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Fôrças anglo-canadenses capturaram as instalações de «h �::I�S-:
ce

,

De derrola em derrof-a I
LONDRES, 23 (U. P.) - Continuam os aliados a .perse

.guíção aos exércitos de von Klnge, em fuga prura o Sena. Os
alemães estão muito próximos de uma situação irremediável,
quando forçados a descer o Sena em dírecão à costa ficando
imprensados entre os canhões aliados e o ·:mar. Até agora, ne
nhum dos observadores mil1tares aliados poude compreender
a tática de von Kluge, que, de derrota em derrota, têm, êle,
mesmo, preparado as maiores ciladas para suas tropas. Basta
citar recente despacho de Londres, que estima em apenas 90
mil homens os remanescentes dos 400 mil soldados aos quais
foi entregue a tarefa de deter a marcha aliada da costa para o

interior da França.

o
o MAIS AN'I'IGO DURIO- DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor.gerente - AiTINO FLORES
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Após urna noite de quatro anos
Londres, 23 (U, P.) - S1.11'- �_""""."-"-"'-"�"""_".....� ........�_-..............-__w_..�......_-.....::::... [pidamente para a capital li� .,.---........--_....-.._.....---••_�-

giu o sol em París, depois de

II I
berrada afim-de estabelecer Até O rio Po !

uma noite de quatro anos.

I O
r •

t d F alí gel! govêrno provisório, -
Noite lon�a, povo��� de pes�- eSplrl O a rança dizem infOJ�l1ações chegadas Londres, 24 CU. P.) - Uma

deles Para os herOICOS pari- ] d E 1 Ir
. notícia da frente italiana, on-

. .!
Em, uma jornada tão heróica quanto a que assina- a -,011 res. o genera �oeUl.g,

sIe.nses, qu� sUp?rtalam. a_.; lou a queda da Bastilha, em 14 de iutho de 1789., o povo • nomead.� governador de París, de se encontram as fôrças ex-

afronta nazista Minutos tu t 1 t pedicíonárias brasileiras, diz:
_'. de Paris, com 50 mil patriotas armados derrotou os na-

a vez ja se encon re mesmo

gases, fraçao de um u:stante, zistas dentro da própria capital frances� em 22 de agàs- na _cidade. "Segundo o comentarista. da.

para os moços de B�rllm que� de 1944! ',". "AO H.\YLt COXFWJUA- agência. alemã DNB, os alia-

no te�ebroS? 14 d� Junho de
A notícia frisou bem: "Paris libertou-se 1)01 si pró- (;.10 � • • •

dos fazem preparativos para

194?, J1.1l.g�r�m ter lanr'Ce,amdaoCI' Ou pria", A luta dumu quatro dias e os nazistas tombavam Supremo �omando, 23 (U. lançar ataques em grande es-

marc? .

inicial da sup
. ou fugiam como iéras acuadas. Os velhos, as mulheres, P.) - Os ,abadas chegaram a

cala através da península, em

germarnca com o desfile �a os jovens e as-crianças parisienses choraram de conten- região ele Evreux, pelo sudeste, direção ao norte. Acrescentou

":Vehrmacht:: pelas ruas
. atamento, abraçaruio-se com ardor, depois de uma iqno- e. estão esmagando a resistên- o comentarista da, DNB que e

CIdade. Luz. Co� a. conq�lsta miniosa escravidão, que durou mais de quatro anos. era da retaguarda alemã com propósito das fôrças aliadas é

da capital do Universo, HItleI
: Paris heróica! Jamais desmereceste em espirito a oxtraordtnárta rapídez. �esce abrir passagem pelas linhas

assegurara para ,a Alemanha 0. '

confiança que em tí depositavam os que 'amam e que�em Q. G. se declina comentar a si- alemãs, até planicíes do vale

domínio
.

d� toda a Europa, a Liberdade' os que aprenderam contigo a amar os ira- tuação de París, muito embo- do PÓ.

"durante mil anos, pelo me-
cos e a redi;nir os oprimidos e a ajudar os desgraçados ra se tenha notícia do comuní- Â

...

·êier;ad8i�
.............·:.........-

nos". � que o Fuehrer
..estav� que o teii grande Vítor Hugo imortuuzou n'''Os miserá- cada do general Koenig. Não

certo dISSO, prova-o a grotesca veis" há confirmação aquí que Pa- Viagem
fotografia em que ap�rece pu- A MARSELHESA ainda é o Hino que galvaniza a es- rís tenha �\do libertada, mas o Lisboa, 23 (U. P.) - O últí-

la�do c�n:o um alucm8:d�r� p�nha dorsal, �e, um povo vencido pelas armas, mas, in- Sllprem(J Co�uand0 espera di- mo elo de Portugal com a Eu�

ter
.s
nOtlCI� da. extrfl:0��1.111a da' meto pelo espirito. P1"OVa8t�-�! .

zer algo
r n,1Ulto breve. ropa nazista foi rompido on-

porem, efemera VItal a Param as notas da música de Rouçei de Lisle que JL\�DEIHA AO AI/fO! tem, quando o avião da carret-

"Wehrinacht"._Cedo se conv��� ressoaram nos nervos do teu povo, Paris. Foi o espírito Argel, 23 CU. P.) - O gene-
ra da Lufthansa deixou de ehe-

cerarn os alemães de �ue a d imortal de 1789 que repiueú o teu heroismo em 22 de ral Catroux ordenou que todos gar como de hábito. Desde o

rota da �r�n�a fo��. ape��� aqõsto de19441, os edifícios públicos da Argé- levante geral, dos "maquís ",

curto. eplsodlO do bI�a:-r��.' Agora, que os: nazistas toram expulsos pelo povo das lia hasteassem a bandeira êsse aparelho vinha chegando
conflito q�,e apenasdse ��Ilclala tuas ruas, Paris, a Torre Eiffel, qual símbolo vivo e imo]'. francesa., afim-de celebrar a li- com algumas horas de atraso,

Contra a nova .01' em evan: tal da Liberdade, vai de novo cobrir-se de luzes. E o tor- bertação ele Paris. devido às dificuldades eneon-

tau-se a_ humanidade ?ela v�� so tiêsse ,gigante de aço apontará, entã�, .com orgulho, SArJUÇ.l0 UE LOXnUES tradas um Lião, sua base. Ao

das N_açoes Unidas, levando para o ceu azul que cobre os Campos Elisios. E as suas Londres, 23 (U. P.) _ "Nós. que se supõe, nenhuma. base

coraçao da Fran�a as pulsa,� luzes retuiiquirirtio o brilho até tutora ofuscado pela trai. cidadãos de, Londres, saudamos resta donde possa saír o apa-

Ç?�S ?e que carecia pa�a �,�'::: ção de Ltuial e pela barbárie nazista, iluminando o teu os cidadãos de Parfs " _ de- relho da Luíthansa para Por-

t�tanIc� empresa de Ies:st�. povo e os povos do mundo. . . clarou, em telegrama ao geme- tugal e Espanha.
era ao invasor e aos vendllhoes Estás redimida oh! sofredora França! Pois a Paris ral Koenio' o' Lord Maior ela
da pátl'i�. Ont\m, q�atI.� an�s tomada em 14 de j'l�nho de 1940 é a mesma Paris que se capital britânica, congra11l1an-
e 70 dIas apos o Ae� 1 e / libertou pelas suas próprias fôrças em 22 de agõsto de do-se pela lihertação da capi-
W�hrmacht . �elO I c o /' 1944. A París vencida em 40 é a mesma Paris que se le-. tal francesa.
Tnunfb, entraram 110vamen e

vantou em 44, como em 17891 �WRPREENnERA}I O
os fyanceses na posse de sua Estás redimido, oh! heróico e bravo povo francês! ll[(;NDO
Pans. Os na�is�as q11:_e atravessaram, a passo de ganso, ? Nova Iorque, 23 (U. P.) - A
('o)[r,,\[('AnO no <HUI,. Arco do Trzunfo, sao os que agora cm'rem, de cabeça baz- libertação de París pelos pró-

KO ENI(� xa, com o povo no seu encalço. pi'ios franC'eses é outro sinto ..

