
selho Administrativo do Estado; revmo.
D. Joaquim Domingues de Oliveira, ar

cebispo metropolitano; dr. Ivo d'Aqllino,
secretário da JL1stiça, Educação e Saúde;
cap. Antônio Carlos Mourão Ratton, se
cretário da Segurança PúbLica; dr. Artur
Costa Filho, secretário da Viação, Obras
Públicas e Agricultura; 1(rofes80r Orlan
do Brasil, secretário da F azenda; dr, Ro·
gério Vieira, prefeito municipal; capitão-

J
.

t
'

foAl'cas que sl'tl'aI'am de-fragata Plínio Cabral, capitão dosun O as, ,
Portos; major·aviador Alberto Oarlos de

Saint-MaIo, 9 (U. P.) - Guar- Matos, comandante da Base Aérea de

M 1 t
r Florianópolis; major Mário de Melo MO'nição alemã de Saint- a o es a "ais, comandante do 140 B, C.; capitão.

oferecendo furiosa resistência de corveta Vitorino da S. Maia, coman·

, .

.
. elante da Escola ele Aprendizes Mari·

a pónta-de-lança norte-amen- nhelr05; r.ap. Hércules Torres Ferreira,
• ':1 comandante ela 7a B. L A, C.; tenente-

cana que Irrompeu pelas ruas coronel CanLfdio Quintino Kegis, coman-

da cidade O comandante na- dan!e. da Fô�'ça Policial do Es�ado; cap.
. .' .

I
Antol1lo M01112 de Aragão, preSIdente da

zIsta lnsplrando-se no mare- Comissão Executiva da Liga ele Defesa
,

t Nacional em Santa Catarina; elrma. sra,chal Von Paulus, prome eu a d. Beatriz Pederneiras Hamos, presidente
seus·· comandados que Saint- da Comissão. 8_st'ldual ela Legião Br:asJ-
,.. leIra de Asslstencw; exma, sra, d. SllvJa

MaIo sera convertIda numa F. c1'Ávila, presidente da Cruz Vermelha
,," St l' d " d' Brasileira; jornalista J, Batista Pereira,
nova a Ingra O - e, aI, os presidente da Associação Catarinense' ele

sangrentos combates que ainda Impre!1sa e Severo Simões, presidente da
. ASSOCIação ComerCIal.

se travam pela sua posse. Samt-
MaIo está sendo disputada ca

sa por casa bem' como Saint
Severin, que forma o conjunto
aa� ci�aaes 8'êm�s.

.

COlllprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

Em furiosa
reilslinda

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me·

nores preços s6 na CASA MIS'
ÇIIolA N�.I\ - RYQ Tr�jaIlQ, 12

jl'!: ._

No Vaticano Enforcados em praça 'pública!

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,

Vaticano, 9 (D. P.) - Sua
Santidade o Papa recebeu o LONDJU:S, 8 CU. V,) - Terminou hoje o [ulgnmento aos

visconde Gort, atual governa- Implícados 110 "complot" contra Hitler, depois de terem os

dor da Palestina, e esteve em réus "collfeí'sado" sua culpabilidade. Segundo Informou a

Florianõpolis. 9 lJe Agosto de 1944
palestra com o alto represen- D:NB, duas horas depois de conhecido () vered íto, todos os oito

__. ...c.. __;,__

tante inglês durante vinte mi- consplradores enlilll enroreudos, em praça púhlícn, com o ma-

C P
, recital de cnmuo Erwín vou ,\yitzl{'>})en à frente dos sentencía-

ausou sensaça-O em arls nU�7�: 9. (A. N.) - Comunicam dos. "}�xpÍllln assim, disse a UNE, a quehrn (10 jurllmento preso

do Vaticano que o Papa rece- tado, sua amhíeão c a (lesl1011rosa alta traição e por+ídía", O

I b dí
A' •

I que não deixou (te causar eSllécü', em meio a êsse nottclár!o,
LONDRES 8 (U P) U d 1 d M drí ti

eu em au iencia especia o ge- .1 , ..
- m espac 10 e lia rr no .lla- neral Zenóbio Costa. da Fôrca foi a ameaea veículada, em despachos OfiCUlis de Berlim, a

que causo�l verdadeira sensação em París .uma irradiação a Ia-
'Expedicionária Brasileira, com outros traidores "eonhecidos ou suspeitos, ainda exístenres 110

da, anunciando � ch,egada dos ,norte�a�nel'l�anos a
AM,ayenne e I quem Sua Santidade palestrou seio do exército alemão", Dtsíum tu is despachos que o exern-

