
{'

A arremetida contra
LONDRES, 4 (U. P.) .. - NOTíCIAS AINDA NÃO CONFIRMADAS INDICAM QUE FÔRÇAS NORTE.AM.ERICANÁS QU�. OCUPA..RAM CHARLEROI, MONS E NAMUR E LUTAM NAS PROXIMIDADADES DE LIEGE, JÁ INICIARi.fM UMA AR;�>METIDA.

DIRETA CONTRA AACHEN, NO TERRITóRIO ALEMÃO. \\'<'�:� �?r:' 'J.:\ .\(�------
--_,_....._----

Cessar fôgo !
Estocolmo, 5 (U. P.) - Man

dando cessar o fogo contra as
fôrças russas, a Finlândia é o
terceiro satélite do "eixo" que
abandoha a Alemanha, no período de 10 dias. Desconhecem
se, até o momento, os' exatos
termos do armistício aceito
pelos russos, mas acredita-se
que entre as condições impostas figura o recuo das fôrças
finlandesas até as fronteiras de
1940. Uma das conseqüências
imediatas mais importantes Pela Flandres Proibiu asdesta capitulação, é a liberação
de poderosos contingentes rus-

'1 Londre�, 5 ('!. P.) .- Depois represáliassos que guarneciam a frente «e ?Cuparem Bruxelas, em sen-
finlandesa, numa extensão de ,saclOnal av�nço de }�O . kms:, Paris, 5 (U. P.) - O coronel
uns 700 kms. Essas fôrcas, sem pela Flandres, os b.I,Ital1lCOs 11- Tangy, comandante das fôrJ'l.�;dúvida, serão enviadas à fren- bertaram Boom, e ja se encon- do interior, proibiu terminan-te do Báltico tram a menos de 16 kms. do temente o corte dos cabelos das

.

_ grande porto de Antuérpia. "colaboracionistas" e toda se'r-Estocolmo, 5 (U. P.) _ Há
I
Malines fo� também o��p�da, te d: represálias, somo a tanotícias (não confirmadas) de �ando aSSIm aos britânicos tuagen.s .e outrB:s. Quem ��erque os alemães já iniciaram a .u�a _excelent�. ba_se de com�· Iqu.e platrqu�, tais a,tos - diz oevacuação da frente finlande- mcaçoes na direção da

H. o�a,.l= le�Ita;,
- sela severamente pu··sa, retirando-se para o norte �a e da

_ Alemanha.,. con.sl�.� mdo.
da Noruéga. É bem possivel l,a-se pOI outra pai te def:�:C�- N-----I--'-l-.---que seja certa a informação, Iv�m�nte d�sbaratad� a l",...,/�� a ta lapois, despachos de Estocolmo I têncía alema no setor cos�e.l� .assinalam a presença de pa- norde�te da Fran9a, cog', � �?ma, 5 (�. P.) - A Lm��raquedistas russos naquela IconqUIsta de Calais, Bot.. oug IGotlca acha se agora CO�pl,parte da Noruéga, sem dúvida n.e e Dunq�lerqu�, em.b?ra LL1}'3lta�eI?-te em poder do 91ta�opara cortar a fuga dos ale-la:�ld� eo:r:fI!I�açaO oficial desta 'Ex�rcIto, numa extensao ,aemães. Ao que se informa, os tríplice vitória.

_._. _ _. I �als. de �O .kms. de.Pesara I,anoruegueses juntaram-se �o.s O mais completo estoque de ira o .!ntenoI :Em alguns p0:r:-tosrussos na luta contra o mi- b " d l' h lo-. dã - _Ias forças aliadas penetr�lam'.
'

' 1111S e m o e a go ao po! 20 kms. nas defesas alemas. Amigo comum. dem .ser .encol1trado�, a preços [oéste de Florença, o Quintoconvidativos, na LOJa das Ca- Exército está agora de posse deLondres, 5 (D. P.) - "Rom- semiras, instalada na rua Cons. dois morros que dominam opendo nessa altura com a Ale ..

, Mafra, 8-A.
_ . ,_',manha, a Finlândia dá prova . ter,leno. ao norte d_o no Am? Oe'uP'a"o-es oa-o O P II

I h
de que só lhe interessa o lado P d ,Alem dISSO: o e;ercl�o de �aIk •

\I « enJu U ))onde esquenta o 'sol" - disse er eu a voz II C.lark d�mma La:nbem a ",rod�: confirmadas Sidney, 5 (SIR) - In for-choramingando o locutor da Madri 5 (U. P.) _ Não pas-
VIa de, PIsa a FlOI.en�a que pas

.

