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París, a cidade luz, foi libertada
,f da opressão nazista

Os
.

generais Komig e
. Juin

LONDRES, 22 - A rádio Bretagne, controlada pelos fran
ceses combatentes, anunciou hoje: - "Por decreto de 21 de

agôsto, assinado pelo general De Gaulle,' o govêrno provisório
nomeou o general Koenig, delegado militar para a zona norte.
rgoveruador militar de París, e comandante da região militar de

O .llU.18 ANTIGO DURIO DE SA.N'rA CATARINA. París".

Proprietário e Direlor-,erente - ALTlNO FLORES ARGEL, 22 (8. F. L) -- O general Alphonse Juin foi 110·

._____________________ meado chefe do Estado Maior Geral da Defesa Nacional, em

Ano XXX I Florlanópolls- Quarta-f2irâ, 23 de Agosto de 1944 I K. 9189' I substituição ao general Bethouard, designado para o comando
ele um corpo de Exército atualmente em operações.

o 2� aniversário do Brasil em guerra
i Was11ingtol1, 2� .(U_; P.) - Brasil cooperou para �lOSSOS na prescl;te conflagração em �m declarações à U

.. �., o pre- d�sse fMo, afirmou: "Nós não
.

O membro da Conussao de As- sucessos e eu estou parcícular- 22 de agosto de 1942, ao lado sidente para o Comité de As- somente estamos profunda
SUlHOS Exteriores da Câmara, mente impressionado com a, das Nações Unidas, foi um suntos Milttares da Càmara mente agradecidos pelo ap')i ..)
de Deputados dos Estados Uni- chegada de seus soldados que , evento que indicou ao mundo dos Deputados, sr. May, ao co- que recebemos neste Instante

I _

.

dos, sr. Pete Jarman, em entre-
I agora estao lutando ombro a a atitude de justiça adotada mental' o aniversário do dia da de grande tensão de, pratica-

vista concedida à Uníted Press, i ombro, com as fôrças das Na- por êsse grande vizinho. O se- entrada do Brasil na guerra, mente, tôdas as repúblicas
re lar-ionada com o aniversário \ ções Unidas em território íta- gundo ani versário desse acon- afirmou o seguinte: "O Brasil americanas, mas sentimo-nos

da entrada do Brasil na atuall1iano. Eu estou certo de que tecimento eleve ser registado foi liberalíssimo na cooper-a- mais que profundamente gra
contenda muridtal, declarou o; elas são reflexo de grandes es- com particular cuidado por ção com este país no esforço tos pela esplendida e concíen

seguinte: "No segundo aníver- peranças em seu próprio país qualquer nação que futura- de guerra e portanto, devemos te cooperação que temos tido
sár io da entrada do Brasil 'na e corr-esponderão a ela". mente quiser considerar no- congratularmo-nos pelo qu e por parte da República. dos Es-
guerra para a salvação do mun- '" ções de agressão ou a questão fez". tados Unidos do Brasil. Verda-

elo, nós recordamos, com gran- \Yashington, 22 (U. P.) .- O ele solidariedade do Hemistér.o * deíramente êsse é um grande
de satisfação, a magnifica ação senador federal Chavez dec1a- Ocidental". Washington, 22 (U. P.) - O país e sua ajuda efetiva reee-

desse grande país em prol da 1'011 o seguinte: "A entrada I
., deputado federal sr. Kee, mem- beu as melhores bôas vindas.

cansa aliada. Desde o início O dos Estados Unidos do Brasil Washington, 22 (D. P.) bro do Comité de Assuntos Ex- "Êle merece a gratidão dos
,,_,.----....,.--....--......- l .•_�:---

.....__•• ....-_..-.--;::__ .............t"........w.............-.-_--;-_.-.-;-••-........ teriores, ao falar sôbre a entra- Estados Unidos e de tôdas as

Entram em fogo as Forças BraSileiras ;l:;:;���l��
Roma, 22 (D. P.) - A. nro- bstituirão as unidades Yetel'a-. mação oficial, Iuzeurlo parte A lu!la dentro de Parispósíto da junção da Fôrça Ex- \ nas como as da 3·" HGa e 45al agora do V Exército norte- I

pec1icionária Brasfleira ao fí" unidades de Iuf'antarf a dos Es- americano na frente (lo 'I'irre- j O�J)RES ')3 (r P) \ iA í ba
.

1 UI' "0 O brastl I"
.J.'., _' )o.. -" s orças raneesas, que com •

Exército norte-amerrcauo. em tac os n ic os, cedidas pelo ;) no. B raai erros S11 .istítuíram tem os alemâes 110 interior de Paris, travam sangrenta luta nu

operações na Itália, adianta- exército para a invasão da grande parte das tropas norte- praça dtO La Repuhllque c no Boulevard Bonne �ouvel1e, onde
s€ que os soldados brasileiros Frauça Mertdiona.l. Não se americanas que sairam da Itá- SB entrínehelraram os nazistas. O eomuníeado expedido pelos

.:que não pa rticiparam das ope- cem couhecímento de nenhum lia para. invadir o sul da Fran- guerrilheiros acrescenta que díspõem as fôl'ças libertadoras de
\ rações na França terão a treu- comunicado anunciando a par- ça. As tropas brasileiras rece- nrttlharia. ligeira. }� ftizn que as perdas, de pate a parte, sio
te italiana como zona de bata- tícipacâo das fôrças brasileiras beram ampla instrução desde elevadas.
lha. Conforme já noticiamos, na luta, mas se já não o fize- que desembarcaram em Nápo
o 5° exército encontra-se, pre- ram é de supor que não tardem 1es, em princípios de junho,
sentemente, nas margens do a ter palite ativa nas batalhas após uma etapa preparatórta
Arno, área costeira do 'I'Irreno. decisivas que se avizinham no norte da África. As fôrças
que protege parte da cidade de contra as tropas alemãs, brasileiras estão sob o cornan- LONDRES, 2� (U. P,) � Da frente oriental, quando tôdas
Pisa, ao sul do mesmo rio, «< do do general Mascarenhas de

as atenções estavam voltadas para a campanha de Varsóvia e
frente que tem se mantido re- Roma, 23 (De James Roper'J Morais que passou a fazer par- elo Báltico, surgiu sensacional ordem-da-dia do marechal Sta-
Iatívamente calma nas últimas da Un ited Press) -- As tropas! te do Estado Maior do tenente- ·11'11 a1)"11cI'a11(10 110"a f 'v a·U
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semanas. Informa-s:,. am a, bras! �I�'as entraram em. açao genera • arx ar r, c?ll1�n- Moscou foi de certo modo antecipada pelos nazistas ao anun-
que os soldados hrasllelros su- na ItalIa, segundo uma mfor- dante supremo do \T Exer('üo./ darem a evacuação de Jassy, importante cidade l"11m;na, que os

N f I I
-

N b
r

b·
russos tomaram de assalto, além de Turgu-Frumos e Ungen, e

a . ren e russo - a ema os SU Dr lOS mais de 200 localídades, como friza a ordem-do-dia de Stalin. A

d M Ih
investida do general Malinovskí teve o decisivo apôío da arti-

MOSCOU, 22 (U. P.) � Investindo através das brechas nas e. arsp. a lharía e da aviação, e desmantelou completamente uma pro-

defesas nazistas, ao nordeste de Varsóvia, os russos se prepa- Roma, 23 (U. P.)] - As van- fnnda linha defensiva. Em três dias de operações, avançaram os

mm para atravessar o rio Bug e flanquear a capital polonesa guardas aliadas já estão a 5 russos sessenta quilômetros em território rumeno, amplia.ndo

pelo norte. Ao mesmo tempo, a rádio alemã noticia que os so- kms.dos subúrbi?s de M�rse- a cento-e-vinte kI?�' a brecha aber�. Embora Moscou só hoje
viéticos estabeleceram nova cabeça-ele-ponte através do Vístula. lha., O �vanço alIado l'eal�zou- tenh� l':velado OfICIal�lente .a .o�enslva, em Londr�s, ,desde �-
120 kms. a sueste de Varsóvia, onde estão avallcalldo para Ra- ,-se a nOIte, pela estrada nume- ,tem, 11110r111ava111 ter SIdo relllIcIada a ofensva .s.ovIétIca em dl

dom. O alto comando russo por seu lado, confirrna que o cêrco· 1'0 oito, a oeste de Aubagne. reção aos valiosps campos petrolíferos de Ploesti, no sul. Sta

t1as fôrças alemãs no Báltic� foi temporàriamente interrompido '-
....

d-
.........."·- -� i·

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

li.n, contudo, nã.o �ez re�erên�ia a êst� s�tor, .em sua orde�-do�
pela tremenda pressão elos tanques alemães. Depois de destrui- C O f�5CIS � dIa. A B�C al1Un?IOU a Invasao da Prussla OrIental pela� fo:ças
rem 500 tanques nazistas, nos últimos oito dias, os l'ÚSSOS final- acabara assim! de C�ler11lak�vS�I, S�111 acrescel;tar detalh�s. Se ta! �OtíCl� fosse

mente evacuaram 'fukkum 58 Icms. a oeste ele Rio·a. Mas acres- Roma, 23 (U. P.) - Os pa- eonflrmada, Il1dlCana que as forças alemas do Bal1.1co, sobre o

(>e�ta o alto comando russo que Si:\ria prematuro�firmar que o triotas italiranos" em atividade flanco direito ele Cherniakovski, teriam deixado de a'epresental'

('orredor, assim aberto, permita a fuga dos exércitos de Linde- no norte da Penmsul�, �xer.u- perigo.
111ann para a Prússia Oriental. Porque, embora com a tomada tar�m Osvaldo SebastIam,. que, ---------------------------
de 'fuklmm, os alemães terão de usar a estrada-de�ferl'o de Riga, na .ldade de ouro �o :r<:aSC.ISm?, Encurralados e dl·zl-mados!e essa estrada continua sob o fogo da artilharia russa. faZia valer sua 0l'l:lpotencw. �o-
.--__.-..__ _••" - - ••.". w , bre o povo oprimido. Era ele

Ire"s aspectos d·a sl"luaça-o na França ultimamente o m�n�stro, da Londres, 23 - Na Normâl1- e canadenses e ao caír da noi-
. Fazenda de Muss�hm". ate. ,ser dia, na zona d.o "bolsão" de te, batidos tiveram os nazis

. mptado pel?s guernlhellos. Falaise, as tropas alemãs con- que voltar ao seu incomodo e,-

LONDRES, 22 (D. P.) - Fôrças britânicas penetraram em Seu corpo f?I E'ncontl'ado yer- tinuam a ser dizimadas, e tô- conderijo e periclitante refú

Etamps e travam agora pO)'fiada luta cont,ra a guarnição llazis- to de BrescIa, com o craneo das as tentativas que .os nazís gio. A arremetida gennânica
ta nas ruas da cidade. A agênéia alemã, DNB informou a seu at!·�J��s_a_d.o_ p?� _��la_ ����. _ u tem feito para escapar da ar- foi feita numa frente de 1.1ma
,. ,.. .....�••�or�. __�. _.;,1"1... .-wr.�.r. ".

turno que foram f.orcados os alemães a evacuar .Etamps, notiCIa madilha tem sldo anuladas milha de largura. Os t!lnques
que vem colocar outI'as c:oluna� aliadas em posi�ão de ataque a Comprar na CASA MISCE 'quer pela ação da artilharia alemã�s. avançando para a li�

París, ao sul da capital, entre Cb,a.rtre.s e Fontamebleau. 'ram·· LANEA é saber economizar. quer pelo� ataqu.es das esqua- bel'taça9, fora� apanhados pe-
bém Malesherbes, a sudeste de FOlltainebbl€au foi evacuada, drilhas �ereas alladas. De mo- la re�çao alIada c logo aos

dando assim forma ao semi�círcul0 em que se colocaram as fôl'- p
.. _

w.r_--t
........