Argel, 23 (U. P.) - Acaba Em París, capital eterna do mundo, ainda permane- ma ela rapidez com que está

de ser ilTadiado o seguinte co- ce vivQ, com a chama da Libe1'dade, o imortal espírito da sendo expulsa de tôda a Fran-
mUllicado elo general Ko(',nig' Latinidade. ça a cruz gamada - do estuá-
comandante das fôrças f,rance- PERCIVAL FLORES rio do Sena às frol1lteiras orie11-

-.---....-...----.••- .....-----

r,�as do interior: "Sábado, 19 de tais. Os patriotas franceses Guardadas pelos
agôsto. pela manhã, o Conse-��......_ _.. ....J_ ., . responderam aos apelos de franceses
nlo ]\:aC"ol,al dI' Rpsístência e formações aqni recebida8. A .FOI OCUPAD,\ PEnPJR�XN' seus líderes e dos aliados com Roma, 24 (U. P.) - Tôdas
o Comité de Lib�rtação, de l)andeira tricolor flutua em to� Londres, 2�i (U, P.) - A no- tal e,ntusiasmo e tal desprendi- as estradas que IBvam a terri

acôndo com os delegados na- elos os edifícios públicos, n tíeia elo de�embarque aliado menta, que surpreenderam o t61'io italiano estão guardadaR
danais representando o

R
G�- cujas portas se postaram seu- na região de Bordéus co,nUnua mundo. Quási toda a França pela'3 Fôrças Francesas do In�

vêl'no Provisório da epu- tinelas para guardá-los atp a: no ar, sem ser confirmada nem centTal, até a fronteira espa- terior, ao mesmo tempo em

blica Francesa, proclamara,m chegada dos tanques norle-! desI'nentida. O Q. G� Aliado €111 nholp, já foi libertada pelos que no sul tôdas as estradas e

o levante geral em seu pals, americanos concentrados nes Londrps neg::>t1-'3E' H (:on�.i>ntá� "maquis·'. . ferrovias anteriormente em.

nu área de Paris". As fôl'- arredores da cidacle. la. Uma irradiação alemã da pregadas pelo inimigo estao

cas francesas, J111111 total de ('OiUO ES'l'ARÁ ·":VO'I'.RE Fra;n.ça parecia confil'mar o ]<;1''( A..1H�EL agora postas fora de uso.

50.000 homens armados e J)A:lIE" l . fato, ao dizer que tanto as fôr� Argel, 23 (U. P.) - Ás seis

apoiados por diversas centenas Londres, 23. (U. P.) - Não ças aliadas, que avançaram de horas da tarrle, a libertacão da
de milhares de patriotas não há ainda qnalquE'l' informação Nantes, quanto as que agora capital francesa celebrada. em

arl1wJios. entraram em ação. sôbre se sofreu danos a célebre Unham c1es('mbarearlo em Al:� Argel com salvas de artilha
A nolicia de Paris, que tinha catedral de Notre Dame de Pa- ulChon. Enquanto isso, outf{� ria., repicar de sinos, os apitos
m�,:ian1811t.E' entrado em gro- rÍs. despaeho da fronteira franco- das sereias dos navios surtos

:I'C, p,Jlod?�l'(lu-se da Prefeitura C()}[ .\R'J'JLHARU l,WETR1\ espanhola noticia que os alia- no porto, bem como por han
de Polícia, que foi tl'Ull1sforma- Londres, 23 (U. P.) -- 'A ba- dos ocuparam Perpigna.n. na. das de música civís e militares
da nUlll baluarte contra o qual talha. de París chegou ao seu costa do Mediterràneo Pl'ÓX1- desfilando pelas ruas.

os ataques alemães quebra- ponto máximo, ontem, quando mo à fronteira. Segundo'a ri
ram-se. Ontem, 22 de agôsto, os patriotas frances,es começa- dia de Argel, essa ocupação se r::H PR ERW E\f'I'}<; n EJlIO.

depois de 4 dias de luta, o ini- ram a bombardear a guarni- realizou depois que três aviões
.

('HNI'A

migo foi escorraçado. Os pa- ção alemã, com artilharia li- aliados desceram na região de Montevidéu, 23 (U. P.) - O
tl'iotas ocuparam todos os edi- geira. Ao que pa.rece, êsses c.a- PC'rpignal1, no cumprimnto de presidente Amezaga marchou

fíeios públicos. Os l'epl'escn� nhões foram-lhes fornecidos lma mbsão ([ue estabe-lecE.u à frente da multidão, que per
tantes de Vichí foram presos, pehs bate�'ias 110rte-ameriN'- contacto com as fôrcas france- correu as ruas da capital exul-
ou fugiram. Dessa forma, o po� nas postadas nos subúrbios da sas do intel'io1'.· tanclo com a tomada de París
vo de Pal'ís tomou parte

ded-I
capital. elntCAJU. cPleIJnol�XfrqaUnaCleldseOs oe COllnfaetindag,iUnaO_ A
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si\';! na libertação da capitaL AI,É1f UE rARÍS Londres, 23 (D. P.) - Com "''' \I U

VIBR,\ O POVO lfE PA R.ÍA Londres, 23 (U. P.) - Nos a. ocupação de Meaux, a região ção uruguaia, deixando sua 1'e- d M IhLondres, 23 (U. P.) - Mul�, círculos locais, rHela-!:l<.> quI'> parisiense, ;:Ol'EOU-Se pratic:.t- sidência uniu-se à multidão, e e arss a
i ic1Ô0.S de parisienses estã ) pel'� H s fôrças nOl'te-americanas já mente cercada p01' oeste sul e com. ela se dirigiu ao palácio Londres, 23 (U. P,) - Mal'�
('01'I'f\11(l(' [IS rvas da capital, se acham muito além de Pal'is, leste. presIdencial, cantando a "Mar- selha foi libertada do jugo ale-
pnioando cantos patrióticos e tendo chegado já a 250 quilô- UE HAULLE EU PARiS selhesa". O presidente Ame- mão! A notícia foi transrnltida
(lanrlo expfltlsão à sua alegria metros (ou menos) da. frontei- Londres, 23 (U. P.) - O ge·1 zaga falal'a antes dos balcões de Roma, em despacho de ori�

l,ela libertaçãol r- d�zem as in I ra, al�mií,., ,neral DI,'l Qa,ulle diri�iu�se 1'à- de $ua resid�neia. gem oficial.
_m�·"""""'1if+.r,,·:I_

Per luis foi ocupada
Roma, 24 (U. P.) - Conti

nua a corrida de grande velo
cidade. Pertuis, do lado oposto
do Durance onde uma güanli·
ção alemã tinha sido cercada.
pelas tropas f1rruncesas do inte
rior, logo após reforça.da pelas
unidades 'que progrediam na

quela dire<;ão, acabou por seI'

ocupada.

Ataques a pontos
da Noruega
Nova Iorque, 23 (U. P,)

Notícias difundidas de Berlim
capturadas pela NBC revelam
que aviões aliados com base
em belo-naves atacaram pon
tos não especificados na No-
ruéga às primeiras horas de
hoje. Segundo a difusora na

zista, 7 aviões britânicos foram
derrubados.

, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bacteriologia
Autovacinàs.
Ultramicroscopia.
Ouímica sanguínea.
Análises de urina.

"'1"",

I .

.

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

10 E S T A DOlO comércio do Brasil . e EE. UU.Diário Vespertino I' . WASHINGTON, 23 (A. N.) - Acabam de ser dadas a publi-
Redação e Oficinas à

cidade várias notícias que refletem o comércio cada vez mais

I rua João Pinto n.? 13
: -I'el. 1022 __ Cx, postal 139

s11. A Associação Nacional de Crédito dos Estados Unidos infor-

j;' .

ma que são altamente satisfatórias as relações de solidariedade

II ASSINATURAS existentes entre os homens de negócios norte-amerícanos e 1a-

Na Capital: tino-americanos, segundo dados fornecidos pelos mais impor-
An@ Cr$ 70,00 t�ntes exportadores dos Estados Unidos. Da exportação do Bra- I

, !,Sl'Ill('Srre Cr$ 40,00 s11, a qual, segundo acaba de ser revelado nos Estados Unidos,
'I'ruuestre Cr$ 20,00

foi a maior de todos os tempos no ano passado, num total de 8

.
,/ Môs Cr$ -7,00

biliões de cruzeiros, grande parte foi feita para os Estados Uni-

j NÚlllPfO avulso Cr$ 0,30 dos, que receberam do Brasil alguns dos materiais mais .estra-

.
No Interior: tégicos para sua produção de guerra.

.

I Ano Cr$ 80,00
; Sernestrr, Cr$ 45,00! Trimestre Cr$ 25,00I •

,

I .•
. .

i Anu nrros merliante contrato.
I _

'1 O.� originais, mesmo não puhli
! caolns, não serão devolvidos.
!

. . i A di reção não se responsabiliza
! pelos conceitos emitidos nos
t ar-tigos assinados

---- ..

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Cost.a Avila

Serviço d� tranllfusão de sO.ngue. Vacinação anti·diftérica
.

(CRUPE) com próva de Schick.
Análises químicas de: Fc.rinhas, bebidas. café, mel, águas pc td

vais e para' usos industriais (fecularias, cervejarias�.

Exames Anátomo'patológicos,
Diagr,óstico precoce do gravidez .