Lav�l. É que a impr ensa fr�nc�sa so l1lfOllna�a sôbr e a pell�-1 durante alguns minutos. plo de hoje serviria de li,:ão II quaisquer conspiradores quanto
traçao de Bradley na Norrnândía e Bretanha, ignorando o

pU--l à retrfbuíção nazista que os espera, Os geuernls (lo Releh, ])0)'.
hlico que as fôrças alfadas já investiam na direção da própria

B I
- V��dem-=-se tanto, já sabem uual é li lei I'e não agírem de acôrdo corn os

capital. Um despacho adverte, aliás, que é ainda 'prematuro a coes três BoI. Interêsses (La eamarílhn. de Berfím•.Justo prêrnlo, aU,ls, para a
falar na ocupâção de Le-Mans, pois os norte-americanos ain- cõas para caso comercial. árrogãneía dos militaristas prussianos.
da não avançaram nessa direção com fôrças suficientes para Ver e tratar na rua Tira ........•••.....·_·_...'"J"."._..........·_-_._-_..............·_-.........,._.................w.............................._�....._.,......"

isso. Admite-se, contudo, quede fato as vanguardas de reco ..

odeustaes('ri1'Oi'CiO de

10 v.·l Pnaroz.!satna�(ões I Newton--Y-a' reOI-ia-�
nhecimento já chegaram àquele importante entroncamento.

-

i1II

N
.

"1 d H· tI . Londres, 8 (S. LP.) ---- Nos S.

OVO ape O e 1 ·er Varsovia arredores do famoso Santuário ILondres, 9 (U. P.) - O co- de Nossa Senhora de Czesto- Advocacia em g e rat
ILondres. 9 (U.P.) -- O apêlo de Hitler, dirigido ao «gauleiters», .

d ôb ti 'd d
-

f d I d dê b id ' munica o so re as a IVI a es
chowa, as autoridades

rnl'II.ta-1
no sentido de obter cen irmação a ealda e esses su . ser-vi ores, e V', u

considerado. neste capital. como novo sinal de fraqueza da posição do das fôrças subt,er!â�eas. polo- res alemãs instalaram canhões Escritório: rua Vidal Ramos, 30

I"fuahrer ". Ao falar. na última sextofe iro , Hitler, frisou que êle é o Inesas, em Varsóvia, Indica que anti-aéreos, como medida de Residência: rua Deodoro, 35.
único homem capaz de salvar o Reich e. para tanto. exigia obediên OS patriotas mantêm a inicia- precaução contra os bornbar- ,=====:::-::�=:::==��_..!
C�Q...:!.g_��_}.?��......__• •.-... h�""_-h. """n· -""'" .n' ;t����t!Od��u��d�s�t�� ����� ����e�;�teI������' ��Ol������� Novo aviso doMannerheim. está maluco sao retidos em sel! po�er. A!preveniram a população pelo- I O tnota revela que l}a? foram a�- nesa de que essas supostas genera u ra

LONDRES, 9 (D. P.) .- "A Finlândia prosseguirá na lu- cançados n?vos _

êxitos e ass�- medidas "preventivas" serão,ta". t o que acaba de afirmar o marechal Mannerheim, novo na.la que for:naçoes de bomba�- provavelmente, nada mais do Rio, 9 (A. N.) _ O ministro
presidente da Finlândia, em ordem do dia. "Soldados! deiros �lemaes at�cam a el: que uma provocação feita pelos da Guerra, em aviso, declaroudisse Mannerheim - A luta pela existência e o futuro da na- dade _tres vez�s ao dl�, e qu� os alemães, os quais, natura'men- que os reservistas do exército
ção conmuará. Na minha qualidade de comandante-chefe das alemaes ?ontmuam mcendl�n- te, lançarão, êles próprios, as (oficiais e praças) servidores
fôrças armadas, faço um apêlo à. vossa coragem e resistência do a capital polonesa por ar e, bombas sôbre o Santuário de. do S�rvico Nacional da Febre
e à unidade nacional, para a proteção da pátria" terra. [Czestochowa, culpando, em se- Amarela "e do Serviço Nacional