·_........,....d-·............... mento a momento, os efetivos primeIros momentos 1.2 dos

ças aliadas, A campanha do léste e�a Fra!1ça, de acôrdo com in- ara a orna a enCUl'�'alados �o "b.olS�" são carros de assalto inimigos fica-

tormações oficiais, apresenta, ass�n;, tres aspe�tos funõamen- de Tonton reduzldos
..
Ontem :;t nOIte se ram reduzidos a destroços.

tais: 10, o da perseguição e destrmçao dos eontmgentes de �on de� a maIor tentativa do� �l�� EC
.. '""'._- ..

Kln"'ge próximo ao estuário do Sena, na zona compreendIda Roma, 22 (U. P.) - Dois maes para a escapada. \('.lfI· m Ventabren.�ntte' Lisieux e Rnão; 2°, a marcha sôbre París, em forma de couraçados, seis cruzadores e cou-se ela entre Trun e Cham-

leque, por outras colunas aliadas (lue, de Vel'llOill ou Nantes, sô- enxames de bombardeiros alia- bo�s, procurand? os. cercados
.

Roma, 23 (U. P.) - Segtm
hl'e o Sena, contornam Paris numa curva para oéste, �1alesher- d,?S lançaram uma barr9;gem san' para se u.mrem as !ropas d,? se anunciou oficlalmente, as
bes duas cidades que já foram evacuadas pelos alemaes; I? fi- sobre Toulon, para cobrIr o alemas, que al�da as ha pela forças norte-americanas, avan
nal�11ente, o movimento cla.s fôr�:as francesas no interior de Pa- avanço dos "Maquis" e infan- área, fora do cerco. Esbana- çando .desde Aix, chegaram às

ris, atualmente empenhada,:;; em titânicos encont,r01;; com os na- taria fr�ceses, que cercaram ram no entanto com fo�t�s !CT� (!ercamas de Ventabren) 13.
í:if;Ül.�. .

!ll- o�dad�. mações de tanques brltamGOS ,kms� a oeste d� Aix.

o

Stalin anuncia novos êxitos
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Estudam os métodos de libertaçãoo D�,�ZP!i1� o 11::a�:re��:i:OUbO
II R.io, 22 (E.) -- Um telegra
ma de Manáus informa que
as autoridades de polícia da

quela capital. condoídas pela

Isorte do indivíduo Joaquim

I Silva Lima, mandaram abrigá-
70,00. lo numa das dependências da-
40,DO I. quela repartição. Acontece, ])0-
40,{)(J I rem. que principiaram a faltar

c-s 7,?O lalguns
objetos, principalme�t.e DOI·S raeazesNúmero »vu ls» Cr$ O,,�O da garage. Entrando em dlll-, pU U

Nu Interior: gêncías, um in.vestig';ldor a:pu- ho'lande"esCr$ 80,00 Irou que Joaquim Silva LImai ii à1 I

Cr$ 45,00 lera o autor dos furtos e os guar- Nova Iorque, :?2 (SITl)
(:1'$ 25,Ofl Idav� numa valise, dentr? do I Se.�und() clespaeho. de LOl,lclre,s,

. g.a.bm_ete do delegado de

mves-I o ]Ol'�al .elanc1eS�ll1�) hola.mi:s:\11'I!:(·I .. , 1I,,·,jil-lflt .. cuntrúto. [tígações., "\ od relata o luctdeute. I�O
I - .. --------

qual :_; rapazes holandeses, (W

OS origina is, mesmo não publi- '0M d 17 anos cada um, lograram
,·" ..I,)�. fl:io ser:it> devolvidos. UCUS a apoderar-se de várias me�ra-

Ihadoras e grande!" quautida-

Asma Dissolvido,!�e��:p ;�:��ç�:s sof(����:.te,�\:s. mãos, que esperavam um bon-

R
·

d e ·te I de, em Crcnlnga, na Holanda
-.-----.Iiii.Ií� iiiiiii_íiiii_íiiiiíiiiiíiiiiíiiii_.. Opl am n ocupada. Os rapazes lograram -- .. -.- .----- ----- .• - ..

� desviar a atenção dos soldados, I Se V. S. comprar os nossos

�<. "'Snt'/1h(f RU!l JO!lO P·rnto, h. 2" I
Os ataques desesperadores e violentos da

e aproveitando-se do descuido 'tecidos ficará satisfeito, por-�,,"\. "IVI<ck.� U u II li as_ma e bronquite erIV€I!<'film o ?rgamsmo "
,> 1.'._

1\.' �

�
rr�103m fi enel'lflH. �ITI!llJam a sande e de- '(laR.mesmos, se apoderaram de

I' que inegavelmente, mante-� �- (Em frente ao Tesouro do Estado) ���:mfó)rn;'�i;�Ç'��e;lig�.''l d:;I':,'�(\�S"aM��I���'�;' todo o armamento, que mais mos um estoque compl�to. e, E .:a. �:::t:J= f'lortenõp()1I"S 110 sangue. dominando rapidamente os ata-
tarde entreaaram aos lJatrio-!original a preços acessíveis.

I"
-.. r" ..

Jj ques. Desde o pnmerro diu começa a desa- c: ....0 . '. '

:c: parecer a diYicllld,,<J� em respírar e volta tas holandeses do movímeut.o Loja das Casemíras. �'ua Cons,-
. c.t:I

T lef n'" 1448 o sono repurador. '1 udo o que se Jazno·. 11/1' f 8 1\ri O-O P '-'OLDGlrns e o <;
.

cessarío é tornar 2 pastühas de Menàaco clandestino. ivrarra, -.n.RntiT n Rr IIH SAJolTA CATARIUA ás refeições e ficará completamente livre . _

I.
n n da asma ou bronquite. A ação é muito .a s

1 d 'l rupida mesmo que se trate de casos rei>pl·

R.eselveu. l'Ili1·Jtequls... ·1 ao .0 •

'J D H G S M d' F N b I AI d S des e antigos. Mendaco tem tido. tantoI\j
r. , .

. e ma arm, ar ii ves e (luza êxito que se oferece com a garantia deI� Farm. L. (la Costa Avila dar ao paciente respíracão livre e facil ra-

]'
_ A

I:.l�
pídamente e completo alivio do sofrimento lHO 22 (C. Jf.) - O coordeuudor da IUohi rznçno Eeollo-Exarnes Anátomo-patológicc9. Ba�teriologia da nsm>i em poucos dias. Peça Mendaco. ,.

, •• l
-

t' t' t'D hOJ'e n.lesm.o, e11l qU'.II'luer fm·.rnácia. A nossa '1' ...Jl1· ......... u11te a Íll1llOSó;llll]J(üule (Ie ('he�wr a cone usao .S:I IS Il.o.-iagnóstico precoce do gravidez. Auto'locinas. , 'IA
.Sôro.diagnóaticos Ultt'omicroscopia garantlaeasuarumol'pl'oteçao,

I' da uns l'e.llniões com illvcrniSias,.dcliheroll l'e('orr(�l' 11 requJsJ-
Hematologia Química sanguínea.

I Menda eo A�a::n�:�" (:ão .10 g'udo necessário pU1'a aba�tecer H POllUl.l�çao, ll!lIIHll'n-

1-.,·..·..
CoprologiCl. Análises de urina

AGORA TAMBEM A CR' $ 10 ,O) ! do na leg:isla<;ão em yjg'or. A medIda teve II HJHI10 11:1 1< (.t!('1'J:-Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica' i cão tias Assodações l{urnis, e o ellefe do S�niç() .Ie A�laste(,l-(CRUPE) com próva de

SChiCk,!
. 1\ Es"ola de Cadetes I il.wuto dirj.�'in-sc, por.. teleg'l'llllm,

1l0S �ec:returos �la "\gT�eldtllra.And:lí�es químicas de: Fal'inhas, bebidas, café, mel, úguas potá- ti
_

\J : .los l�st:l(l()s üe S. I'Hnlü e jnillas UeL'HlS, no SCllÜ'(O üe fazeremveis e para usosindustriuis (fecularios, cer,'eja;:-ias), Sao Paulo, 21 (A. N.) -

.. -

1 .j l' .){ 11I1'a"N ·t' ,,' d t ·t 1 f
. ns 'J'NlUlSJçOeS (elhJ'O (e .. 't t ,,,r.}l • um cal OIlO es a capl a, 01

. . __ ..__ . ...__... _. . __..

llavrada escritura definitiva da

.. Q..'O'Jltrnl"st'!'Cl4;O 1""'ali-ano compra do terreno sit�ado na
. .Ií. 1 fazenda do Chapadao, em ;