_ mam de Melbourne, que os dois
emissora de Berlim E acres- d' bíd '1" d

sa pOI Lucea e Pistoia. Londres, 4 (D. P.) -- O jor- jornais malaios que aqui eram

. .

sou esperce 1 o o SI enclO e
.

1 "E
.

. N'" ,

centou: "A Finlândia espe- Hitler, ontem, ao contrário do P d· rI_
na ve.nmg ews, anuncia

publicados pelo Serviço de In-
culou até o último minuto es- .

h f d d d
.,

- e lU 80XII0 que Calais, Dunquerque e Bou-
formações do Govêrno das In-

,
' q_ue vm a azen o es e o m� J

lougne foram ocupadas pelas '

.

pelando o vencedor do Sweeps- CIO da guerra em todos os aru-

!lOS runsos r. b ítâní N- h' té días Holandesas, foram reum-
take, para jogar na certa, .. " versários Diz�m os meís díplo- li � OI ças nt' amcasl· ao. fa, a e dos num só órgão, que sairá

,.

.

,

o momen o qua quer ln orma- t
• .

.

,

- mátícos que o fuehrer, como Angóra, 5 (U. P.) - O 11,)V(J -

f' I' _ it T bé res vezes por semana, com o
Estocolmo, 4 (U. P.) - A de costume já tinha prepara- govêrno búlgaro solicitou o au_jçao �,I�ra da respel�. damN em título de "Penjuluh".

Finlândia abandonou a guerra do o seu di�curso no sábado à xílío da Rússia para o desar- a. no�CI: a_ ocupaciao e. a%- -

OI

e ron.lcu-se aos russ?s,. pela s0-lnoite. N.? entanto: a notícia da �lamento dos alemães qu� �in·· ���fir�:d�a�ePo°�;p����l�o� Pela fronteiragurida vez, nestes últimos 4 libertaçao de Bruxelas, Metz e da se encontram em terrítório mando Aliado embora se saiba b I
an0� .' meio dE'� luta ]� EU1'OP,a� Nanei foi, tão inesperad� q�e o Ib_úlgaro. � atual g�vêrno, che,-' que o exércit� de Patton está e ga
A 01 de�l1 de ce",sar fO",o. marca homem. resolveu. " peIdeI a fl�do por KuravIev, embor� operando naquela região. Londres 4 (D. P.) _. Ao tt),.

.

v.a a OItava hora do (lIa: hora vo�, ?eIxando d�so,lados Mus- nao represe::rt� todos os ,partI- .

do a fronteira bel a foi trans.-
f1l11�n.c1ei:la, para suspensao das �olmI;, LavaI, �IrOlto e a.utros �os _ �e�?C�atI��s, dev:el'a ser O dr Loeb posta em três ponk quasi si-
hostIlIdades.

�ans que anSIavam paI ou- reoIi�an_ ...aCcO, �vg'O apos a ex- ."
, multâneamente. Enquanto osA._.,..".v

....

·.:·t··o;
..

r...I:a
....

a--e
...

s-t·.·ã'
........._····.....

VI-lo. pulsa0 dos naZIstas. SIdney, .5, ._(SIH) - I:r:-form� britânicos avançavam de Douaide
_ Cambndge? ,que o. dI. Hel-

para Tournai e dali para Brubelt �oe�), antIgo _:presIdente da
xelas, o primei.ro exército nOfassocraçao de!ltaIl� h�landesa, te-americano, ainda durante.e� Al?es�e�-dao, f01 e,le�to mem- as lutas em tôrno de Mons, volbIO. vltallclo do �oleglo ,�nter- tou-se para nordeste e atravesnacIonal. de Dentlstas, com.o sou a fronteira rumo a Charlel'eCOnheclmen�o de se�s .'�er":l- roi. Uma terceira coluna, parços pres:a.do�, a arte e a ClenCla tindo de Laon, passou por Hir-odontologlca .

san e em seguida penetrouOs patriotas igualmente �m território belga.
de Varsóvia Dois naviosLondres,4 (D. P.) - "É uma portuguesesofensiva de grande envergadu-
ra contra a Prussia Oriental", Rio, 5 (A. N.) - São espera-Exinida a p'risão do toureiro diz a agência Transocean, no- dos ainda neste mês, no Rio,�

,
,. . ticiando o novo ataque russo .mais dois navios portugueses, �'lEX�CO, 5 (l!. P.) - A polICIa, dIante. dos protestos do na área de Vysskov. A notícia que, entre outras coisas, trarão

publICO, VlU-se obl:Igada a prend,el' um toureIro ql�e se recusou dessa nova investida de Rokos- ;:para o Brasil azeite. Esses na
s. matar o respectIvo touro. Sera o bondoso toureuo processa- sovski chega ao mesmo tempo I vias são o Portocale" e o ''Ta
elo, sob acusação de te.!' �urla-do milhares de "fa�s", que paga-' em que o general Bar anuncia gos". :S:ste sairá no dia 8, e
ram entrada para aSSIsta: aos. estertores do bovmo. ter ordenado a suspensão da aquele no dia 20.ft Ruma'" o·la rompeu com a H·ungrl·a ��t� �����adee�:�i��e�� ef:��J.I

re� e a. irrupção d� uma epide-],ONlnmS, :; CC P.) - As emissorlls turca.s, calptallas !ma .. DIZ o. comumcado que ospela HB(', IUluneilll'llm o l'Oml)imento lla Rumânia com, II Hun. p�tnotas tr:re:am ordem de fugTin. Seg'llullo se informa, Rucal'este jll lIotificou oficiaIm('ute g.Il' de yarsovla e voltar ao andessa resolução I) g'o,êrno himg'Hl'o. t:_go SIstema da luta subter
ranea.

o Londres, 4- (U, P.) - �otí
cias da 'I'ransoceau indicam
que grupos de reconhecimento
norte-americanos chocaram-se
com tropas de paraquedistas
alemães, num ponto distante
poucos kms. do norte da velha
cidade fortaleza de 'I'oul, onde

UMA I� ANTWO IHARIO DE SANTA CATARINA.
AITINO FLORESProprietário e Diretor-gerente

os americanos procuram
br!r a sua progressão
Nanci.

ca

paraI Florianõpo!is- Terça-feira, 5 de Setenbro de 1944 H. 9199
Ano XXX

ft princesa que o Rio cooheceu
PARIS, 5 (U. P.) - Foi preso o famoso Inspetor Bony,que organizou, na capital francesa, a filial da Câmara de Tof'turas, de Berlim. A prisão de Bony acarretou a de OutI'OS 24 perigosos agentes, enr.re os quais, a princesa russa Cherníckcheff, de estonteante 'beleza e digna, portanto, de registo àparte para os cariocas, que, no Rio, a conheceram como maclame ... Henry Garat. Pois bem, aquela formosa senhora, decabelos cor de champanhe, que se exibiu em um dos cassinoscariocas ao lado de Henry Garat, seu "partenaire" e espôso,não voltará tão cedo ao Rio, As crístalínas águas de Copacabana não tornarão, também, a acariciar-lhe o perfumado cor-1)0 ... É que a princesa, além de "colaboracionista", é acusadade ter organizado, em alta escala, ° "rnércado negro" - o quelhe valerá alguns anos de prisão, na'melhor das hipóteses.

Ouviram-se tremendas explosões!li'OLKSTONE, 5 (U. P.) - O fragor de explosões tremendas chegou até o litoral brttânico, durante a noite, Indicandoque os alemães .estão destruindo suas instalações ao longo dacosta francesa fronteiriça às Ilhas Brltânlcas. Enormes elarões foram avistados numa ampla extensão da zona marítimada França e ofereceram aos olhos dos observadores, postadosnos rochedos do Dover, tascinante espetáculo.

assegurada
Londri's, 5 (U. P.) - A men-Isa�el1l do general Eisenhower

dil'igida ao!'; povos ela Nonleg-a
e Holanda termina ('001 as se
suintes l:8.la'\T<1s: ".1\. vitória
está assegurado.".