Sôro- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

rSA"N Ci-T T }1='N<;I�
Contém oito ele,mentos tônicos

.

I·
Fósforo, Cálc.o,' Vanadato e

I Para que as
Arseniato de EstadosSódio, etc .

. lHO, �:l (1). �".)-O í'hpf(' (Ia }"jscaUzH<::lO ti.' Preços, sr, ltu
,fllPl .\Zll111lluja, falaml0 it (:omh;siio Cou sult l , a. �'lo!.doll 11 acão015 Pálidos, Depxuperados, da polida CIlt'ÍOCII cuntrn os (,i'lH�cuhlllol'f'S e illfl'ato;'('� do tal,c-

M
Esgotados. Anêmicos, JU_IlH'!Ito dos g·('lleJ'os. SlH!'('l'Ílldo 1l11f' se recmneudasse aos c·O\· ...r-

I'f f·
.

8gros, Mães Que Criam. .

. rans erlu a
1IOS estaduaís n entregn, ils j'(\'s}w('tivas pnlíclas, de idi'lItie:ls

I
Crldoças Rs quíucas rece- tarefas.

t·
-

! bdrão fi tcnítlcação geral I
.

[lU orlzaçao do organismo com ° a•••••H••
_

••••••••QI•••••••••••••••

Rio, 22 (A. N.) _ Havendo

11
THIJ} IJONnON & LA�(;}\SHIRE INSURi\N('E

Afo.nso Fernandes Bittenccurt I SEGUROS
TBE LONDON ASSURANCE

o�bclo, por decreto, autoriza-l
.

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

çao para pesquisar caolim e
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

associados, no município São -""----------------.-....--......--.--.......--. Representante: L. ALMEIDA

Hoque, Estado São PalJlo 1'e-1 F
"

-

b
Rua Vidal Ramos. 19

cebeu posteriormente, do 'De-j ar-se-lam com oíos terrestres ••••••• II••IIDtM•••••••III••••�GIIo·1HHI�M8..........It®II......_...

Plar�amMe�to Nacional de Pra-I' Oficiais da FAB
(_uçao íneral, denuncia de I RIO, 23 (D. N.) _.- O sr. Aristides Paz Almeida, chefe do

nos
Ol'land� B?t�ci� pela qual o I Serviço Metropol ltano de Abastecimento, apresentou à Comis-

,

�E. rU�., , !-;,
Quer

c?nCeSslOna:'lO. tinha transfeJ são Consultiva um plano de organização de comboios terres- .�Olt Lea�e�l;�Olt�. K�nsa"jr�do seus direitos a uma so-Itres de abastecimentos, Segundo o plano, todas as estradas de agosto - (Serviço ESP�cU1l d.a
clc.dade,. de gue faziam parte] ferro brasileiras, pertencentes ao govêrno e a particulares fica- I�Lt�:'-j>me�:é�na) -- O ltO., of�
dois cidadãos estrangeiros. I riam obrigadas à organização dos referidos comboios, que se-

orais super �01 es _da aoronanu

Juntou documento da organi-II riam semanais. O projeto prevê a suspensão do trátezo de pas-]
ca d? ��rasl1 :st::o estudan do

zação dessa sociedade, provan- sageíros nos trens-comboios, quando houver necessidade dessa' as .

últimas técnicas de estado

elo a denúncia. Submetido o
I medida reforçadora para o transporte dos aêneros alimentícios.lmalO1' da ES,co�a do Comando

assunto, pelo diretor aeraldo' b.
.
Geral do Exército dos Estado!'>

D. N. P. M., ao mini�tro da Cu O ,.. Ia I Unidos aquí sediada.

Agricultura, com informação rs par leu r ! Depois de completar estas

.de que a transferência foi rea- de dez semanas de estudos básí- e escolha o seu figurino.

Hzad� ·com �nfração das leis D t-I . f- T·'- r" I cos, eis oficiais brasileiros �]'ã() I Rua Nunes Machado. 11 • A

. .em vigor, fOI, por sua vez, ou-, ac � ogra Ia e aqulgra Ia I para
a. grande base de treina-

.vido o consultor jurídico do PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a mento ela aviação norte-amerí- 'l- � �

Ministério, que, em seu pare-! lecionar, diàriarnente, ohmdendo das S às 12 e das cana em Orlando, F'lorida. para Os tecidos adquiridos na Lo-

��r, confirmou a informação
'.

14 às 18 horas, em. sua residência, . iJ2Stl'llÇão ,a�licioll�l na ap1ica- ja das Casem!l'as, na rua Cons .

. nnal. I rua Saldanha Marinho, 26 A çao das tatIcas a�reas. ·jMafra. 8-A, tem como garantia
.._-__

.

Os ofieiais brasileiros que es- ,a qualidade e a durabilidade.

,.;',;�:" :'S-apatos' para' Senhoras
i

RAMOS I i�Ofl��������)o :�;�� �;�n��l���I ALVARO lU
.,

guilltes: Bri�adeiros Vasco

I CIRURGIÃO-DENTISTA Alves Seco' e Ivo Guedes: COJ'ü-."

Áproveitem 08 preços vantajosos! I l neis Rinalclo Joaquim Cal'va-
Os mais modernos modelos! I Rua Vitor Meireles, 18· i lho Filho, j;-'rancisco de A'isis
T.udo não vaI além de Cr$ 50,00! CQ1Têa Melo, José Kahl Filho,

Sapataria Barret-ros ---- ...... -- Teófilo ::\'lendOllça, Antônio

A d
- oi Castro Lima e Tenente ('01'0-

Rua CCln�. Mafra, 41 gra eClmenlo, 11el Carlos Rodrigues Coelho .

.��_�.....·.·.-M·.C_..-.-_-.-.-_-:.....-.-•._-.-.-;................" Arnâncio José Pereira, por . __ . . _

êste meio, vem trazer a público'
a sua profünda gratidão 'ao dis- .----.------

tinto clínico sr, dr. Paulo Fon-'
·tes, não somente pela alta com,. I
petêneia com qUB o tratou e lhe 1
restituiu a saúde seriamente \

abalada, mas também pelo ca-! Comprar, vender ou alugar
rinho e desvêlo empregados só na

llesse melindroso tratamento.
Agradeço, outrossim, às irmãs
enfermeiras do Hospital de Ca
ridade, onde estive internado,
G as quais foram extremamen
te .dedicadas em todo o tempo
do llleu tratamento,
Fpoli.s, 19 de agôsto de 1944.

Amâncio José Pereh'a

.' "',

SP+ ·w·fti..,�.....

policias
Iecem o

dos
mesmo

Móveis

ft SERVIDORa
['O maior orgartlzação no

gênero nesta c<:1pital J

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

ves tir-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

ALfAiATARIA
MEllO

"_"'-w�.��

Prefira uma parte de seu
trôeo em "Selos Pró' Doente
Pobre do Hospital de CarMIl
de". e estará eontribuindo para
que êle tome mais um pouco
ue leite, tcnIla melhores medi
camentos, mais confôrto no

leito íle sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidad6

tIo Hospital de Caridade).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Este grande rei e santo nasceu Certa vez. o general Guzman
aos 2S de abril de 1214. em Pois- Blanco visitou uma aldeia da
sy. Sua mãe, sta. Branca de Cos- Venezuela. e, segundo urna n n

tela, soube educá-lo de forma tiga tradição, o Município de
que suas peregrinas prendas do signou um de seus habitantes
corpo e da alma fizessem de Luiz para que, em nome da aldeia,
o brilhante modêlo de cristão e desse os bôos-víndcs 00 ilustre

�_.._-..._._---.....-_.--....._...,...-..-..--.-.' de príncipe, Foi esta feliz ccrnbi- visitante.
noçâo que fez dêle o verdadeiro Chegou o .momento solene, e

pai da pátria. Não se 80be o que o encarregado de dirigir a pn
mais merece a admiração de to lavra ao general estava no pori
dos; seu gênio diplomático ou sua to mais interessante do seu dis
bravura como chefe de exército curso, e cheio de entusiasmo,
sua ternura solícita para com sua quando um burro começou Q

espôsa e seus onze filhos ou as zurrar estrepitosamente, alí per
severas penitências a que se obz-í- to. Ao ouvir a voz do animal,
gava para dar maior valor as suas que não cessava, o general. in

orações derramados pela França. dignado, gritou:
a firmeza com que trotava a Fre _. Façam calar êsse burro'
derico II' da Alemanha ou suo O orador. com humildade. Preíbídascaridade paternal que o levava não pergunta-lhe. entre assombrado �
somente a construir hospitais pa e receioso:

Washington _ agosto -I bate em Atlantic City, Newra doentes, leprosos e cegos. mas . - Eu, senhor?
ainda prestar a êstes desd itosos -- Não, o outre! -. respondeu (INTER-AMERICANA) -

0I Jersey, Miami, Florida e San-
as serviços mais humildes. Menos Guzman com naturalidade. Dep�rtamento de Gue�ra a�- ta Monica, California, de acôr-
feliz foi o santo rei nas duas Cr-u- vertíu que as acobracías UE-- do com as ordens do generalzadas contra os turcos. No pri- reas, muitas vezes necesst.,riaSIH. H. Arnold, comandante che-meira inutilizaram o imprudência

.......- ••_...,.........- .......--.-.-.-.....-.-.-..................
e a impetuos!dade de seu irmão em

_ operaçõ�� de guerra, nao fe-da Fôrça �érea do Exército.