BER�A, 22 (P.) � O "Voelkicher Beobachter", diário de iCampinas, onde s�r� instrtlada iHitler, !:l a agência fascista italiana Stefani publicaram as con- a Escola Preparatona de Cade- !
cJicões de armistício assinadas pelo marechal Badoglio com os tes, que terá capacidade para'
"'.lfados em três de setembro de 1943, O documento publicado mil alunos e contará, além do
dá à F;'anca as regiões ao longo da fronteira ocidental da Itá- estádiQ, com um departam-en
lia e a m{a de Elha; à Grã-Bretanha a ilha da Pantelária; ii to de cultura física, picadeiros,
Jugoeslávia Istria, Fiume e Zara; e à Grécia as ilhas do Dc- piscinas, etc.
deca,neso. El1tre as cláusulas econômicas, estaria o envio. de- -�-�- ""-_.- ------- ----

dois milhões ele trabalhadores para a reconstrução dos países Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber ecol:10m178Taliados, inclusive de oitocentos mil para a Rússia, duzentos

mil para os Es.taelos Ulüdos, e O restante para a África do Sul, lO !lI.zel-teAustrália e Grã-Bretanha. 1 u
.-------.----------.---.- ; Rio, 21 (A. N.) - FirmaR,
rARMACIA ESPERANÇA latacadistas cariocas já estão

A SUA FARMACIA de posse do azeite chegado re

cenl ell1enü� de Portugal peloKIII Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642 navio português "Allfi.tl'ítC.", A SIFILIS ATACA I u lJU U U h li f\r..I�;\IUEDtrega I domiClõ. IÊsSP azeite (cprca 1;1i1 t,one!a. O Fígado, o Baço, o Curação, (, E-IÔrD1lg'l. ('�
----,,------.-.--------.- -----.----

das) corresponde a prnnell'a Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre�
cota da parte que Portugal nos nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Quedu do Ca.
reservou e guarda agora os pe- belo, Anemia e Abôrtoó.
elidos dos varejistas, havendo Inofensivo ao organismo. Agrada.vel
grande curiosidade para saber- como um Iicôr
se se será ohservada a tabela. O ELlXm Bl4 eto.!à upr(lva.:lO pelo O N.S.P. corno
Como se sahe, ° azeite portu- tWXI}ilH [lt) trataffit'nlo da Sífilis e Reumatismo
guês estava prestando-se a tre- (la mel'ma origem .

menda esveculação, pois o li- F.t-d-,A�l CELFB'\IDADES MEDICAS
tro naSSOll rapidamente de 2fi I'ljhre o pn'IHn'i!u ELIXIH· A c, mpoaição e o sflbor 8·

cruz�iros para 90 e 100 cruzei- .914. nevo dizer-lhe!'; sempr, gradavel do ELIXIR -\-114, re

que o teüb!) emp ·t'ga<lo, em comeodam-no como !:lfma de
1'08. Pelo tabelamento, agora 08 ca�(lS df� iodtellção apr( _ fadl rmmejo para o' público
imposto ao azeite português, o pri"da (sífiliS Pro vH.riliri ((,. Uf) combate li 8HtIl�, qUIIIldu-

. nreco varia entre 40 e 67 cni- sua" m1-tnH".5t:lc:õet-) ('" re, Ul.,'(le. que frequentf'mentp 11·

zE'ir>os. Até agora, porém, o lados lél[( !'ido 1l!1(i"fliIO:Í<'s, nrr.veito no Amhulatorlo d�

t pois sâ" flir,ldoll <' duruvl'h'l Maternidade de Santa Ma.ria,azeite português, l'ecentemen e I
I chegado,

ai,nda não apareceu! Dr. Washi!1gton Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

I no varejo. j 'iQ!i0M5W#W:UW h,,)lI:�"QA4:;; wmWJlllw:aw;W&C1SlJI�UEU.:::a:c&aiC� ...... _

I

NOVA lORQUF.J, �2 (SlIl) - Informam-se de, Lnndres te'
(jUP a brigada "Pr-incesa Irene", do exércit o holandes, desta
(;on G de �ens oficiais para a Frunça, com o fim de obter inf'or

mações e experiências d irótas das operações _ele Libertação da

quele país aliado, corno medida. de p]'epar�çao Jl�l'� �l1frental'
o período ele libertação da Holanda. Um c1e�s:s_ Of1Cl�lS, ObS81'-

va a ação da artilharia, outros dois o das (11V1S0es blindadas, e

(I quarto as atividades elas tropas montanhesas, enquanto que
o quinto participa das vicissitudes da luta jun to ao corpo elos
Reais Fuziletros dr' Gales.

Contrabando de
Soda caustica

.\ f!-irt·ç:i .. n!10 se responsabiliza
ppJ"s conceitos emitidos nos

artigos assinados

Porto Alegre, 22 (C. P.)
São do conhecimento público
as providências tomadas rela
tívamenta ao contrabando de
borracha para a vizinha Repu
blica platina. Apesar das me
didas que têm sido postas em

prática no sentido de reprimir
essa atividade ilegal, conti
nuam a verificar-se, com fre
quência, apreensões em vários
pontos do Estado,
Agora, a Coordenação da Mo

bílízacão Econômica vem-se in
teressando para que também
cesse outro abuso, qual seja o
da exportação clandestina de
.soda cáustica, para a Argenti
na e Uruguai.

O coordenador enviou ao go
vêrno do Estado um relatório
do estoque clandestino, solici
tando sindicâncias a respeito.
Foi .determinado que o �'3upe
rintendents da CAER.GS to
masse as devidas providências.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te1. 102:2 -- Cx. postal 1:39

ASSIN ATURAS

Na Capital:
Cr$
c-s
Cr$

An»
Semestre
Trirucsl rI'
:\1rs

Ao"

NACIONAIS

,. EM ::.fFIL1S OU REU.

MATISMO DA MESMA

TE HA
,.
•

JUIZO

ORIGEM? US=. O PO·

PREPARADO

I

PULAR
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Decorre hoje o natalício da sr-o :

professora Olga Nunes de Abreu.
viuvo do nosso saudoao confrade
Cassio da Luz Abreu',

Hoje transcorre o aniversário do
sr , Arão Cunha, alto funcionário
da Casa Hoepcke,

Faz anos hoje a sra. viuva Ce
lina Vieira Brandão,

Decor-re hoje a data natalícia do
s r . Artur Rosa Filho.

Festeja hoje o seu aniversário a

s ri to professora Eilda Venzon.

lYl,[s um. o n ive r s cir io completa
hoje a s rito . Olga Fang'er.

Faz anos hoje a rnen
í

nc Mnr+c INazaré, fi;ha cl�l'. José Goulart.

V1Itjllnt,,!U
Vindo elo Rio de Janeiro. acha,

se entre nós o s r. Luiz Alves de
Sousa.

Ih II 11ftações:
Estão-se habilitando para casar

o sr-. Enio Demaria Covallazzi e

sl'ita. Honorina Lunardelli. ambos
funcionários públicos estaducls.

Quer vestir-se com

contôrto
elegância?e

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

A eacolho o seu figurino.
Rua Nunes Machado. 11 - A

"7

Caixa de Esmolas
-1 Hccebeu a Caixa 111ai .s autor-izaçôcs ue

in scricáo ('01110 ('ont�'jbu1ntcs da� se

guin te s pcsscas: Prof. Fernando .�laC'h"
do vicua. Dr. Aur'é lio Rótulo. Clcmeru e

Cunha. Lit-in hn Luz, 2\l:wi<l de Louruns

TE1VENTE-GENERAL CARTON DE V/ART, V. G. - A fo
tografia mostra-nos o representante militar especial britâni
co junto ao Generalissimo Ctcuin.q-Kai-Snok, Tenente-Gene
raZ Cariori âe v iart, V. C. (Foto de BRITISH NEWS SER
VICE).

". .-..-__�..
_ _

__ -..-. _..-.._. ",..,._ M�

Cruz Vermelha Brasileira
Regressando de Curitiba pelo ônibus da Auto-Viação Ca

I tarinense, as enrermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, que
i naquela cidade concluíram o curso de ENFERMEIRAS DE
j GUIDRRA, «onvido a tôdas as Samaritanas e Socorristas para
! comparecerem na Séde da referida Empresa na ocasião da

: chegada de suas companheiras, quarta-feira, dia 23 do COl'

ll'ente.
Florianópolis, 20 de agõsto de 1944.

Dr, Jladeirn XC'YCS, secretário geral

Curso particular
de

Dactilografia e Taquigrafia
PROFA. LÍGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua
lecionar _ d i

à

r-í o rn en te , atendendo das 8 às 12 e dos
14 às 18 horas, em sua r e s id ê

nc co ,

rua Saldanha Marinho, 26 A

.\.f. Yieil'a. Ondina C. :\1edeil'os Viel!'a,
,Jo...;(' Antônlo de San Thiago, Wi l son ,\fe

lo. J \'0 i\I:le�, :\Iun';)cl Fe íjó. F'e lix Lern

ser. DI'. Ai-o+do Caldeira. Alrntro Ca lrlrí
ra ele Anrl rud e. M ilto n Lehrnku hl, \y,ü·

.\1 at-harlo. 01g:l
::\lal'ia \\�endl1au�ell. Ai-gen ti na Vieha
Paivu. Francisco .vl e ira, Demét rlo �Ia 1
ra ngon

í

Seta. Lid ia Leou k-e L. F'erre íra,
Osmar- José Lirna. Marco lino José Lima,
Cen'á,io :\U11(,,; Pire". Osvaldo Behn

F'runvo. He len a Funnv Katter. Dr. Heí-
tor F'erratL João Otávio Parnplonu, Lo,
thario Paulo Ro í hf'uk-'. Carmen :llm'ia

Horn Carvn lho. Rita ,le C. ):uDes, Tho

111a% Chuve s Cabru l, lisa Pereira Ol.ivo i

'ra. Dlrioru h Guedes. Tre. Libero Carni!0,

(�ilberto ti" Sl lva , 1'1€. Xal'\'al Barbo-,a,
Licaste .Vhldlado, Altaír Teixeira da Ro

sa, Elsa ele Lima Teixeira. Arí Medeiros,
L'balelo Brísig'he l ll. },;rnestil13 Alves Gu"

marâes. João Silva. Da vkl Gomes �\len·

dança. Ftanc lsco Tolentino S. 1\elo, M�,

rieta S. reI'eira, D0111ingos E. B. Trin

elu,de, Ahel Ãvib elos Santos. illanoel \:0

1'onha. OI'I"nclo Damialli, :Iraria Lopes
1,"'el"l1andes. :\farin d0 Loltl'lles LehmkuhJ.