.guida, os Aliados, do bornbar- de Malária, que estiverem exer

: deamento, com a intenção de cendo suas atividades em servi
I levantar sentimentos de ódio ços de campo, serão considera
contra os Aliados no selo da po- dos de chamada ou incorpora
pulação polonesa. ção adiada. Cessará imediata
'::=:;:;;;:;::;;;;:;:;':;;;;;;;:;;;;;;;';;;;;;-;;;;-;;-,-,=;;;'-;';;;;;, mente desde que o reservista

deixar o Serviço. Os reservistas
já incorporados que se enqua
drarem nas disposições do avii-
80 em apreço quando forem
convocados deverão imediata
mente ser licenciados se forem
requisitados pelos Serviços in
teressados. Esta disposição não
se aplica a reservistas já incor
porados ao Primeiro Escalão
da FEB.

a Bulgárja está:' acovardada
Angora. 9 (U.P.) -- Informou se. autorizadamente. que a Bulga

ria está tentando ohter, junto aos aliados, Q gafantia da sUÇl inda'

pendênçia. dentro das fronteiras de antes da guerra, em 193.9, como

preço para abandonar Q 1uta. Acrescentou St que o primeiro·ministro
búlgaro Bagrianov. por intermédio do minidtro do seu pais em An
g6ra, solicitou à Turquia que realize sondagens a êsse raspeito. pe
rante os aliados. comunicando-lhes que o govêrno da Bulgária, sob
essa condição. está disposto a "retirar suas tropas de ocupação da
�.e��p��. •

Washington, 9 - O coronel
Lube, da Secçâo de artilharia
do exército dos Estados Unidos,
manifestou que, os aliados es

tão empregando um novo ex

plosivo, conhecido pelas ini
ciais "RDX", nas bombas aé
reas, as quais explodem com

tamanha violência, que os

fragmentos podem atravessar
fortificações de c o n c r e t O.

Acrescentou o coronel que "o

emprêgo de bombas carregadas
com "RDX" permite a nossa

aviação adquirir uma potência

"
destruidora 50 por cento maior,
pois as bombas por ela despeja
das causam danos 50 por een-

to maiOl.'es"q ... ••__........ •

COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Potentissimo
explosivo

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

,
Rua Vitor Meireles, 18

o novo
coordenador
Rio, 9 (A. N.) - Perante o

ministro Marcondes Filho, rea-
lizou-se, na manhã de ontem, SENHORITA
a posse de novo coordenador da Casa comercial dis tin ta pre-
Mobilização Econômica, coro- cisa de uma empregada que
ne! ;:\nápio ��mes, elp substí-, conheça contabilidade e dacri
tmçao ao mmIstro Joao Alber- lografia. Escrever, dando refe
to. Empossando o novo coorde- rências, a: .- A. E. Caixa Pos
nador, O ministro Marcondes tal 139, Flerianópolis.

I
Filho congratulou-se com sua /

nomeação, dizendo que, com a A culpa é do s
�-

saída de João Alberto, não se

i,nterromperiam as diretrizes nazistas!
da Coordenação, porque o co- ,

ronel Anápio Gomes prossegui- Londres, 9 (U. P.) - O "Os-
ria a obra encetada por João servattore Romano", órgão do
Alberto com clarividência e pa- Vatican?, mais _uma .ve_z deplo
triotismo. O coronei Anápio Ta ? pengo de aestrmçao a que
respondeu agradecendo e di- esta exposta Florença. E escre

zendo que' tudo fará pa�'a cor- ve: "Para a Itália, para a Eu�

responder à confiança do prési- rop�, para o mundo, a Tosca

dente da República. na e o centro de arte e da cul-
- ......-_. .".. ......-.._ ......._-J'lo1"JY'...._........ tura, e a Toscana é Florença",
Casa vende-se
na rua Almirante·Lamego·
17. Tratar na ruo Felipe
Schrqidt, 34. lsv. 6

Dra. JOSEfiNA SCHWEIDSOH
de regressa de SUa via-

reassumiu
clínica,

gem, sua

__ . �� -__ ·_0 __ - .. _

J. COSTA MG:LLMANN
(Engenheiro Civil) _

Escritório Técnico de CODstruvão
Projetos, Orçamentof, Administração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