Levava UID.Q Roberto de A,toís as p'rimeiras bri- serao perm�tIdas, neste pais, Ao inaugurar a neva polití-!La Ihantes vitórias; na segunda, pro :fi: U1U.. OOENÇA. onde poderao .afet�r a segu- ca, o general Arnold dectarou:
-

d d I d vocaram um calor excessivo e a Jfl1lTO nRIG,OSA. d d dVI a e or falta de viveres adequados epide- l"ÁlU Â J'AlULU rança.e seus CI a aos.
.

"A segurança de vôo neste
mias que vi t irno rorn ao próprio B PAU A. UÇÁ Os pilotos de c�ça e o� trí- país terá uma atenção espe-F..'lo (Pelo correio) Há
rei, no dia 25 de agosto . do 1270. pulantes das Forças Aer�as cial, e os hábitos perigosos de

tempos os Embaixadores da ·Incidente interessante: o maior que regressam
_

das operaçoes vôos adquiridos em combate
França e da Bélgica, comuní- soldado b,a,d,. iro, Caxias, recebeu. em .ultrama.r sao agora sub- devem ser esquecidos. As vío-

eh f de POII'cI'a que jurrto com o nome, muitos dos
t d t dcaram ao e e " me. I os a in enso

. cU,rs.o e lações dias regras .�? vo'o não. .

t' dons que distinguiam seu santo '.L l

um audacioso indivíduo, m 1-
padroeito. tremamento nos pnncipios de serão toleradas". •tulando-se refugiado de guer- -------. ---'-- Segurança de Vôo, antes de se-

ra e dizendo-se ser o Marquês As baixas do O-=-
_-- =

rem designados para o serviço A direção geral do progra-
) du Barral, estava explorando a

I inimig� preço do ativo no país. ma de doutrinação de seguran-
colonia daqueles dois países, Londres, 23 (U. P.) - No Q. f

Esses cursos, que incluem ça de vôo está a cargo do Es-
angariando donativos para as G. Aliado admite-se que as ermento uma revisão dos regulamentc,c"critó�io de Segurança de Vóo,
crianças atingidas pela tirania I baixas inimigas na França que governam o funcionamen- divisao especial que funciona
nazista. montem a meio milhão desde Rio, 23 (D. N.) - A comís- to de aviões e regras de trate- no quartel general do general
Encaminhada a comunica- o dia ·"D". Além disso: calou- são consultiva rejeitou o pedi- go aéreo nos Estados Unidos, Arnold, e chefiado .pelo coronel

ção par� a Deleg��ia �e De- 'la-se que foram destruidos ou do dos fabricantes' de fermen- foram recentemente inaugura- George C. Price.
fraudaçoes e Falsificaçôes, es- danificados na Normândia t to para. pão, que pretendiamjdos com instrutores tremados _,. ·.._... & .;4 _� _

ta, com a colaooração da poli- I

Bretanha perto de 30 mil ca- iíUm aumento de Cr$ 1,40 em nas três estações de redístrí
cia paulist.a, conseguiu pren- minhões, uns 15 mil vagões de ,quilo, aumento êsse que one-jbuíção da Fôrça Aérea do Exer
der, em um apartamento �le carga e alguns milhares de 10-, raria o preço daquele alimen-: cito destinadas aos pilotos
luxo do Hotel Palace de Sao cornotivas. to. transferidos das zonas de COl11-

Paulo, o falso Marquês, que ou

tro não era senão o conhecido
chantagista Mauricio Massom,
de nacionalidade francesa, ha
anos domiciliado no Brasil.
Removido para esta capital,

e interrogado naquela Delega
cia, a princípi-o Mauricio criou
um personagem, Louis Lalan
de, responsabilizando-o como

autor de tudo o que havia pra
ticado.
Provado, porém, que Lalan,

de não existia, o "Marquês"
confessou finalmente todos os

seus "golpes",

��i�11 o,s. :a��o��u, �:sto�ia '�lr,:��:;.;!���1.!.:�: I
........, ........ Segundo todas as probabilidades da de Música do 14 Batalhão de

e indícios fornecidos pela história Caçadores, em comemoração aoANIVERSARIOS dos hebreus é Bartolomeu aquele "Dia do Soldado", com o seguinte
Festeja hoje sua data cn iver-sd- Natanael a quem Jesús distinguiu programa.

l'ia o estudante Evandro Luz de com as palavras: "Eis um verda- la. Parte: "Hino Duque de Co
Moura, filho do sr , Nicoláu Fran' deiro Israelita, em quem não hà xias,'; "15 de Novembro" Dobrado
cisco de Moura, sub-delegado de dolo". Spgundo o testemunho de Arranjo IVIanoel Del Roi; "Avante.
Polícia de Tijuquinhas. Eusébio chegou Bartolomeu até a Brasileiros" Canção Civica Manoel

India, pregando a doutrina de Del Rio; "Capricho" Valsa Manoel
Cristo. utilizando· se do Evangelho Del Rio; "França" Ouvertura V.
escrito por s. Mateus, Ma.is tarde Bubt; "Coronel Hugo Silva" Do
dirigiu·se sucessivamente para a brado Arranjo Harmônico e Meló'
Frígia. Lica8nia e Armênia. Nêste dica' M, Del Rio.

Festeja hoje o seu natalício a país conseguiu a conversão do rei 20., Parte: "Ancora Levantadas"
srí tc . Carmen Basco de Melo. Pollmio e da espôsa dêste manar Dobrado Americano Arranjo de

co coma da mór parte da popu lo- Manoel Del Rio; "Querência" Co. '

ção de 12 cidades qu s seguiram ementário MúsicaI Manoel Del ,Rio;
exemplo de seus príncipes. Mas. "ultima Toada" Canção Brasileira
tão feliz sucesso suscitou a ira Manoel Del Rio; "Feiticeira" Mar'
do irmão do rei de nome Astía· chinha Benedito Lacerda Estilizada
ges que permanecera pagão. O Por M. Del Rio; "Prelúdio" Da
malvadc mandou prender a Bar Revista 'São Coisas, Seu Dotô " M.
tolomeu e tirar-lhe a pele do cor- Del Rio; "Crepúsculo Gaücho"
po. Por fim o apóstolo foi degola- Tango ManeeI Del Rio; "Coronel
do, Seu corpo foi trasladado para Paquet" Dobrado Manoel Del Rio.
Roma e é venerado na igreja cons-

truida em honra dêle.

Decorre hoje o natalício do nos

so estimado conterrâneo sr, Ro
dolfo M. Vieira.

Completa hoje seu primeiro orri
versário a menina Erna Míriam
Pereira.

O distinto jovem Aloisio Ribeiro,
funcionário da D. R. C. T" foz
anos hoje.

F!\z�m anos bojes
sra. Francisca Batista

Ofélia Cuneo da Costa.
Antunes da Costa, Bebê
e Onélia Cunha Prazeres;
sritas. Leoni de Oliveira Sorrtos

e Mercedes Ferreira Fagun:l.es.
srs. Jacó Tavares, dr.Alfredo Pes

soa Lima, Odilon Vieira e Márcio
Dias;
jovem: Ant8nio Alméndros Pelo

dino;
menina: Lia Teresinha Capela;
menino: Hamilton Prazeres.

GaIvão,
Etelvina
Cordeiro Vonhece esta lSanto do dia 25

S. Luiz IX t Rei e
Confessor Por ENEVÊ

Marcineiros
Precisa-se de 10 marcineiros

para fabricação de móveis. Pa
ga-se bom salário. Tratar no

(f lar dos Móveis) I na rua Tra
jano, 15.

5 DE DEZEMBRO DE' 1944. ÁS 14 HORAS
pa Séde da Companhia

Mundo da Liberdade
Apareceu o livro de Sumner Welles, denominado "O

Mundo das Quatro Liberdades". Creio que será um mun

do pequenino, porque desde logo limita a quatro e esta
belece assim em bases aritmeticas coisas que não se me
dem senão pelo próprio infinitó.