Dagm"J' �lii[lel·. :\els:m de Almeida Cot,

lho .. ) uH'nal d�1 Costa ..\.I'ila, Genrudeq

:lfüller, Lmlrila Filomeno. Jo;}o ela Mi)·

ta de Freil," ?\. 80\)1·inho. Alberto Veiga
de F't..I1'ias. Hita da Costa Alve� �\T31h(_li

1'0. ('l'i,lól "'0 >:unes Pires. Adolfo ll11nn.
Osn1:�1' �Onlll1el'. .José (]'Acânlpol'(:j, dr.

.José Bulisl" 'los;l. AI'nalclo Dutr::J. Olga
Fang'ue."..JUC!l''-l 81'a�inhél }Iol.'eira. lolé1n··
<la CaiJl'al, JoSo I,gídio da Silveira. Ba)·

da�.:';�Il·c :\Irlttana. cnlbêrtO Datanani. J;'er�

n�ndo l'arhec!o. ri' A I·ila. Reinolclo A1\ €".
\'ito!' :llartin,.

:
Ad Lentz. Carlota \'C)J1

D!'eifu", ]-lcnrilllle F. Lins, Artul' Olílll-

pio (':J LiIT:tlllellto. Alllônio Fl'anci!'c'o

Cunha. Ah'�Il'o Aciole (le \'ascollcelo,;,
'ril'llo Braéhes j,'ernanc!e,. Ant(ll1io de

Allclf':1cle Cn!'neil·o. Tte. nené H01'g('S,
Huil1lunc!o H.olh;;,t1, J'()"é B. LOjles, �la-

noel FelTeil'él ele ;VIela. geleIa Lenschl1l',
rlton Calad'o Cnldeit'H, Lucas COI'n�a ele

1fi!'ancla, Ju;;lina Veiga :Vhlgalhães. (9:3).
'I'oüd public'aclo: 204.

ZES� DIA

Rio, 21 (A. N.) - Informam I
de São Paulo que os professores
austríacos Ovídio Unt e Ri
chard acabam de descobrir no
va aplicação <do famoso "DDT",
de excepcional in terêsse para o

a Brasil. Essa descoberta dos
dois cientistas está causando
sensação. Segundo foi apura
do, o "D. D. T.", lancado nos
reservatórios de água, lagos,
rios, etc., destroem tôdas as
larvas do mosquito portador Londres, 22 (S. LP.) - 018
da febre amarela. Basta uma alemães residentes na Polônia

I grama de D. D. T. para cada I Ocidental preferem as bombas
vinte mil litros cúbicos de ,'aliadas aos constantes ataqueságua, dos patriotas poloneses, e €8-

J tão deixando a Polônia rumo
à Alemanha bombardeada. Em
'I'erun, os germamcos cons
troem possantes fortificações
para sufocar uma eventuai re
volta. A moeda polonesa
zloty - sofreu apreciável des
valorização, em virtude -da de
sastrosa polítíca financeira dos
alemães.
.,., -�-'-""""-4'.-....-......w.-.-..:-.,..................

NA DElEGACIA

'o
s.

dia

HOJE

TEATRO A. DE CARVALHO

DELEGADO: -, Explique o
ocorrido
GATUNO: -- Foi assim. «seu»

dou ;01'. Trabalhei perfeitamen
te coordenado, . em regime de
mútua colaboração, sob a ori
entação da cozinheira: Fiz o

organograma do galinheiro, se

gundo a síntese gráfica que ela
me forneceu. Galguei o muro, e
tive a supervisão do quintal;
calculei a ,cinemátj?a.?o �alto e,
com a moxrrno etlclenClo, en ..

trei e rn ação. As aves não es

tavam padronizadas e o índice
de produção era baixo: só pude
anexar uma galinha e um pato,
que entrosei num saco. Termi
nade o expediente, ia entrar em

gôzo de férias, quando o guarda
me agarrou.
DELEGADO: .- E onde apren

deu você essa linguagem?
GATUNO: .. Prestei inúmeros

concursos no DASP, tendo sido,
em todos, reprovado.. Mas, COn
servei a Iinlluagem, da qual
muito me honro.

.

*
" .

(No decorrer da mesma

cena)
O DELEGADO: .- Você parece

elltar nervoso diante da situa
ção ... Está com dispnéia?
O GATUNO: -- Não, seu

dou tal'; quando a falto de ar

aparece num candidato ao fun

c�onalismo"público,..'. �tá .. se nome
d ive rso : - DASPnelO .

santo do

f'�'s 8,30 horas:
6a Récita da Campanhia de Comédias

Iracema de Alencar
com a interessante comédia em 3 âto s, re Paulo

ALVORADA
Magalhães:

Felipe Benicto.
'Confessor

Nasceu Felipe aos 15 de agosto
de 1233, em Florença. Em Paris e

Pádua, e8tudou filosofia e mediai
n a- Voltando po.ro sua cidade pá
trio tratou de reconciliar QS seus

patrícios desunidos pela. lutas par'
tidáriail dos Guelfos e dos Guibe
l inos. Em 1252 pediu o hábito doa
irmãos leigos da Ordem do. Ser-.
vitas. Satisfeito seu desejo retirou'ae
para a solidão do Monte Senúrio,
Três anos depois, porém, Olli supe
riores chamaram-no de volta para
o convento nomeando-o mestre de
noviços. Como tal ccrnpês o livro
de regras que serviria mais tarde
de fundamento para a elaboração
das constituições cio ordem. Obe
decendo à voz dos superiores fez
se sacerdote e, dedicou-se fi pre
gação da palavra de Deus, Em
1267 foi eleito superior geral da

I
sua ordem. Durante seu govêrno
não conhecia ou tr-o preocupação
senão Cl �xpansão da' r .. ligião. POI'
isto, mandou QOS servitas que �s'
tudnssem oS mais diversos língu'
as, afim de serern mandados paro
qualquer país onde o serviço do
Evangelho exigisse sua presença.
El� mesmo "mpreendeu muita.
viagenB por toda a Europa, toro

nando-se. em consequência de SUQ

prud€>ncia conselheiro do Irnpere>
dor Rodollo de Habsburgo. Cle-

I mente IV deu Q Felipe (1 título
de npregador apostólico" com o d!'
r-eito de pregar em qualquer pD18

I do mundo com autoridade )lIlPOl.
Em 1274 teve êle que acompanhar
o Gregório X, uo Concílio de Lião
onde foi admirado por (lousa da
facilidade e elegânçia com que ma

nejava vurrcs idiomas. Prevendo
que ia ser nomeado b iapc , retirou
se nOSB.O santo, mais uma vez,

para o ermo e morreu em Todi
aos 22 de a.gosto de 1285.

ALVARO RAMOS

Preços: - Cadeiras Numeradas Cr$ 6,00, Balcões não numera

dos 5,00. Camarotes 30,00 e Gerais 3,00.

Aguardem: a peça de Sorne r set lYL ug lu.n . «CICLONE»

CI

Novo emprêgo
do O.B.T.

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
I

A's 4,30 � 7,30 hora!'
Programa Estupendo
Jack,La Rue no fIme 100% ação:

Pavor em Londres
Edmundo O'Brion f· Ruth Warrick em:

Senhorita Amabilidade
Henry Wilcoxon no fmel do

O misterioso dr.
seriado:

Satã

Preferem as
bombas aliadas

Nas últimas
escaramuces
Londres, 22 (S. I. P.) - No

tíCias recentemente chégadas
da Polônia ocupada revelam
que, nas últimas Bscaramuças
havidas com grupos dO' Exér
cito Subterrâneo Polanês, fo
ram mortos, :no terreno polo-
'nês, 360 soldados alemães, e

780 ficaram feridos. Êsses mes
mos grupos atacaram, recente
mente, guardas de prisão, saÍD
do vitoriosos e liberta�do 44
priSioneiros poloneses_
�_._------------_ .. _----�Jé�qü-âi;õ-mii-h"�-

,

prisioneiros
Roma, 21 (U. P.) - Oficial

mente se informou que o to
tal de prisioneiros alemães, na
França meridional, desde o dia
da invasão, sobe a 14 mil ho
mens,

COMPLEMENTO NACIONAL �Natural}
FOX AIRPLAN NEWS (contendo a entrada dos aliados em

Roma e a invasão da Europa)'
Preços Cr$ 2,00 e 1.50. "Imp. 10 anos".

J. J. Seabra

1 Rio, 21 (A. N.) - Tôda a im
prensa registra a passagem ho
je do 90 an íversár!o natalício

• J. J. Seabra grande figura da
história republicana do nosso

país.

Durante apenas
um'mês

ATENÇÃO:
serão válidas

�ara as sessões de hoje no Cíne Imperial,
as entradas devolvidas, sábado último

Londres, 22 (8. 1. P.) - Du
rante o curto período de um

mês, os soldados poloneses des
truiram 60 trens, contribuindo
assim para prejudicar o siste
ma de transporte tão necessá
rio para as tropas alemãs que
lutam na Rússia. Além disso,
foram destruidas 25 locomoti
vas e 150 vagões de material
bélico. Os horários das ferro
vias sofreram gramde irregula
ridade, devido à ação decidida
dos poloneses.

Fabricante e distribuidores das afamadas con.

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras,' riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'lns e aviamentos
para aHai'=1tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florion6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL"

visito antes de efetuo rem suas

chama a atenção dos
compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Espo�tivol 6ó�� '.�.
Voltou ao

I
O �ut�bOI carIO�� A V� A\ +, ,. !t;,�

amádorismo
,

RlO, �1 (A, N,) --- Gom os A60R �� :jiJe_.)\ .'
Porto Alegre, 21 (A,: N.) --- Jogos de ontem da penúltima I

I \;;;7 , 1J
Causou grande seusaçao nos

I rodada do 10 turno do certame \ <, .-
círculos esport.ívos locais o Ia- carioca, ficou assim distribuída ,,,",, �

to de o Fôrça Luz ter abando- a colocação. 1° lugar F'lumi- INDIGEST!i,Onado o profissionalismo, para nense, 2u Flamengo, Vasco e n
dedicar-se exclusivamente ao Canto do Rio; 3° lugar Bota- Quando se forem as dõres

amadorismo. Essa resolucão fogo; 4° América; 5° Madu- agudas após cada refeição e desa

foi tomada por motivos fin�,n- reira ; 6° São Cristóvão; 7° pareçam os ardores causados pelo

B
' o

excesso de acido no estomago, as-

cetros. F'alando à reportagem, angu; e � Bonsucesso. sim como a azia, que é um verda-

O presidente do Fôrca e Luz deiro vexame social, torna-se iii

Alexandre Martins l=t�sa, disse Rio, 21 (A. N.) __ "_ A próxi-
...rida novamente aprazível.