I
.,

Problemas da
nova fran(a
Argel, 5 (S. F. I.) - Em sua

última reunião, presidida pelo
General De Gaulle e, depois de
ouvir a exposição do seu Pre-·
sidente sôbre a situacão mili
tal', o Govêmo Provisório da
�epública Francesa aprovou
as conclusões de uma exposi
ção do Sr. Fresnay, Comissário
dos Prisioneiros, sôbre os pro
blemas de repatriamento, que
surgirão quando da Libertação
total da França e a posição a
ser adotada a êsse respeito. Por
proposta do sr. Billoux, Comis
-sário de Estado, o Govêrno ado
tou várias medidas referentes
à situação sanitária do país,
assim como sôbre a sorte ma
terial e moral das criancas.
Por proposta do Sr. Tixier, Co
missário dos Negócios Sociais,
o Govêrno aprovou um decré
to relativo a elevação provisó
ria dos salários quando da Li
bertaç�o da França.

Desde o mar
ao lago Maior

Fronteira da Itália, 5 (U.P.) � Fôrças patriotas H:alia
nas, poderosamente �rmadas
com municões e armas aliad.aScondnzidas por aviões, lança
ram o primeiro grande ataqttecontra a Itália setentrional,
Bandos de patriotas, que estão
operando sob o comando de EtSupremo Comando, 4 (U. P.) tore Superti, ex-oficial da Ma�- Informa-se oficialmente que rinha italiana, desceram astropas britânicas chegaram a montanha.s que dominam a zo_l\;Ialines � Boom, na Bélgica. na desde o mar ao Lago Ma!Qr,

Não mais bombas voadoras 1 Em Bo,?m e
LONDRES, 5 (U. P.) -- A campanha das bombas voado- em Matinesras está virtualmente encerrada com a libertação do litoralfrancês sôbre a Mancha, campanha que causou danos em várias centenas ue milhares de çasas e um número de vítimas quesQbe a dez �),ln pes�Qas,
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A CAIA MISCELÂNEA
,

mudou-se para
(AO LADO

Um «bicho» dos
novos tempos

I BELÉM, 2 (A. N,) - Che-
I

gam notícias de Vizeu, de que
naquele município deu à praia
um estranho animal, pressu
mindo-se que seja o mesmo

q ue alarmou o litoral mara

uhense. Dêsse fato somente
agora chegam pormenores. O
animal, segundo a informação,
se assemelha a um cachalote,
medindo 45 metros de com

»rimento por dois de diâmetro.
O peixe deu vivo na praia, ten- '

do morrido várias horas de
pois. Os pescadores das redon
dezas juntaram todo o vasilha
me de que dispunham - cêrca
de 140 latas de querozene--não
tendo entretanto, conseguido
;Rgotar o óleo extraído do bi
('110. Para dar idéia do seu ta
manho, basta dizer que um de
seus dentes têm o comprimen
:0 de um chifre de boi. Os ca

')Oelos têm aproveitado grande
[uant.idade de fibra para 'fazer
ordas e rêdes.

a

DA
rua Conselheiro Mafro, 9

.

C A S A I'OSCAR LIMA't)
Liberdade, Igualdade e fraternidade -- ou' Mu rle
T)ARIS,3 (C. P.) - Heo1'g'es

1110:
"f,ihel'díHle, Iauatdade, dr-ntro ('111 hreve colocado em

Bídault, presidente do Cunse- Frntcrnídade ", I) .Liário ofj{'inl �pu hurnr, Os naxíxtns tmnhém
lho da Resístênelu, anunc:iou (las }"fín,lls Prnncosns do lute- (]P.st,'uh':llll (I mnnumeuto no

que a quarta Rellúhlieí) Irance, ríor 1I(']'('S('(,lItOIl duas pala- extinto g'elleral JfH1H!'ÍlI, um

sa será proclamada em breve, vras e "011 morte.", O mOTlII- dos herúíx da prhneirn g'lIf"'l'!l
em sessão solene da Jfunicipa- menro a E(lite ('IHCll nos .ia)'- 1I111!Hlial. Outro, pnrém, s{'J'{i
Iídade, para celohrar a restau- dins das 'l'ulherias, que fúri! con-truido. O rnouuuu-uto ao

racão da Iíherdade francesa. retírad« ]101' ontem ,lns 1111"- ex-"]H't'wier" (Terneuceuu nos

Aó> antígo símbolo republíea- mães durante n ocupação, será ('ampos Elíseos está Intáct«.

Bar ORIENTE
(Antigo BtH do Borbe)

Continua a vender os seus

Iomoscs FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia,

Bebidas nacionais variadas,
dos melhores rnorcos

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhados
(gêneros de cansumo familiar)
Rua Saldanha Marinho,
esquina Vi�or Meireles.