Onde se diz "ha esta liberdade e não ha aquela", de
fato o que se elimina é a liberdade em si mesma, indivisa
e una oriunda de uma concepção espiritual que não tem,
latitudes.

O que se quer é a liberdade, dentro da disciplina mo
ral e juridica que a torna possível e jamais a sua âioisão
em particu las , para efeitos acomodativos com os que não

querem liberdade nenhuma.

Vejo lentamente retornarem os' preconceitos e na

própria linguagem dos estadistas, á. maneira que a vuo
I Tia se avizinha, afloram os vezos antigos de uma menta
lidade que deve desaparecer.

Sómente de Taro em raro, Ctiurchiü e Roosevelt alu
dem á "Carta do Atlântico", considerada por alguns do
cumentos tão antigo como, por exemplo, o Tratado de
Westphalia.

Sente-se que a segurança do triunfo amadurece as

pirações num plano material que dispensa os oradores de
fazerem os Seus grandes apêlos ás fôrças imaculadas da
alma ...

Mas a parte combatente, arregimentada pelo ideal,
não se descoroçoará nestas escaramuças do velho espíri
to forcejando para voltar. Não desmobilizaremos, porque
o nosso combate não cessa quando se tomam cidades ou
se ocupam fortalezas.

A nossa luta é pela librdade, compreendida como um

direito do homem, elemento essencial de construção e

progresso eminentemente moral e justa.
Não ha como limitá-la em porções ou propinátla em

doses. Pediria pelo menos ao sr. Surnner Welles que ajun�
tasse às suas quatro liberdades, mais uma que será, tal
vez, a única verdadeira depois desta guerra: a de se uen
der penicilina ...

AUSTREGÉSILO DE ATAíDE

............----....----..----------......-----------.....

as acrobacias ,

aereas

Faço qualquer sistema de
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril, conserto
dentaduras em 2 hara·s
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços m6dicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serratine
Rua Duarte Schutel. 9.

EDITAL

I Grande Concurso
-

SftPONÁCEO RADlUM
Cia. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Acha·se aberta, no Hos
pital Militar de Floria
nópolis. a inscrição para
preenchiment9 de uma

vago de dact'i16grafo (o)
interino.
Florianópolis,

Agosto de 1944.
22

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo «Petrópolis.,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo (Arizona". toda de imbúia e

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

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

SAPON AC,EO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar-se a
Su'r. Dentista!

Os �coupons», para serem trocados por «envólucros" ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o s'r.

-Vir-gílio ..José (}aréia
Rua Tiradentes, as

I

de

5 V.' I

Fabricante e distribuidores das afamadas con:

fecções "DISTINTA" e RIVET. POSfiue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brina
bons e baratos, algodões, mOI·ins e aviamentos

para alfai':ltes. que recebe diretamente das
dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

c .

I

,/
"\

melhores fábricas. A Caso '.A CAPITAL"
visita antes de efetuo rem suas

chama a atenção
compras. MATRIZ

-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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oportLlnidade!
A

PARA-TODOS
resolveu, efetuar, durante o mês de ACiOSTO, a

GRANDE LIQUIDACÃO
do seu incomparável «stock» de artigos de inverno, cem o

4

I

.

Gre ride
...

CREDIARIA •

'abatimento de 30 °/0
quer para vendas à vista, quer a prazo.

Trata-se de artigos modernos, adquiridos no corrente ano.

Aproveitem, pois, a grande oportunidade que lhes oferece a
,

CREDIARIA PARA-rODOS

Rua Felipe Schmidt, 38

,'.

I
I
!
_ ......._,�----_.__ ..--..--_..._---_.

O ESTADO Esportivo IQuarto eH! rasa de I
famll18 f

Venceu o Império ! FESTIVIDADES DO DIA 2;;

Domingo, dia 20, às 9 horas, ! Comemorando o Dia do Solda

realizou-se no gramado do Co- do, a briosa diretoria do Tiro

légio Catarinense, uma sensa- de Guerra, junto com o sr.

cional pà�·tida amistosa entre Francisco Corrêa de Carvalho,
os esquadrões principais do competente e esforçado ínstru

Império A. C. e C. M. Nossa tal', resolveu marcar para aque
Senhora da Glória. Após mo- la data, a inauguração dos

----·-A--V·--- -I---S--'O'-
. __ . __ ..

vimentado cotêjo, saiu vence- campos de basquete e voleiból.

dor o Império, pela contagem construidos por brilhante iní-

de 4 a ° sendo marcadores Ce- ciativa dos dirigentes do Tiro, A. L. ALVES faz saber que

cé (3) � Bidon (1). Arbitrou e seus atiradores. Ao que con- não mais fará publicar sua se c

a pugna o sr. Dinorá Vieira, seg�im�s apurar, travarão sen- ção de oportunidades imo hil iar i

que teve atuação destacada. A saclOnalS. encontros de basque- âr ias, solicitando aos interessado

equipe vencedora estava assim te e voleí os valorosos atletas dir igrrem-se à rua Deodoro 35

formada: Mário Leite, Sílvio e do Tiro e da r. M. 205. Haverá, para int ormes sôbre aquele a s

Máuro; Walter, Pé de Valsa e jtambém, �iv_ersas modalidades sunto.

'Bio'ode Bidon Sinhá Velha, de competíções.
--- ..------

Ce�é, :Énack-o�t e Caréca. A Édio Jog.é Tonóli Empregado de Escritório
______......_-�_ ....---w- .........._-___ Precisa-se de um, de 14 a 16

melhor figura em campo foi A tí d 139par Ir e cruzeiros, anos. que tenha o curso primário
Mauro, seguido por Cecé, Ca- vendemos cortes de casemiras compl?to e conheça algo de doct i- J
réca e Mário, Leite, que prati- em-a nossa LOJ'a na rua Cons .lograha. Tratar pessoalmente no

eBtl eletrizante defesa em um .

• ,
.

',MOINHO JOINVILLE. Cáis Badaró,

lt
Mafra, 8-A. no segundo expediente. 3v3

pena y. o

Rapaz. apresentando re

ferências. procura quarto
com pensão em CO.5a de
família. Cortas a esta re

dação poro D.R., indicando
local e preço 9 vs - 3

Missa de terceiro
A.

mesCOLOCAÇÃO NO CAMPEONA
TO INTERNO DO P. RAMOS

10) Atlântico e Praia de Fó-
ra com ° p. p.

20) Esteves Junior e Floria-

no Peixoto 1 p. p.
30) Lauro Müller 2 p. p.
4()) Lamêgo 4 p. p.
ARTILHEIROS: - Carrei-

rão, Forneróli e Bernstein, com
2 goals cada um,

PRóXIMA RODADA: Atlân
tico x Lauro Müller.

(" Enclides N. Pereira, Almerinda G. Pereira e Dorei
G. Pereira convidam a seus parentes e pessoas das

suas relações para assistirem à missa que, em sufrágio à alma de
sua inesquecível espôsa e mãe, ONDINA GOMES PEREIRA, fazem ce

lebrar, no te-rceiro mês do falecimento, a 26 do corrente, sábado. às
7.30 horas, na Capela do Instituto Coração de Iesús , à rua Saldanha
Marinho. A todos que comparecerem a êste ato de piedade e de reli·

gião. desde já se confessam agradecidos.
".

Crédito Mútuo Predial
Pronnetários - J. Moreira & Cia.

* * �!.�

CAXIAS, CAMPEÃO DE
JOINVILE

Pelejando domingo último,

Iem magistral match, com o

América, em que se decidiria
o título de campeão da cidade,
o Caxias, após difícil vitória,
saíu glorioso, merecendo, as

sim, o honroso título de cam

peão citadino.
Aos integrantes caxienses e

à sua diretoria o "Estado Es

portivo" envia parabens, por
tão grande acontecimento,

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MIlIOR

Muitos bonif.cocões e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

�_._-_...--- .JI -**-"

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

Roa Conl�lheíro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642
Entregll a domicili.

-----------_..__

DO DIA
HOJE 5a.feira HOJE

TEATRO A. DE CARVALHO
A's 2 horas

Gr a n d io sa Matinée, de Tela e r�alco
ado!

á

v el filme rr us ic. do d e Betty Rhodes,
Donald Car ey e Dona Drake:

mulher que eu deixei
No Palco

SHOW «IRACEMA DE ALENCAR"
Parte cômica a cargo de Bebeto e Cc:rriri�a.