.

t "O FA
Porque continuar a sofrer?

O segui» e:. orça e Luz ma rodada, que é a última do A primeira dóse do saboroso <PÓ
nasceu amadorista e dentro primeiro tUl'110 do campeonato. Digestivo De Witt > dá alivio ime-

dêsses princípios cresceu e é composta elos seguintes jo- diato. Este afamado produto res-

grangeou simpatias. Foi cres- gos: Sábado à noite, Vasco da
tàbelecerá em pouco tempo a função

i 1
normal de seu aparelho digestivo

CeD( O, desenvolvendo-se, até Gama e Flamengo: dorntngo. de maneira suave e proporciona
que, levado pelas círcunstãn- Canto do Rio e F'lunnnense : alivio com a pr irneira dóse. Agradec·ment ')

lUm' cruz!lrl()I'cias e por compromissos assu- América e Botarogo: Bangú e Peça na Farmacia o ' I }li I úU

midos com os clubes co-irmãos, Eonsucesso e Madureira e 8ào 'Pd Amâncio José Pereíra, POl'il"�PO ê
teve que ingressar no profis- Cristóvão. O encontro "uúme- [j5/§fIEY2/DtWitt' êst e meio, vem trazer a público' ,U fi S
stcualismo. Desde êsse dia, co- ro um" da rodada será trava-

a sua profunda gratidão ao clis-' Chung King, 21 (U. P.)

mecou a luta pela vid TAd d t V F'l tinto «í íutco sr. (li'. Paulo U'()Jl- Foi comunicado oficialmente
':>

' 1 a. o as o eU,Te o asco e J'. amengo, ...._ ....__ .. ...__ ._ ... __ ..
..

L'

as rendas foram absorvidas ambos colocados em segundo AVI-ad tos, não somente pela alta (;0111- que bornbardelros "Liberators"

pelo profissionalismo. Era o lugar, embora o jôgo em Nite- ores jlll'têl1C'iu com que o tratou e lhe danificaram seriamente e pro-

descontrole, Com muito estôr- rói entre o Fluminense e Can- pAII.'DoSeS
restituiu a saúde sêrtamente vavelmente afundaram um

ço � muita perseverança, con- to do Rio não deixe ele ofere- u" � abalada, mas também pelo ca- cruzador japonês de 14 mil to-

se?-uimos adquírrr campo pró- cer grande atração, porque se Londres.:;l (8, L P.) - Há 1'in110 e desvêlo empregados neladas, o qual navegava ao

prro. Possuímos hoje um patri- trata de um dos vice-líderes e alguns dias, uma formacão de nesse melindroso tratall1ento·ll,ar�'o de Hong-Kong, sábado

mônio elevado, o qual teria de do Iíder absoluto da tabela, e 20 ..

Mustaugs " poloneses, de- Agradeço, outrossim, às irmãs' último,

sofrer depreciação se contí- porque o clube níteroíense vem )oi::; ele haverem bombardeado enfermeiras do Hospital de Cu .. --------1-----..

nua�se. a
.

manter jogadores I atuando de maneira a consu-I as comunicações inimigas na ridade, onde estive internado,

prcüssíonats. Por isso, resol- tuir sério e perigoso adversá- França, encontraram no re- e as quais foram sxtreuiamen

vemos' cortar o mal pela raiz". rio para o tricolor, I gresso
com 60 "Focke-Wulfs" te dedicadas em todo o tempo

:3 "Messerschmidtts ' alemães. do meu tratamento,

• I Ainda que em maior número os F'po lis, 19 de agôsto de lB44.

sua propr.a I alemães, os poloneses, ·por meio Amâueio José Peretra

�.. � de manobras intrépidas, des-
._ -- .------

'"'\_ EIVF'RME,� truíram 6 aviões ,alemães e, Comemoracão
'\:--

• í? provavelmente, mais um, e da- elcoteira

�
__ niJicaram outros quatro. Os Rio, :21 (A. :\'.) .- Dando illÍ-

---=:::: /1
,. poloneses perderam um avião. cin à sene ele comemoração

_/' ! No dia seguinte, uma formação que dnrante a spmanu em cllr-

-� /' i de aviões poloneses encont:rou- so serão realizadas com gl'all-

� I se com 30 aviões alemães sô- des solenidades a Caxias, os

bre a França, Os pololneses Escoteiros Brasileiros levaram

derrubaram seguramente 6. a efeito grande concentração --------1------
aviões e provavelmente mais' no logradouro municipal, em

D ·Ih-2, e danificaram 2, tendo per- frente ao monumento que tem eu um mi ao
! dicl�, ��s�::�..e�_?!:.__ �it��llle do patrôno do

EXér-, de cruzeiros
�OS QUE SOFREM de COlllpacta m1;lssa popular, Campos, 22 (A. N,) - O sr,

Excesso de TrabalhO concentrou-se no ]0('a1, sendo Manoel Ferreira Machado, in-
Cerebral, Cansaço, dada a palavra ao orador ofl" 3.1 aqui acaba de fazer a

Irritação Nervosa cial, quI' explicou o duplo si.g- doação de Cr$ 1.000,000,00, á

NUTROFOSFAN é o Tônico B!f[('ado daquela comemOl'a- Santa Casa de Misericórdia

,Ideal PORQUE reune em sua çao, que ao l11esrr:o rempo so desta cidade, com a finalidao.e

li'ól'mula, aprovada pela S. p, h:JlllC';,'agea,:a a fIgur.a de C� .. de suplir a falta de aparelha-
11, 1469/23, os elementos FOS-lx�:t:: ".0 m�lOr e,scot.en'o br��.l.- ge:n, � mobiliário novo para o

� ':i'A"'rADOS regenel'a.dos da Cp-
lt 11 ,) , jJOI oun 0_ lado, sen ),1 edlÍlclO.

I iula :N"ervosa a.liados ao valo:' �)�l'a um1 s::wdaçao dOR, }];�co- ........ -_...... .._.......wo .. -_-.,-_"_" ,.._...,._,.. --"'-"""'" .....

I 'el'apêutieo do Cálcio. Sódio,
c('!)'os aos soldados uTasllelTos Prefira uma pa�te de seu

t :.\1ao·nésio Potá;ssio :Ferro qnp lut.am, no momento em trôco em "Selos Pró Doente

i Fósforo,
'

e associado� a ricn� que :) país ('omemora o 2° ani- Pohre do Hospitlll de Cari<la

f 'ortificantes e ao ext'rato fl'c<;-
v('rSlU'W da entrada na guerra, de". e e�tará cont.rilmillllo para

! �o concentrado da vitalizante
ao lad_o dos que lu1 am pela li- que êle tome mais um p01H�n

NOZ-de-KOLA, fonte de ener..
berdaGe. de leite, tenha melhores medi·

.

!2;ia universalmente conhecida. Cessados os vivas, discursou camentos, mais confôrto no

NUTROFOSFAN não contêLl
(, "r. João de Melo e Sousa. 1>re- leito de sofrimento, etc. etc •.•

'ílcool nem tem contraindica-
siflente da Federacão dos Bs- (Campaha de Humanidade

:;ão, é fácil de tomar, paladar
coteiros do Brasil.

'

do Hospital de Caridade).

1,gradável. É PRODUTO NA- Depois, o professor Meio e'

CIONAL, merecendo a con-
Sousa colo(:().]l uma corôa d",
fI' t·

' A Estatística Miliiar, d�stinad. a

l'l'ança da Classe Me'dl'ca Bl'asl'-
. ores ,11a uraIS 110 monumentu

..................................................... facilitar a prepara-ção rápida, e tio

:eil"a, que em sua maioria o 1'6-
de Caxia,s, patrono do Exércit:) das da Nação, exige que todmJ Olf

.

THE LONDON & LANCASBIRE INstJRANCF .'omenda em. seu receituárif\. 111'asileiro. perfeita quanto possivel, do apare-

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE \'Iilha'res d(� pessôas usam dL!'t- Encer,rando a solE'uidade, te- lhamento material das fôrças arma-

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL' 1 1 'Ih d 1 brasileiros lhe prestem cooperação.
'iamente NUTROFOSFAN com

ve ugar um )1'1 ante esfi e Subtrair-lhe apôio " trabalhar CCJD-
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" 't t' f

- dp tôdas as escola's reunidas.

Re:�:s���:':t��!;)/�EIDA r)r����r�b�id�� l��iA�:gny & c.
-_-_-_--..- ._..._.................__._:r..:....:!:..��;;....!:::..:.��:...!..!;?;

................................................... ,- SENADO
..
15 - �IO, e na,> Terreno para consfrução

Correi-as de trans
· -

!
.)oas Droga1'las locaIS, Pt'ocura·s�. com urgência, um lote para construção

.

IISSaO ��rn"ADo-&�-"éiA�"""'" nas imediações da linha circular, Pagamento à vista.
Informações à ruo Tiradentes 14 (sobr.)

Agências e Repre�entações em Gero)
Matriz; Florian6polis
Rua João Pinto. n. 5
Ceixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, _In (Edil.
Pr6prio). Telegramas: ·PRIMUS"
Agente. nos principais município.

do Estado

o ESTADO r
......· ........._........··...-·M_......._.._�_......,.,....,.aJ"J"w._-

( COMPANlIIA .iALIANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 - Séde : B A I A
fNCENDlOS E r!'}tANSI"ORTES

.. ' , ..• ,.0. 0.0.' •••••••.•••.••..
71.IIM.11l.,U

t.:ttr.. do blllJALllIfó de 1114.::
U)1oJ9,� 'li .:SOO,1Hl

70.681.048,:.1"H.éceHb ..

Ativo .". , ..