Drlslumbrada
pela Amazônia
RIO, 3 (A. N.) - Chegou da

Amazônia a professora Lígia
Manhães Mosso, espôsa do sub
comandante do forte de Óbi
dos. A educadora, que é cario
ca, voltou empolgadaa pela
grandeza da Amazônia, em

cujas florestas viveu emoções
intensíssimas, caçando onças
e jacarés: colhendo as mais p. P.c, 2

raras e lindas borboletas do ....,-.._... n;uwilJI..IIIll:;I__mt••!I!!i!I!!iC•• ,i:õl..mt51lI!IiIl.IJlFIiL"�
mundo; vendo o milagre das
árvores que de pronto embran
quecern quando lhes pousam
inesperadamente nos galhos
milhares de alvíssimas garças;
ouvindo o ruído de insetos que,
em ondas de milhares, se as-

Ij
semelham ao ronco dos "liber-

I
tadors " em missão belicosa;
vendo os rios de águas azulís-

4
I simas depejarern-se na imensí-,

I dão barrenta do Amazonas,
ressaltando o belo contraste
das côres invariáveis etc. Em
suas declarações à imprensa, a
professora Lígia Mosso referiu
se com particular entusiasmo
à missão que a oficialidade ela
bateria de óbídos realiza, mis
são que, sendo de vigilância
dos confins do Brasil, é tam-

:=;:=====================T=-·=-���-�-�--: bém civilizadora, ensinando a

Iêr, ministrando educação fí-
sica, construindo estradas, es

colas, etc.I. Dr. laudelino Solou Gallotti'

I
.: ADVOGADO

IRua João PIDto� (sobrado), Sala 1. i Soro
-

Sapatos
.

para-Senhoras-- t��:�\:?:�����J��;�;� Curso pa-r-ij-c-u--.-a-r-------
Aproveitem os preços vantajosos! apenas. Serviço rápido e de

.

Os mais modernos modelos! garantido, Preços módicos, Dactilografia e TaquigrafiaTudo não vaI Q!�m de Cr$ 50,00! Chamado por obséquio

I
PROFA. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua Q

S tarí B
- para Constantino Serratine

apa arla arrelros Rua Duarte Schutel, 9. lecionar. díàriamente, atendendo das 8 às 12 e dos

I
14 às 18 hora's, em sua residência,

Rua Cons- Mafra, 41 ... • �_. rua Saldanha Marinho, 26 A

ASSINATURAS

OS ARQUEÓLOGOS,
PROCURANDO
ENCONTRAR OS
TESOUROS DO

. FARAÓ, DES
COBRIRAM
QUE ...

Eis revelado o segrêdo que traz a félicidade e o

sucesso: UM BELO SORRISOl E isto, só o CREME
DENTAL GESSY proporciona, porque GESSY pro

tege os dentes tornando-os mais fortes, brilhantes
e sadios. Use GESSY e sorria com muita alegria!

�\�tsouq�� Rua João Pinto, n. 25
� ��. (Em frente. ao Iescu:o do Estaao)
g {, � Flortanénolls
= '"

cn p
-, - ._-_, Telefone 1448
nnnrono PRTOWGICnS SANTA (ArARIHA

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narhal Alves de Souza.

Farm. L. ue Costa Avila
.

Exomes Anátomo·patológicos.
DiagTLóstico precoce da gravide2:.
•

Sôro - diagnósticos
Hematologia
Coprologia,

Bacteriologia
Au tovacinas.
Ultramicrosçopia. .-Química sanguínea.

Análises de urina.

Na Capital:
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

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

OentistaJ.

Serviço de transfusã.o de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá
veis e para usos industriais (fecularias, cervejarias).

.......................u �

I

/

.-\no

Semestre
Tr-imestre

Anúnrios mediante contrato.

Os originais, mesmo não publí
ca�ós, n âo serão devolvidos.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscado:.!, brins
bons e baratos, algodões, modns e aviamentos

para alfai'l.tes. que recebe diretamente das
fábricas. A Caso "A CAPITAL" chama a atençã.o dos Snrs, C�merciontes do interior no sentido de lhe falte rem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

li

� � n-���� ,�..� lj.II..!U.1••J I_.J•.J�.L.4I 1�4�.I�,I�(I.� � ..