Abre o Programa um

COMl:-....LEMENTO l'\TACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2,00, e 1,00 Livre de Censura

MacN3 Tela o

A

CINE «IMPERiAL))
A's 7,30 horas

Gigantesco Programa
Jack La Rue no filme eletrizante:

Pavor em Londres
Edmundo O'Brion e Ruth Warrick em:

Senhorita Amabilidade
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. <Irnp, 10 anos»,

;

HOJE
TEATRO A. DE CARVALHO

'.t.. 's 8,30 horas:
7a Récita da Campanhia de Comédias

Iracema de Alencar

Preços:

com a grande peça em 3 átos, de Eurico Silva:

O mundo é tão pequeno!
- Cadeiras Numeradas Cr$ 6.00, Balcões não numera

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

AMANHÃ: -TUDO POR VOC!:,)
---------._----.............

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Negócio de ocasião
Vende-se bela propriedade em

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

mobiliada, com rádio e carrego·
dor "Windcharger" p/baterias. etc.
O terreno. plantado e bem ajar

dinado, situato entre a estrada e

o mar, mede 60x300 metros. Fonte
natural de água potável, crista
lina. Informações, por favor, com

o sr H. Mur-ro.y, no. Rua João
Pinto. 26, nes_ta capital. 10 v. 5

Vende-se u�nhOa�:�!.
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 \ KW, com

pouco uso e em perieito estado,
Tratar na Praça 15, n. 10.

. V. 13

B:::..lco-es' Vendem-seU três' BoI
comercial.
rua Tirl'1.

10 v 10

cões para caso

Ver e tratar na

dentes, ] O.

'Vende se uma. medindo
Im80 por lm20. Ver e tratar
no "Bar S. Pedro". 15. V 6

Perdeu-se �:nig��,
com Cr$ 200.00, nas ime

diações das rua, Curitibano e

Mauro Ramos. Será bem gra
tificado quem dele fizer entrega
à rua Vitor Meireles 2. So
brabo. 3 v.-3

Quem achou?
Na noite de ontem para hoje,

. coíu do alto de urna janelo, na

rua Jerônimo Coelho um chapéu
de côr clara. Terà boa gratificaçõo
(jucm der informações sôbre êle,
110 "Café do Comércio" [Merendo] .

3v·3

VENDE-SE
por Cr'!; 4 000,00 uma casa

sita na travessa Triunfo, n. '6,
próximo á . rua Bocaiuva, aom

6 m�tros de frente. Tratar Da
.

avo Mauro Ramos, n 198.

CamIsas, Gravatas. Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILA NEA - Rua Traiano.12

•

10[0 o I� fi fi ! erl

J .

•

lod. telegr. «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
n serviço _a indústria e do comércio do Brasil

Agências

Malriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

EST,ADO DE SÃO PAULO ••• (apitai o •• Rua 15 de Hovembro, 239.
Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moôca,

Interior: Ourinhos.
instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior: Bantos

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
- Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrêlãndía, Carmo do Rió Claro,
Divinópol is, Santo Ant ôriio do Amparo, Lavras e JUlz de Fóra.

Em instalação: Governador Valadares.

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

Registradora '1 • •

do��n���;iO�x:�),m::��;:, r;ii��,�: I A CAERfiS repfunlU !
vu , Tr,atl::lr n� «Bar Oriente», na I Porto Aleg'x'e -;3 (D N') - lnreriar:
rua Vltor MelreJell, 11. 3011-17 ' � .. •

� IA CAERGS teve conhecimento

Curso de Corte' q�e yários panificadores
_

dís
I tríbuirarn o chamado "pao de

Ensina-se. em auias

'I guerra", em forma de brôa, is-
diurnas e noturnas. to é, redondo, quanto é taxatí- I

Largo Benjamin
I
vo que a sua panificação seja

Constont, 6. . ele formato "francês" e aos pê-
......-......-..-..'-.r--... ........"--_-_-,.._�-....,...-JA

sos de que trata a regulamen-
tação que acompanha a tabe- Em ineteleçõo :

.a amplamente divulgada pe

.a imprensa. A propósito, a

CAERGS enviou uma nota aos

panificadores, advertindo-os de
que o "pão de guerra" deve ser
fabricado com o mesmo tipo
do chamado "francês" e que,
em caso contrário, os infrato
res serão punidos na forma da
lci. Aliás, ne�e �ntido a S� ���������������������������������������
cretaría da CAERGS teve, on-. A -Estatística Mi11l81', 4estlnaca �

tem mesmo, entendimentos I facilitar a p!epara.-ção rápida. e tio

6ar�ge Preciso alugar com o presidente do SindieatOj'
das �a Nação, eXige. que todos o.

,. um p rti d P 'f" ad ' D' ,. jlerfelta quanto possível, do apare-
a, a l- OS an! lC_ ores, sugerindo Ihamento material das fôrças arma.

cul ar . próxima ao centro. com que esse orgao de classe tomaS-I! brasileiro8 lhe prestem couperaçio. Nova �ork - agos� - (In- Mãe",.: e �ni Jima significa
boa entrada. Queir a indicr r se as necessárias providências Subtrair-lhe apôlo • trabalhar côo- ter-_:\mencana) -:- _A mtercep-, "Irma mais velha':'. _

preço e local. Cartas para esta junto aos seus associados. tu o Hu..n e .. I:UrrL (D. E. I!L). taçao e a destruição de um, A guerra no Pacífico nao es-

Red sção, para: «Garage parti ��.--..-..-...v-..ww-..-.�_. ...._...._-.....O._....- ............-_,.o-_-�........- _ u ..
lcomboio japonês que aparente- tá chegando ainda à sua fase

cular'. 10 V.' 5 �
� -....-

mente se destinava a reforçar 'final e muitas sangrentas ba-

C.ALOTA 1 � CO�IPANHIA �'ALIANÇA DA BAlA" e reabastecer as guamições,talhas terão ainda de ser tra-

} Fundada em 1870 _ Séde: B A I A
inimigas nas ilhas Bonin (Oga- :vadas, mas cada dia mais se

sawara) e Volcano por uma .aperta o laço estrangulador
Será gratificada a P&SSOO �

r�CI�NIHOS :E TRANSPORTES formação naval americana vie..:lem tôrno do pescoço nípôníco,
(�UHJit fi r�!t�r-.aJt erl 7 & t t d C B 29 d ôb

que entregar no Ponto dos
.. , ".... ·1,1!,,1l.l 20 ram pa en ear a ca a vez mais : om os - roncan o so re

�
lJI're" <to I>aJauço .te tfHS: . . -

M dAutomóveis, ao motorista ResT"'MIl!)l!J.<1>Hl". . .•.. ' ....•......•..••.. Cr$ U1l9.477.tiOO.llS precana poslçao dos japoneses a an churía, e todas as re�
do carro 1532, uma CALOTA ReceIta·". ..

, CrI 70.681.048.20 no Pacífico. Há apenas uma giões da Asia Oriental agora
perdido entre o Estreito e •

AtIVO .
. ..•..•.••......• Cr$ 10l!.961.917,'10 zona do Pacífico atualmente sujeitas a ataques aéreos e na�

Biguaçú. 5 v, 4
.. Stn istros pa)l(>< t,,,,, nrun.os 10 "no•. , , CrI 64.986.957,20 .onde OS japoneses podem ain- vais, ainda os japoneses mais

Reaponsabtudaues , . ' , ' Cri 76.736.401.306,20

li
da se movimentar sem perigo fanaticamente n a c ionalístas

G"·"'E-·L
..........

A
......

·D
.....

--E--I··R··-A
........· ............._,

l:IenBD�;.Er;�R�':éd�08D�. U!::;��:) (;'UI���' F;.��� .�� ·Óar���hO. D��'�:;� imediato de destruição. A do compreendem que a derrota fi-
t1� sa e AnfS10 Massorra, Mar do Japão que separa as lnal é apenas uma questão de

Agêu<:las e aub-agênctas em todo o terrttorto nactonat. - SucurlllLl no I ilhas metropolitanas da Chi- tempo.
Ur-uguál. Reguladores de avarias nas principais cidades da ÃJllértca, Europa na. Mesmo aí os J'aponeses es-
e .Urtca. IM;HNTE EM FI..ORIANóPOLIS

!
tão sujeitos � prováveis ata-

(' � �1 P o S L O B O & C I A. - Roa Felipe Schmtdt, n. 3' ,ques submannos.

CaJx1} Posta! n. J'9 - 'relefone 1.083 - End. Te)egr. "ALIANÇA" I Um sério indício da gravida-SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TunA R,�n T'fAJAt, BLUME· f
• NAU. BRUSQUE, LAGES E R10 DO SUL . de da situação em que se en-

- .........,.;.......-",.,...- ......----_......_......-,..."..-,........ •..,.--......w _ contrar:; os japoneses é a i?:
formação de que o ataque fOl
realizado durante dois dias,
sem aparentemente nenhuma
interferência séria, e que a for

mação aero-naval americana
Vendem-se a preços baratíssimos tinha um tal domínio que os
sem competência. e diretam.ente' .

dí b b d
'

InavlOs po Iam om ar ear a
do F,ábrica! ivontade as ilhas em poder dó

Sapataria Barreiros lini�i1Ígo. É como se os �lemães
lestlvessem no controle do

Rua Cons. Mafra, 41 ;Atlântico e bombar<:!_eassem 3:s
........... - ...._w_....-.-_-.... ....,._,.-..-........._....-__",,__.,.,........... �......