105.9ti1.917,lo

Isimsu-os Vagos n� ilitiT.llú. l() ano! .. . ... , .. ', Cr$ 64,98(;.957.20

I{espnnsal:>illdadt>'ii ,. . ...•. , .... Cr$ 7tI.13.f;A01.30ti,20

liell� de ra íz tpt'('-J.;'(}.� e> l..,err-e1Io;!') , CI'i 23.742.tj[l7.44

I >lll8TUHl<.:;:l, __ 111'. P,ülüHo o'Ultr" p'r"lre ,1., Caaalhtl, Dr. Francisco

'le' StJ e A{t��\o �la ...sorr-a.

t·"Hr..rw\�� r" f;. ..lb-l:1�én(:la� em todo o terrltúr10 nactonar. � S1.Jcurs'8! no

U t'Ul'{llftl. H'!�\J lt::n1(_H'e� ,t€ do "afias nas prf nctpaís cIdades da Arnér'lca, E�u.f"oD8

,\(�g:-n l<; "ii\1 FI.OHl1\NÓPOLIS
f' ,\ 'I I' O 1'1 L i) H O ,I;: C i A. - Rua Felipe ScllmllH, n. l'D

(';11'0" 1·(I�I.a1 n. HI _- Tl'ldont' 1.{)83 - Eml. Tele).,.,., "ALL'\NÇA"
Sl:g.ACF:t,,'I/l.":; F:\; ! . .AOUNA, 'TUBARAO, ITAJAl, BLU:YlE·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Seja

r

oveis
Comprar, vender ou alugar

I I SERVIDORA
I Q maior organizC1çõo no

gênero nestQ capital I

Rua João Pí0to, 4.

Fone 775,
."

Na adoles(encia, na

idade adulta, na "idade
<fitica", as irregularida
des RO fURdonamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dore.� e (ontratem·
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA

A\"
MULHER.

Regulador, tônico,
anti-doloroso, Â SAUOE
DA MULHER representa
uma garanti.a de nor·

malidade para a saude
feminina,

Inferessa a 8 eJlrre 10 ""d',eres:

A SAUOE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

A SAUDE DA MULHER

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA DS

\

Vendem. se a preços baratíssimos,
sem compet�ncio, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Conr.. Mafra, 41

Hoje e amaJl.bli 1It'!J" ••a. pret"rlda
. ,

-0lt.. ..cto••1R • ...tra....elr... - HomeopatiJuf - I""rt•.mart...

Artljta. ele boM'.c�

til. t ,,_,Uti!!lS tia __ !!., .dut et1

s�aÃ���RCfAt
ESPECIALIDADE

o �abão

"VIRGEM ESPECIAlIDADE"
Ci \ WE'rZ.EI.Á INDU8TI1IAL-JOINVIIJ.J': (Marco rtl(i�I,1

CONSERVA E DESINFEcrfA A SUA ROUPA
•• ., au__ .U _ ,. 1 r I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MÉ.DICO
DR. ARMANDO VAIJ�RIO DE ASSIS

0011 Se r ví çus de Clínica Infantil da Assistência Municipal e !:J<H11.ita'
de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E. ADULTOS
('OXI->li l!l'(JHIO: nua Nuues 1I1ach"do, 7 (r.;difkio S. Pl'aneí�co), fOlie 1.4..4

Consultas das 10 às 1� e das 14 às 15 horas
H!;:'''ID''NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 71\3

CLíNICA DE OLHOS - OUViDOS - �AHIZ - GARGAl�TA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço di!. Síl'il's elo Centro de "<\l,dE'

I. DOENÇAS DA PELE - SfFILIS - AFECÇOES lJHO-CE:-\lT.'\!.'-\ IlE
AMBOS os SEXOS ._ l\AIOS INFH:\-VEIBIELHOS E ULTI\.-\·\'I()U�TM

G.oNSULTAS: das :3 às ti h, - H. Felipe Schmi.lt, ·lO
RES.: B. Joinvilc, 47 - FONE lli48

DR. SAVAS LACERDA
Cl in ic« médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nuniz - (i:l!·g'H1!a.
l iip lo rna de habilitação do Conselh« ;';aciollal de ()f\;,)fI:'"l!llgi,i.
CONS('LTúH10 - Felipe Schnidt. �, J):IS 14 as lR h ora . .,. F!lill' 11:i!l
IIES11)1::�ClA - Cunselhr-iro xlafra, 77.

nH. ROtDAO
--------_._ .._---

f:ONSONI
nr:n:ol.·' GI<:I{AI. - ,\1/1'.'\ CIl�lJHGI,' . )IOI.(.:"iTI,\S rm· Sl-::\""I: \S . '·.\lt j'o'

Vonnndo p(:'I·a F'acutdade 1.]<.: �'ledi·cil;i1. da rTniversklad-e de S:lf\ PÜ1,,11), orHl17' fr
A;-.;sblenle por vúríos aJH..b (Jo Serv iço {'i.l'úrgictJ dn PI'Or. Alll'il) CO!"l'�'b :\'eto

('irl!f't.;.i:(1 do est(IJll":lgu e vtas buiare=. inLcsün0:-; lielg:'Hlo c �;'-.\;';''''''', l·;'/litl�· ri��
fWu ... L:.II:..1, l.H\�' i�·a. útero, ováríus e uom JHL", Vnricoc-e lc, hltL·oc"I.�le, \':1 !'!/t':' t. í i(:)')\ i;

CON:-O,\·I,TAS·
d:i� '2 às :J lll-,r:l�, ;; 'RW1 }t"eHnp Sf'!l'1l1rit, 2! {;'11In,:;: (ia C':·\�;� P;l'::�<;';(t), 'ft'l 1,'111."

HESID�XCTA: Rua E,1.<'H'8 Júnior, 179. Tc·1. �r7(j·l

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS .

Curso � AP€rfel ..oarnen to e I.,'oga Prãt k-a no 1<10 ,I .. .Iaru-tr o I
, O!'\l'ólll:rA!5 - Peln manWi: «larlalU"" t4> dM IO.30à_12 h. , à tarde el<c,",pto

005j"ha.I"•. da� 16.30 Às 18 horas - CONSUl:rOltfO: !tua Jolb 1'11.1.0 .. 7. "olll'aflo -

I'ou,,' 1.4111 - H.e;;td"'ncla, Rlla Preside" te Coutinho, ,li.

DR. SETTE GUSMÃO
CIIF,;j.'E DOS SI�ItvlCOS ])1': 'IISrOLO(:IA DO CE"THO .Ill' S.A(1f)r:; lo: no

-

FWSPI'J'AL "xVHlW RA.\1JOS".
Cur.'n rlo ap.el'feíç·oament.o no Hospital �Üll Lu iz Gonzagu, ele São Pxulo - Ex-esta

gi:Íl'jo <lo tnsrnu to "Clel!1�llte F�rreil'<1", de Sâo Paulo -:- r�x-nl�dir'o
í

n tçrnr, do
Sana tor-ro de Sanros. [:'-'11 C'a111pO� do Jordan, J

or.rx 11',-\ GEt:.\I, _ f)f,\G\"(lS'l'U'O Pl:l'�I'()C}! �" 'l'HAT.nm:\1'O ESI'}]( 'r.u.rzano
O ..U; J)OEXCAS no .-\P ·\J{ÊLlIO tlESPIR.\'1'óHIO.

CO:\SLiLT.\S: Diàl'iamente. (Ú1S :; 'l.' ,; 1101''',. CO'\SULTúPJO: Rua vítor ..\leil·('le" IS,
Rl;;STDÉ/-;CLl.: Blla ESlf'\b Júnior. 1:3:; _ Te]. /"2.

DR. MARIO VJENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaiclna (la ti nlv�·'.t.jad� ri" IlnHill

.:x-lllterno do Serviço de Clli:L!('a Méd1ca do Prof'essor Osvaldo 01Iv�lrll.. mk1\cn ri,

Departamento de Saúde

CLtNHJJl MIi:OICJl - kloléstlaa blh....UM ct .. ",Iulrr._• e er-la"�'R., ('O'\'SlIl.'I'()HIO

• Ht:�JI)JilNCIA: nua Jo'el1pe ScluDldt n. as - '!'el. 1'112. CO:SSUL'I'AS - nlls 16 à. IH.

DR. ARAÚJO
OLHOS. OUVIDOS. NARIZ, -GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do lHo de Jahelrn

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, ria.� 3 às 8.

Rua Vitor Meirelea. 24. Fone 1447

(NSTlTUTO ºE DIAGNOSTICO
CIJNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

r;)rmado pela Unl..-ersidade de Genebrl

Com prtltica nos hospItais europeue
Cllnlca médica em gera.!, pediatria. dot!'ll

�u do sistema nervoso. aparelho gen1ta
urtnérlo do homem e da mulher

&...tel". T�cnlco: DR. PAULO TAVARill'!
Curso de Rad!ologia Clmlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau·

to'). Especializado em Higiene e Satlde

Pública. pela Unl..-erBldade do Ri" de Ja·

nelro. - Gabinete de Ralo X - Electra

ear<iliogratla clln1ca - Metabolismo ba

di - Sondagem Duodenal - Gablnetf'

de t1.410.tltrapla - Labm:'atórlo de mtcro.·

�Á)pla e 8 nêlls!! cl1nlca. - Rua Fe!'ll8lldo
i

\tachado. 8. Fone 1.195, - Flor1anõpolle

DR. SAULO RAMOS
iIjl.ped.II"I.a em rnoJ68tlu 4. �or.. -

PartOll.

AL'!'A t:JltURGlA ABDOMINAJ,: eltÔO

IUIllCO. "MkuJa. IlItero. ovários••p�dtce.
tumor"", et,c. - eIRURGtA PLAS'.rJCA

00 PII:IUN ICO - 8érntu. bidrocele. 1'''

rlco.... le. 'l'r.. tameu-to IIem dor e epera(l'o
de H ..mor ..nldeti e varizell - FNlctura.. :

aparp>I.I ..", de 11.'''880- O(MIra DOII 'tIOIIpttatt
4e ,lorlan6poU..

)"raça P.....,lr. e OU..-clra. 18. )!'o... 1.....

Hor.r1o, nu .. b li bor... 4JariaDl_...