A direção não se responsabiliza
I pelos conceitos emitidos nos

I artigos assinados

TENHA JUIZO,
TEM S(FILlS OU REU-

MAflSMO DA ME5MA

ORIGEM? USE O PO·

PULA.R PREPARADO

I =J II fJ1:&iJ r:1
A SIFILIS ATACA TUDO O ORGANISMO

O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, 01'1
Pulmões, 8 Pele, Produz Dôres de Cabeça, Dôrel!l

.

nos OSS08, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia e Abôrtos.

Inofensivo ao organísmo. Agradável
.

como um licôr
O E-LIXIR . 914 està aprovado pelo D,N.S.P, como

.
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBKlDADES MÉDICAS

Sobre () prepsradn ELIXIR A composíção e o sabor a
.914. devo dtzer-lhes- sempre gradavel do ELIXIR -914. re

que o tenbo empregado, em comandam-no como arma de
oS casos de Indicação apro- íaoll manejo para o público
.peíaõa (.lfills em varias de no combate á slflJi!l, qualída
IIU8S manifestações) os "e�ul· Ide. que frequentemente a
tados têm sido satb,fato�fos. «rovelto no Ambulatorio da
poíe são rapldos e duravels. Maternidade de Santa Maria.
Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy,

-

r:nelhores
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"LIRA TENIS CLUBE" ..-- SETEMBRO: DIA 6, QUARTA-FEIRA, CONCÊRTO DE GALA
DA OHQUESTRA SINFôNICA. DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA RAINHA DE

1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

IEcos e Notícias

A fiança para o exercicio do
cargo de tesoureiro da Prefei
tura Municipal de Flortauópo-
lis ricou fixada em .

o-s 20.400,00, correspondente
a dois vencimentos anuais do
respectivo funcionário.

:(.

Para o prosseguimento das
obras do Estádio Municipal da
cidade de Pôrto União, a res

pectiva Prefeitura abriu o cré
dito de eis 20.000,00.

•

Na Prefeitura Municipal ele
Florianópolis foi suprimido um
cargo de motorista, em face da
exoneração de Hilarino Pra-
zeres.

o ,. Diário Oficial" LI0 dia 10
do mês andante publicou o re

gulamento do curso de Auxi
liar de Laboratório. que vai
funcionar no Departamento de
Saúde Pública do Estado.

*

O sr. Otávio Oliveira, diretor
do Tesouro, foi designado para
responder pelo expediente da
Secretaria ela Fazenda, enquan
to permanecer afastado o titu
lar interino.

•

(

Expressiva foi a arrecadação
ferleral feita, durante o mês
de agôsto p. findo, pela Cole
toria Federal de Crescíuma:
imposto sôbre a renda, .

Cr$ H4.773,20 (pessôa juríd ica )
e Cr!S 8.583,10 (pessôa física);
adicíonal de família, .

Cr$ 502,30; multas .

Cr$ 586,70. O imposto sôbrc ex-

traordinários atingiu .

Cr$ 4.100,00.
•

No próximo Congresso Eco
nômico do Oéste, será discuti
do o problema do aproveita
mento do abaçú.

>110

A safra algodoeira para o

corrente ano é superior à an- I

ter ior em sete milhões de í

quilos.
*

O prefeito elo Distrito Fede
ral convidou D. Jaime Câmara,
arcebispo metropolitano do

IUo, para proceder a bênção da
Avenida Presidente Vargas,
antes de sua entrega ao tráre-.'
go. A cerimônia deverá reali
zar-se no local onde está ins
talado o PSI-vilhâo presidencial
logo que o chefe do govêrno
chegar, antes do desfile das
tropas, no dia 7 próximo.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGADO
f Saltará da Cam. Disposto para tu..

Seu fígado deve produzir diariarnenee
um litro de bilis, Se a bilis não corre li

vrerncnte, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a "ida é um martírio.

U 111' simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.

extraord in�riamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazel a biiü
corrcl·livremente. Peça as PlIulas Carter.
N:io aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

IVidaS;cl;il
- .

, .......w ••••••••
ANJVERSAR IOS

Decorre hoje o natalícIo da sra,

• Lígia de Melo Figueiredo espôsa
do sr-. dr. Carlos Dias Figueiredo,

I engenheiro.