'I
Bermudas, que estao relati-

Terrene para construção .('amente na mesma distância
.

� .

,Ue Nova York que o grupo das IProcura-se, com urgenclO, um lote para construção Bonin de Tóquio. As Bonin
nas in:ediações _.?3 !�nha ci!'�ular. Pagamento à viata.. têm provavelmente um signifi-

lnformaçoes a ruo Tlradentes 14 (sobr.) cado para o espírito japonês
. � -_.;.._,- que as torna quase que terri-

tório metropolitano. Seus no

mes são nomes de familia. Chi
chi Jimi, por exemplo, a maior
do grupo e a mais pesadamen
te atacada, significa "Ilha
Pai". Haha Jima, outra das
ilhas atacadas, significa "Ilha

Ern

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Ll heos, Itabuna e .Iequiê.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra do PIrai, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Vassouras.

ESTADO DO ESplRITO SANTO:
Em instalação: Sucursal de Vitória, Agências de Itapemirim e Colatina.

ESTADO DO RIO CiRANDE 00 SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre .

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Cobraneas e Passes.
Correspmdentes em tôdas as praças do Pais.

Cada, vez mais crítica a situação

MACHADO & CIA.

Correias de transmissão·

COMPRA •

VENDE

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NII..O LA VS

ttoJCt e am••hi aerá a ... pretertda
",""".. • ..",....1. .. ".t.r.D�elraa - HomeopaU.. - reM........ -

ArtICo. de borracha.

Agências e Repr...nta.çõ.. em GetUJ
Motriz: Florion6pot�
Ruo João Pinto, n. 5
Caixa Postal. 31
Filio): Creseiúma

Rua Floriano Peixoto••/n (EdU.
Próprio). Telegrama.: ·PRIMUS"
Agente. noa principais munieipiol

do Eatado

NOVOS e
USADOS

•

Idil'>mG. por.
tug•• "po..
nh.l, francê.,
inglê....te.

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

Romance, Poesia. Religiélo. Avi09ÕO.
Matemática, F'urica, Ouímicao, Geo.
logia, Mineralogia, E�.nlltnjo ci
vil, militar e nClval, Carpintaria,
Desenho, Scneamento Meto.tu'1l�a.
Eletricidade, Rádio, Máquina•.; Mo
tores, Hidráulica, AlvenurÍG Agrj
culturo, Veterincíria.Contob�et

- Dicion4rioa. etc. ttc.
.

C i \ \V El'ZEL INDU8'rllIAl..-JOIN V ILLF: (MMCô r�gf�J.)

UOl"SEHVA E IJESIN}"ECTA A SUA ROUPA

. S��Ã��:RCf�
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A saída do sr. Osvaldo Aranha·
Rio, 23 (A. N.) - Acaba de dei�ar o cargo de minis

tro das Relacões Exteriores o embaiuuior Osvaldo Ara

nha, que há 'vários anos vinha presto:nd,o, neste d�licado
setor da tuiministraçêo pública, assznalad.osA se�v'ços ao

Brasil. A nota oficial da Secretaria da presuiência da Re

pública declara o pesar com que o chefe do go�êrno ace

deu ao pedido do sr, Osvaldo Aranl�a,. que aqiu, ta!,,�o
nessas corno em outras funções públicas, com notorio

brilhantismo e destacado devotamento patriótico. O

maior título de benemerência do embaixador Osvaldo

Aranha é, por certo, .o de haver levado há práti.ca, com

firme decisão, a política de solidariedade continental e

estreita cooperação com as Nações Unidas traçada pelo
preeiâenie Vargas às relações internacionais do Brasil.

Neste terreno. o ministro demissionário revelou-se traba
lhador incansável e extremado defensor da política bra

sileira, o que lhe valeu, o respeito e a admiraçõo dos �eus
patrícios e de quant?s homen? no mu.ndo vee:n. ,,!,O t�21ln
fo da causa tiemocráiica um imperatioo da ehntização. O
afastamento do embaixador Osvaldo Aranha n_ãC} acarre
tm'á porém como deixa bem claro a nota ofzczal, qual
que; muda�ça na política externa brasileira. Os prin.cí
pios d-e solidariedade continental e os laços que nos vzn

culam às Nacões Unidas serão mantidos com a mesma

firmeza de antes. A política internacional do Brasil, dire
tamente orientada pelo presidente Vargas, não sofrerá,
pois, qualquer solução de con�inuidade. Hoje, mais do

que nunca, a nossa posição é de estreita cooperação com

as fôrças democráticas. A presença, na linha de frente,
dos soldados brasileiros, vale, sem dúvida, por um refor
ço dessa política, tão cara ao povo brasileiro.

A Rumânia saíu do.
•

«eixo»

Londres, 24 [U. P.] •. Às esferas
aliadas chegou urno comunicacão
do general Bors, revelando que os

alemães estão evacua ndo grande
parte de. suas tropas estaciona'

das em Varsóvia, O comunicado
acentua que a artilharia pesada já
foi retirado de Praga.

,r

Londres, 23 (V.P.) •• A rádio de Bucareste irradiou uma

proclomação real, informando que a Rumânia repudiava o Pacto de
Viena e a<!eitavo. o armistício proposto pela União Soviética, Grõ.
Bretanha e Estados Unidos.

Foi completamente reformado o Gabinete, O novo é dirigido
pelo general Constantin Sonorrtescu .

Imediatamente os rumenos passaram. a lutar ao lado dos

Nações Unidas, contra a Alemanha, Quinze divisões juntaram·se aos

russos e outras se is cotnbatem aos nazistas, nã ext rerno norte do país.

Buencs Aires, 24 [U.P,I .• Quan
do grande multidão se achava na

rua Diagonal em manifestação de

regozijo pela iibertação de Paris.
houve um conflito entre os mani

festantes francófilos e um grupo
ostensivamente nacionalista. A po
lícia restabeleceu a ordem.

Londres, 24 [U, P.] -- O g'lVêrno
da Eslováquia reuniu-se ontem,
tratando de "problemas urgentes"
e adatando "importantes decisões",

Afundados na baía de larvaA tarefa daarmada ���!��_�.���
. .. .. .

No momento em que comemoramo!', entre as vibra- gel comunicou que a cidade de
MOSCOU, 24 (U. P.) - Unidades da Frota SovIetIca do ções do mais jllstificfl.(lo entusiasmo, o segundo aulversá- Bordéus foi captura.da pelas fôrças

Mar Báltico afundaram quatro contra-torpedeiros alemães, rio da entrada do Brasil na guerra, saudundo com viva aliados e patrictas franceses.

com deslocamento total .de ,1.800 toneladas, na Baía de Narva. alegrta a chegada das nossas f(mias expedícíouáa-ías à li.
Alguns membros das tripulações inimigas foram aprisionados nha de frente, não podemos esquecer o trabalho síleueíoso
e outros pereceram afogados, 107 oficiais e marinheiros ale- e efidente (la Jlal'Íllha de Hucrril, fi bravura e o espírito
mães foram recolhidos pelos navios soviéticos. Entre os sobre- de sacrífíeío das tripulaçõe-s (los nossos navios. (�ig'untes-
viventes está o comando da sexta flotilha de contra-torpedeí- ca é a tarefa que a Armadn realizou nestes (lois anos de
1'OS alemães, capitão Copenhagen. Os contra-torpedeiros atun- luta, patrulhando os mares e escoltando comboíos.
dados na baía de Narva eram umidades modernas, construídas
em 1942 e 1943, com uma velocidade de 34 milhas. Cada um

levava quatro canhões de 105 milímetros, dois canhões auto
máticos de 37 milímetros, três de 20mm. e seis tubos lança-tor
pedos. Cada centra-torpedeiro tinha uma tripulação de 190 ma

rinheiros" ,

Londres, 24 i U ,P) •• A Rádio Suíça informou que o gral.

d 19 4 Antonescu. ex-p r írne iro ministro rumeno, está na Alemanha.
Florianópolis, 24 ;je Agosto e 4. Cairo, 24.U,P. A emissora de

-, Pe'tain prl-s1·onel·t'O, dos alemã€S Sofia está silenciosa desde ontem.