DR. AURÉLIO ROTOW

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

Sala Alugo-se boa sala
de fre ....te, na rua.

unI estilhace no coracao Vidol Ramos, 30. Tratar na
, ,Imesmo. 5 v.·3

Washington, agósto �-

(In-,auricula
direito e a três pole-' . .- -

,

..

ter-Americana) - O Departa· gadas sob a pele da caixa to- Perdeu se
um por

mento de Saúde do Exército ráxica. Quando o coração pal-
""

ta·niquel
tr��:��\:����'1 das Inflamações dos acaba de divulgar a história pitava, o fragmento movia com com Cr$ 200.00, nas ime-

-de um soldado que continuou êle. . diações das.. ruas Curitibano e

a lutar duratlte toda a cam- Só podia haver uma decisão Mauro Ramos. Será bem gra

panha da Africa, embora ti- no caso - operá-lo e extrair o tificado quem dele fizer entrega
vesse alojado no coração um fragmento. Passo a pa-sso, os à rua Vitor Meireles 2. So·

pequeno estilhaço de granada, cirurgiões abriram a caixa. to- brabo, 3 v.·2
Sete meses depois da batalha ráxica, separando os musculos,
em que foi ferido, conseguiu-se cartilagem, ossos, cortando o Quem achou 1
extrair o estilhaço graças a pericardio que envolve o cora- Na noite de ontem para hoje,operação bastante delicada. O ção, e finalmente expondo o coíu do oIto de uma jan.a.lo na

I soldado, que o relatório não próprio coração. Como se te- rua Jerônimo Coelho um chapéu
i identifica, foi ferido em mar- mia, já estava se fazendo a de côr claro: Terei bo_? qratific�
\ co de 1943 na batalha da Afri- adesão. Encontrou-se o estilha- I que� d�r mforrn.?� IlÔbre ele.
I � ,

•
.

. • no Cafe do Come.rcloH (Mercado).
Rua Tiradentes '1 I ca do Norte. Seu ferImento sa- ço, de um centlmetro de com- 3v-3

'Irou rapidamente. E 26 dias de- primento, junto ao coração,

NI
l)ois ele voltou á unidade a que envolto numa capsula que ti-

MO Z pertencia. nha crescida em torno dêle.
Tudo correu bem durante Lenta e delicadamente, o frag

duas semanas. Mas no 16<' dia, mento de ação foi extraido. A
quando em serviço de guarda, operação e'stava terminada.
o soldado sentiu pela primeira Iniciou-se então o delicado tra
vez uma dór aguda mais ou balho de tudo recompox. Os
menos na altura do coração. cirurgiões começaram a fechar
Três vezes nos dois meses se- as incisões com pontos. Não
guintes a mesma dór se repe- locorreu nada de anormal após
tiu, mas ele continuou em sua. a operação e seis semanas de
unidade. Os exames de raio X pois o paciente tinha alta do
·revelaram um minusculo COl'- hospital, gTaçaS á habilidade
po estranho próximo á base da dos cirurgiões militares.

Dr. LAURO DAURA

1
; r

;iJ 5 $

Negócio de oeBsiál
Vende.se bela propriedade em

Porto Belo, própria paro veraneio,
frente para o mar.
Linda resídêncío. completamente

mobiliado, com rádio iii carreq�·
dor "WindchorgerH pjbQterWa••te,
O terreno, plantado e bem ajar

dinado, situato entre a Htrodo e

o mar. mede 6Ox300 metros.. Fonte
natural de água potável, crl.tQ·
]ina. Informações, por favor. com
o sr 'H. Murray, no Ruo João
Pinto. 26, nestCl capitol. 10 v. 4
�.............--.,._...- .....- .....--.-................

Registradora
Vende se urna máquina r�ltro"

dora "National», modêlo 726, rre
va. Tratar no «Bar Ol'i-enteJII. n-a

rua Vítor Meirelea. 11. 3�·1-6

1!)8p�ctaUsta eu} Uot"Ilf..·a� d" senhoh

las - Vias Ur1nárias,

Vice-almirante R. L. Burnett; que comandou a esquadrilha
ntitxü inglesa que afundou o cruzador-couraçado alemão

"Scharnhortz", nas vizinhanças do oceano Artico.

éti' i9iW *

Curso de Corte
Ensina-se em ouia.s
diurnas e notl.lr-naa.

Largo Benjamin
Constont. 6.

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

Vende-se um apar ê-

lho para
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW. com

pouco uso e em perfeito estado,
Tratar na Praça 15, o. 10.

V.13

Balcões Vendem-se
três Boi
comercial.
ruo Tiro·

10 v. -9

--

Crédito Mútuo Predial
PrOí)1' etó-ios - J. Moreíra & Cia.

A mais preferida, é inegável.
.

2 sorteios mensais 4
.

e 18
MAiOR

côes poro caso

Ver e trotar na

dentes, io.

Garage Preciso alugar
uma, parti.

cular , próxima ao centro. com

boa entrada, Queira indicr r
preço e local. Cartas para esta

Redação, para: «Garage parti
cular». 10 v, - 4

CALOTA
Será gratificada a pepoo

que entregar no Ponto dos
Autom6veis, 00 motorista
do corro 1532, uma CALOTA
perdido entre o Estreito e

Biguoçú. S v. 3

GÊLADÊmT-···-
Vende se uma, medindo
Im80 por lm20. Ver e tratar
no "Bar S. Pedro", 15. V 5

Muitos bonií cccões e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

logLa (doen�\a.s de Selliluras) (.'onl o

Pl'l.lt'ssor Moraes de Barros. da l"a·

culdade de Medicina de São Paulo.

Tra�amenw especializado, médico e

Cll"" g cu, (ia, afe('ções do apal'êlho
gdHtcl feminino (Utero, ovários,

anexos (Ovários, trompas), sem opa·

ra�'áo), Trataméo·to de todos os dis·

túrbiOs da mensU'uação e da esterID
dade.

'l'ratam€nto moderno da !>lenorra-
gla aguda e crúnica, em ambos os

sexos, p·or processos model'nos sob
�ontrôle endoscõpico .- Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
_. INFRA-VERMELHO

CO�SlJL'l'AS: _ Das 10.30 às 12

hOl'as e <tas 2 às 5,
Consultório - Rua Tiradentes a,

�'one: 1.663,
Res,dêncla

(liohrado) ,

Com

VENDE-SE
por Cr' 4.000.00 uma casa

sita na travessa Triunfo. n. 6.
pr6ximo á . rua Bocaiuva. aom
6 metros de frente. Tratar (Ia
avo 'Mauro Ramos, n, 198.

,LIVROS
I

:�1-�1: \{'i' r
. _�_-_=:i. I

: �-��!t�l
Io. L. R o S A I

�UA DEODO�O,331'fLOIWlNÓPOLlS ,

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idiroma.. por,.
tugub, .apa
nhel, fra-ncêe.
inglê., etc.

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

M,,,jerll!l e I)ossan1e instalação
de 200 MA.

nial{nó!lt!co precoce da tuberculose
pllllllllnar. úlceras gástricas e duo
dl'l1ai�, câncer do estômago, afe
çõe� das via!! biliares, rins, etc.

:\plica o Pneumo-torax artificial
D N d'A -.

p;:tra (\ tratamento da Tnbercl1lo!!e r. ewtOft VI a
Pulmonar - Tratamento!! moder- Operações" Vias UrinoTios" Ooen·

nlls e efir.�ze� deRta moléstia ço. dos intestinos. ré to e anus

Completo gabinete de Eletricidade· -. Hemorroidas. Tratamento do

ml-dic.·a: Ondas curtas e ultra-cur-I colite amebiana.
1:.10, Haiog Tnfra-Vermelhos e Raií:l5 Fis!otel'apia'- Infra-vermelho.

t lllra Violeta.

Infrazon-TeraPia!
Consu!t: Vitor Meireles. 28.

Consultório: Rua Deodoro. 5 Atende diariamente às 11.30 hs. e.

esquina Felipe Schmidt à tarde, das 16 hs. em diante
Olle \I lu 12 hr�., e das 14 às 17 lIr. I Re.id: Vidal Ramol, 66.

Telefone 1�47' Fonll lOa7.

ANT()NIO
IlE ARAGAO

etrurr;ta ti Ortopedia. Cltn.lca .. Otrar.....
<lo tora1. Part.,. , dOfl1l1;all 4� -OOr...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 D;ó
rlliment� das Ui iI8 17 horu. RESlDilN·

Romance, Poesia, ReUgiao, Avlaçã.o.
MCltemática, Fíaica, QuúnicC1. 0.0-
\ogia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e navlll. CorpintClzoi.cl,
Desenho, Saneemento, Metalul'giet.
Eletrioidade, Rádio, Máquina'l Mo
tores, Hidráulica Alvenaria, Ae'ri·

Rua Cont:l. Ma fra, 41 • cultura, Veterin&ria, ContabiUdod'l
,..,.-."...,���...,.� Dic:londrio., .te. etl;.

Sapatos para Senhoras

DR. REMIGIO
,

CLlSlCA MJHHC!
Molê!ltlas !ntern8�. dp.· S"nhor8� � crI

,nçu em �ral. CONSULTóRJ()' RUII
....J1P<l Sc-hmldt - Edltlclo Amélla Neto
lI'one 1592. 9 III 12 e 14 às 17 horu. RI!:

SIDIlNCIA: , Largo Benj-amin
Constante. 3

08 preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI além de Cr$ 50,001

.Sapataria Barreiros

Aproveitem
Os mais
Tudo nã.o
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Talvez Hitler tenha que renunciar
GENEBRA, 23 (U. P.) ••• HITLER TA�VEZ TENHA QUE RENUNCIAR, MUITO EM HREVE, AFIRMA o DIÁRIO SUIÇO
'�JOURNAL DE GÉNEVE". AS DIVERGÊNCIAS ENTRE o FUEHRER E OS MAIORAIS DO PARTIOO NAZISTA, ESPECIAL ..

MENTE HIMMLER, GOEBBELS E GOERING� ESTÃO CHEGANDO A PONTO EM QUE PREJUDICA A SITUAÇÃO DO CHEn
FE. DIZ O JORNAL QUE' ACONTECIMENTOS SENSACIONAIS PODEM SER ESPER.ADOS A QUAlQUER MOMENTO NO REleH.

Conforme se ariuriciére .

foi' realizado, na tarde de

ontem, na Praça Quinze
de Novembro 'grande comí ..

cio comemorativo do 2."

aniversário da entrada do
Brasil na guerra,
Falaram os S1'S. dr. Ru

bens Ramos, An tenor Ta
vares. Gustavo Naves, [é u

Guedes, Osvaldo Melo e

Valdemiro Dias, tcdo s êlee
enaltecendo o momen to

Avanco geral histórico que atravessamos

na Franca' e sendo calorosamente

Londres, '23 (D. P.) _ "Con- aplaudidos pela grande
tínua O avanço geral _ diz uu:..1 multidão. M•• Estamos efícu�tando nossa linha

�:�J��:f':::�u:s0r.!�:�iA libertação de Iouloo e a marcha sôbre Marselha
rações de limpeza, os aliados! Roma, 22 (De Eleanor Pac- bourdín, depois de terem sub- metros em linha reta ao norte

avançaram mais 12 quilôme- kard, correspondente da U. P.) metido o porto a terrível bom- de Toulon.
tros em direção ao sul, afim-de - Fôrças francesas invasoras bardeio dos encouraçados e seis As unidades navais qUE' ata-
dar caça ao inimigo, que e�- entraram nas zonas ocidental, cruzadores. caram Toulon dispararam ..

capou ao cêrco da Falaise. Da e setentrional da importante I Em seu avanço sôbre Tau- 1.400 granadas sôbre vários

informação hoje transmitida base naval de Toulon e hoje es- ,1011 as fôrças aliadas conquís- objetivos da base naval, obten
pelo Q. G. Britânico, depreen- tavam em curso combates de tar�m o Hotel du Golf situa- do bons resultados.
de-se que os alemães já não 'rua enquanto as fôrcas norte- id 1600 t d H" I ---, ,- .. --'---.-------------

. -.

I
'. "

,

.

' o a. me ros e yeres, I

díspõem, no OCIdente da Fran- americanas, ao nordeste, se sl-Ique havia sido convertido em
t

ça, de fôrça organizada para tuavam a uns 14 quilômetros 'ponto forte pelos al�mãe" ,Ideter os aliados, no início da de Marselha, a segunda cidade
�.

,

marcha para a fronteira ale- I francesa em tamanho. Mais ao norte, as fôrças alia ..

mão Basta citar recente ::nfol'-I As fôrças francesas do 7° das, avançando para Avinhão

mação, também oficial, que i Exército, penetraram em Tou- ocuparam Pertuís, 43 quilôme
estimava e:?-1 cem mil t) núme- !lon - cidade de 100.000 habi-ltros a r:oroéste de Marselha.
ro de alemaes cercados em Fa- tantes antes da guerra - atra-

r
Tambem no setor setentrío

laise, cuja captura ou extermí- vés dos subúrbios de Les Qua- nal, os aliados penetraram de
nío acaba de ser anunciada, tre Chemins, Les Routes e VaI- assalto em Valensole, 88 quilô-

I --- - -, --- ----- --'---'---

Faltam novas

informa�õ&s
Moscou, 22 (U. P.) - Nesta

capital não se dispõe de novas

informações sôbre as últimas
[operações do exército de Cher
niakhowsky, que está atacando
a Prússia Oriental, depois da

\ arrancada iniciada na área do
rio Sezszuppa, embora certas
informações adiantem que a ar-

__________ ._
tilharia russa continua a bom-

N- b-
,

f' !MOrreU O cardeal bardear incessantemente as

ao SU Ira o ca ,e pequeno Ma lione posições fortífi�das, trin�hei-
RIO 23 (D N) - O chefe do SerVIço de Abastecimento 1l1� I C·gd d d V t' 22 V' ras, casamatas e embasarnen-

deferiu l{m pedido' de elevação do preco do café p�queno e da t.
1 � e o allCano, 'd-' l-Itos da artilharia nazista, si

média, acentuando a necessidade de ser seguida a políttca do I' f:ImI
a e um co aI�sod cahI ,.laco, I t1ffl:dos

já �o interior do '.;er1'1- O PRr.(I'!l!""O D"O--D'IÃ
'd O f ,'d d'd f 1 f 1 S

a eceu na mau l.a e oJe o tono alemao ao mesmo temIJo
� c;;a ii "

combate a alta os preços, re e11 o pe 1 o o eito pe o ... 1n- cardial secretário do Vatíc"no
'

. _

,.

.
" 'I Depois de algu t p

," d H
,.

""'1 A"'�' C 'It·" d Ab ,t _ i. .

é.1. 'Iem que a aVlacao :oo'i:ebca. _ r:', em o, as mo·

(J!cato e Ot�ls e :::;11111 ar€s,. uqml,ssao, ,.,on81.1 tV,a o as. e : Maghone, O cardml estava

sen-I
' >.-,.. . nlf�BtC1']O.eS da .síf!.lIs podem dimi-

1.:ll'Oento, r�Ullllda, aprovou o lIl;defenmento. ,0. chefe d�o Servlç.o, do assistido '01' médicos ame-
prossegue no� seu� ;ontl��l:S I nUlr de Intensldade. No fim de dois

de Alni'steclluento permanece fIrme no proposIto de nao perml� '.

N Pt. t, d _ at�qL�es co�t�a toao:> o� "cus' ancs, chega� m�smo a d�aapare.
. _

d
ncanos. O en an o, seus pa e 10bJetlvos mIlltal'es lo ''''llzados cer. Mas nlnguem deve lludir-a-

(rr a elevaçao os preços, "t .., l' ,
,'-'Cc.

•
. , , , .

�

__ ... __ •• ..... __ •••• _. ••• _ ••••• __ .. _..... ICln-:en os se agravaram e

lOJ8jbastante mais pani, () interior c;,m ISSO, o slÍlhtJco preClsa con-
.-ror. -. ovw ••• __a _. -- --- - ••••�•• --� or.� - ..� ���••�rm�__.........,. verIficou-se o desenlace fatal. "

".

'

tlnuar o tratamento até ficar de-
, _

da PI USSla. finitivamente curado. SNES,

I 14 Departamentos ;
: Londres, 23 (U. P,) - As

fôrças francesas do interior, ou
melhor os "Maquis", já liberta"
ram quatorze departamentos •
da França, compreendendo tre·, �

ze cidades entre as quais se

Ci-Itam Montauban Auch Pau
Toulouse Chateaul'oÍlx e mui-
tas outras. ......�..BB.........m....._.. __-&--------------_.---.--.. I � ...

______5 4->=:%_

Florianópolis, 23 ;je Agosto de 1944

Lá Pétsín !I

J. COSTA MCELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construcão
Pro)ptcs, Orçamentof, .Adminir-tração

Rua Esteves Junjor, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

carregaram.
RESEnRA� 22 (r. }).)-o "Jornal de (�éJltne" puhlícu uma

("IHc:ão especial, dlfundlndo fi última versão sõhre o destino do
I1Ull'P(')HlI Pétaín. Segundo essa Iníormnçãn, ti velho cano de

guerra foi detido na manhã de domingo, pelos próprios alemães,
111) hotel nu Pare, em Yíchí, que servia de séde no guvêrno
francês••Juntamente com () general Hrídoux e outros, Pétaín
,eoi eouduzfrlo, pelos uazlstas, muno ii, Alemanha, com destino
ignorado, }\1a8 antes de partir, encontrou tempo para escrever

1l1111l carta de despedida, (iUI-' est.á círeulando €'In numerosas có·
pias por toda a Françn.

ÚLTIMA HORA

Em Varsóvia

:fi: UlU. OOENÇA
lIUITO PERIGOSA
P.ARA À FA.MÍLlA.
li: PA.B.A À. UÇA

,

arl� I�I
..

Londres, 23 (U. P.) -- O co

municado do general Bor diz
o seguinte: "Varsóvia .-- Na
zona da cidade velha, continua
luta extremamente violenta.
Em tôdas as partes mantemos
nossas anteriores posícões''.

o comício
ontem

de

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

sues f DEMAIS

AfECCOU DO

COURO CABElUDO.

Irond ros , 23 -U.P- .1\ Pl";1'nC11'n
notícia cia libertação ele Po r is foi
ouvida numa irradioção do pró
prin capital francesa, feito por u rn
rádio das fô�ça3 francesas do in
terior. Ess o, estacão devia e s to r

I situada dentro d� Paris mearn o ,

ou muito perto da capital fran
ceao ' 1817 dias depois da deClara
çô o de guerra da França e Ingla
terro a Alemanha verifica se a li
hertação de Paris, que foi ocupa
da pelos nazistas em 14 de junho
ne 1940. A Cidade Luz, po rt on to ,

ficou assim, sob o dominio nazis'
a, durante 4 onos 2 meses e 19
ias. Agora foi libertada pelos pró'

p r ios fronceses. t

Londres,23 (U.P.) - A Rór:to do
,I\rgel anunciou em p r irn e i ro mão
a l

í

b .. rtação de Paris pelas fôrcos
fra n ces o.s do in ter ío r,

.

Londres, 23 (D, P.I-Estava seno

do feita a Ir rcd ío çô o normal pela
t ódio de Argel qUQ nel o o locutor
subitamente exclamou: «Atenção [»
Atenção! A BBC acaba de anun

ciar que os fôrças frc rice s o s dd
interior libertorom Po r íe.» E, logo
a seguir, ouviro rn-se 08 acordos da
(eMÇ1rselhesa».

Mon7evidéu, 23 [U.P,] - O go�êr.
no autorizou a suspensão rios au

las em tódas os esco l cs cio país,
hoje, em regozijo pelo libertação
de Paris.

/

Empregado de Escritório
"Preciso -se de um, de 14 a 16

anos, que tenha o curso primário
completo e conheça algo de dcctí
lografia. Tratar pessoalmente no

MOINHO JOINVILLE, Críis Badar6,
no segundo expediente, 3v3

PII.alll.
IIIRI[OII

Zurique; 23. [U,P.I-· OS po tr-io+o s
franceses torraram de o ss o l to a

cidade de Chombéry, na·A!to.So
vaia,

Londres, 23 ·U P- O flan<ju€n
rnerrto de Po r.is pelos tonçues a

rnericanos, .. incronizodo com o mo

vimento de pinças que se desen
volve ge desenvolve ao sul do es

tuário do Sena, é encarado como
uma das rn o is irnpressionantes
façanhas desta guerra.

Londres, 23 -U.P- A retirada
alemã em direção ao Seno. trons
formou-ae num completo desbo ro
tamento e os nazistas não encon

tram sequer ponto-de-apóio pOl'O
tentar resistencia momentânea,
pelo menos, As fôrças aEadas a

vançam no encalço dos tropas qer.
milnicas com tal rapidez, que di·
ficulta até Q pr6pria ação de re

tardamento alemã.

Londres, 23 -U,P· Informa-Sê que
os aliados se encontram a rnenoa
de 200 krns. da fronteira ocidental
da Alemanha.

Londres, 23 U P- Foram presos
muitos «colaboracionistas» em. Po
ris· O pr ..feit.o fugiu. O povo pari.
siense participou na libertação do
capital.
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