N h ' d Bordêus ?
- Algo grave se estarei passando no

a-O avera na a em or eus" LONDHES, 23 (U. P.) - Informam da fronteira francesa capital búlgara Acredita·se que Cl

Bulgária adotou a atitude do RI.l'

WASHINGTON, 23 (D_ P.)· ._. Os círculos militares locais que o marechal Pétain tornou-se, ag-ora, oficialmente. o que mônia. sctíndo do «eixo»; e, por

d foi na realidade durante vários anos: prisioneiro dos alemães. isso. os alemães estão controlando
põem dúvidas à veracidade das informações sôbre o esem-

d (I mnrechal Péta.in foi detido, conf'o rtne já noticiámos, na ma- a refarida emissora. para que não
barque aliado na zona de Bordéus e outros pontos da costa . o , di iduhã de domingo e, imedi.atamente, conduzido para destino des-. lVU.gue o ccorrtecí o,

golfo de Biscaia, assinalando que nem Bordéus nem outros" I
POltOS do l'eferido golfo são necessários para o desenvolvirnen- conhe��ido. Seus guarctast r:cus}a11'amf-.lhe o., �PlnlJ)O necessárí o

I Por-is, 24 .U .P�T, opcis francesas

to das atuais operações da França, pelo que o comando aliado l:�l'a fazer a ba.rba; �O�l :lQO, le, 0.1 P�?llJ:l; o �.s�rever uma
e, americanas acabam �e entrar

dificilmente arriscaria homens e navios que poderiam ser em- c�l'ta de despedida. COpiai'> de�sa cai�a Ja. estao cllcl�lanclo �la trmnfalmente nesta capItaL
, O' d . melh r proveito noutros luaares da Franca.j 1< ra.nça, embora seus termos alnda nao sejam conhecidos. D1Z-

prega os, com o , '" � { d
. ,.

Pétai eit.ar zestões de que Toda a reg-la-olier:eseentam que é possível que uma coluna norte-amérlcana.j ê? (]lue, .e 1111.H:1O., e.Ba1l11.fsetuegou � atc 11 ai al� SU'"
. _,'

.

1
' .

d ma semana atacou para sul partindo de Nan- i se ueveria rurrgrr a . e 01', para 111S.a ar a 1 seu gov el'll,O C0111

d Ltque
la _ma.lS u.

1 terí ment' esteJ'a' avançando na di II,aval, insísttndo em permanecer em Vich í, Depois, conser.lth.l e .-(1-0es e nao menClOnac a pos enor .r r e v .
.

-

,
-

11 r
- .

l' 1 1 ta üo .e 'f' de Biscaia
. em abandonar essa cidade, porque os alemães 10 rnsseram

Londres, 23 (U, P,) __ A -r.,'a'-roça0 mel'lC lOna pe a cos a (O gala,· . _.' _ - .... ,

1
-

.rv

. que, se nao aceitasse suas l111])OS1<;Oes, Vichí sena arrancar a.
------------- A detenção do marechal Pétaín foi virtualmente confirmada dia France informa de Argel

pelo ministro ela Suíça em Vichí, o qual acaba de regressar a que tôda a região de Lião es

seu país. No futuro, os negócios suíços na França serão mau- tá controlada pelas fôrças fran-
tidos por intermédio de Berllm. cesas-ínternas.

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

Confra bombas voadoras

NUNCR EXISTIU IGUI=1L

Em bomenagÍ'm à S�I.enidade .

libertavão de Paris Ct!���. ��aPd��!t��, o Ti
ro de Guer-ro 40 realizará uma soo

lenidade cívico esportiva, com o

saguinte programa:
I -. A 's 8 horas, formatura ge'

rol do T, G. 40 e E. 1. M, 205.
com hasteamento do Pavilhão Na·
cional e leitura do Boletim Espe,
cial pelo Sargento instrutor, \alu·
sivo à data e sôbre a vida de da.
xias, ressaltando lhe os feitos nas

campanhas em que tornou parte.
seguindo se o desfile perante os

autoridades presentes .

II -, Inauguração do Camp'o de
Basquete e Voleibol.' com as se

quintes provas: Basquete. entre o

T.G. 40 e E.I.M. 205; Volei. iderr,;
Corrida de E.tafetas, idem; Bolu
Militar. idem.
III '. Encerramento com entre·

ga de prêmios a.08 vencedores, e

uma prele�ão �or u� dos me.m I
Os tecidos adquiridos na Lo�

bros �a Dlretorl(:" sobre a v1da. ja das Casemiras na rua Consde CQXlQS, sua"razao de ser patrono 1 '
'

,

.

do Exército, e a situação do Bra Mafra, 8-A, tem como garantIa
sil atueI. a qualidade e a durabilidade.

Em espon tânea meni
[estação de júbilo, os es

tudantes da capital, por
iniciativa dos alunos da
Escola de Comércio, reali·
zaram, ontem, uma pas·
seata pelas ruas da cidade
em homenagem à feliz
libertação de Paris.
Puxados pela banda da

«Fôrça Policial», aos acor

des eletrizantes da .Mar
selhesa», o hino da liber

dade, os estudantes deram

largas às vibrações since·
ras do seu espírito moço,
sendo os Jovens oradores

aplaudidos com grande en·

tusiasmo.
.

,

A bandeira brasileira era

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

;

Zurique, 24 (U. P.) - Se
gundo informou a DNB, os

norte-americanos desembarca-

a, Argentina contra os espiões t;�:::�i::-:�an�d)e-LU:a::;
BUENQS AIRES, 23 (U. P.) -- O govê.rno divulgou um co- Jean de Luz, onde os norte

mUllieado, a'llUnciando que prosseguem as inv�Btigações con� americanos efetuaram desem
tl'a aH atividades de e,spiões alemães, tendo sido conseguida a ba:rques ontem, fica situada
identificação duma nova organização. Numerosos agentes da nas proximidades de Biarritz
ospionagenl foram detidos e a polícia apreendeu grande quan- junto à fronteira franco-espa-
l�dad� de p.),at(lrial ,le pl'(J;pag:anda. n,p,qla, na bahia d� J;3iscaia,

as
LONDRtnS, 23 (U. P.) -� NUlll artigo publicado hoje, o co

mentarista aeronáutico do "Daily Mail" diz do modo com que
O!:l <:anhões anti-aéreos estão competindo e0111 a RAF na ba
talha contra as bombas voadoras, que é algo de sensacional.

"Numerosas são as péças de ba,terias da defesa passiva que
üonsegniram recordes ele 40 e 50 ou até mais "rohots destrui�
da,E!" � diz b comentad�ta; e acrescenta ser razoável prever
um inverno com menos bomba.s voadoras.

, I
'1
.\

!
I

conduzida por uma senho'
rita. e ti da França pelo
prof. Fernando "Machado,
diretor da Escola de Co
mércio,
-----,-�-�. -�, ., -

Na lona' de
Bialystok
Londres, 23 (U. P.) - A

BBC infqrma que, segundo no-

, tícias de origem alemã, os rus
ISOS lancaram nova ofensiva na

zona ocidental de Bialystock.

Desembarque
de americanos

Ressurgiu!
Roma, 24 (U. P.) - A Luf't

waffe surgiu novamente, de
pois de 3 semanas, para prote
ger contra os ataques aliados
os depósitos de combustível da:
Alemanha na zona da Silesia
e Austria. ,Os bombardeiros
aliados e cacas da escolta de
pararam com 200 caças inimi�
gos sôbre os seus objetivos.

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vinho Cre9sotadl
"SILVEIRA"

I · Dr. Laudelino Solou Gallotti II ADVOGA�O
Rua João·Pinto, 18 -' (sobrado), Sala l. i
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Avançam Maslenikov e Tobulkin
MOSCOU. 2:3 (Lf. P.) - h1fol'1l10H-Se que o avanço do ge

neral l\1aslenikov ·na dil'eeãn ch� Tartu está lt:uta1l1el1te flan
()ueando a;.; l)úsições geI'1l1ânic'as c1êsse setor-chave. Os tan
ques do gell1eral Tolbllkin estão avançalldo pela Moldávia, sob
a proteção de aviões, que estão, assim, fazendo as funções da
al'tilhal'ia,

.

Missa de terceiro
A

mes
Enclides N. Pereira, Almerinda C, Pereira 9 Darcí
G. Pereira convidam o !!ElUS parentes E! pessoas das

suas relações para assistiren, à. missa que. em sufrcigio à alma de
sua inel!!quecível espôl!la ti mãe, ONDINA GOMES PEREIRA, fàzem CI'

lebror, no terceiro mês do falecimento, a 26 do corren'te, sábado. às
7,30 horas, na Capela do Instituto Coràção de ]esús, à rua Saldanha
Marinho. A todos que comparecerem a êste ato de piedade e de uH'
gião, desde jd !>III confe�lIam agrqd$c�doll.
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