I O jovem Artur Diogo Silveira,
comerciário, festeja hoje o seu

natalício.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I a SERVIDO'Rft
[a maior orgQnização no

ganero nesta c�pitalJ
Rua João Pinto, 4

Fone 775.

-v�

clae�(jg�...

* E sabe como o U80 regular de Kolyaoe
conserva a. dentadura limpa e atraente.
Kolvnos, com o seu sabor agrada1'd e a.".

espuma penetrante, torna a bôca for
mosa e o sorriso radiante. Para realçar a
beleza feminina, use 4) Crême Dental
Kolyn.os de Triple Ação.

1J,(d.e-G COMe� -,

Transcorre hoje o cniverscír io da

I'
menino Solange. Hlhu do s r , Val-

__�-IlIItI-_-IIl..- demiro Orlando Silva e d. Do ro.ci
C. Silva.

I
--

I O jovem conterrâneo Vald ..miro
Otávio da Silveira. que atualmen·
te se acha entre as Forças Expe
dicionárias Brasileiras. na Europa,
faz anos hoje:

Aritmética êJ carne
lUo (Via-aérea) - Há

\diz "O Jornal ") um curio
so detalhe nas discussões
é deliberações havidas na

Comissão Consultiva do Ser
viço ele Abastecimento, a

propoalto do itaciouamento
da carne, que não podemos
cieixal' de comentar, desde
que êle resultou em prejuí
zo do consumidor.
Dizem as notíci.as refe

rentes aos últimos traba
lhos daquele órgão que o

sr. Sílvio Maia, usando da
palavra, declarou qu», to
inaudo-se a media do for
necimento diário de tre
zentas ton eladas de carne à
população, e, calculando-se
em dois milhões o número
de habitantes da cidade, ter
se-ia uma quota de 150 gra-
1:1RS, -Ievenrlo o raciona
mento ser Ieito nessa base.
A s noticias índ icam, sal vo
engano, que essa quota s"".
ria a adotada pela Cernis- I'são.
Vejamos, agora, o des- I

:ll'opósito dos cálculos que
levaram à sua fixação. Pri
meiro, a população da cida
l�e não é de dois milhões.
Já hou ve declarações públi
cas, dos responsáveis pelos
resultados do recenseamen

to, que a população da ca

pital, contra a espectativa,
:' ão alcançava a citra, fi-
(ando em cerca de .

; .800.000, o que aliás seria
facil, a um órgão oficial,
também, oficialmente veri
ficar. E mais: na popula
ção da cidade, há de con

cordar o órgão consultivo
- não comem carne as cri

anças na primeira infan-
l ia, os:· d02nl0S r-cm dieta,
LS vegetarianos. Somem-se
êsses "x " (cabe à Comissão
dar-lhes o valor real), repi
ta-se a operação de dividir
e acertadamente o consu

midor terá mais cinquenta
OH cem gramas de carne,
sem qualquer prejuízo cole-

Paul Kelly e Lama
tívo.

\ trando-nos o amor
Dividir é facil. Eucon-

t rar o dividendo e divisor
exatas, também facil. Apu
rar o conciente, ainda fá
cil. O elemento faltante,
que a aritmética de Trajano
1 ão ensinava, mas devemos
r crescentar aos cálculos
uêstes tempos bicudos, é
uma dose e boa vontade
com o consumidor, para que
o resto da carne não terll1i
r.e, como uo ca so do leite,
1'01' Ullla dízima periódica ...

Estaleiros britânicosBatizado:
Sábado. dia 2, foi levado à pia

batismal da capela do Colégio Oo
tarinense o menino João Batista.
filho do sr. prof. João Batista Tez
za e sra. d , Elin Bousfield Tezza.
O banho lustral foi-lhe cdrnírrís
trado pelo rev. pe- Alvino Bertoldo
Braun, tendo servido de padrinhos
o sr. construtor Walfgang Luiz
Rau e sua espôso sra. d. Cecília
Rau.

LONDRES, 3 (B. N. S.

-I
navegação atual. Os resultados

Especial) - Os estaleiros da obtidos a despeito das desvan
Grã-Bretanha terminaram um tagens da restrição de poten
navio cargueiro de 10.000 to- cíal humano e das condições
neladas em apenas quatro mê- de "black-out", vêm acentuar

ses e. um petroleiro de 14.500 a eficiência sem par da Indús
toneladas em oito mêses. Para tria britânica de construção de
salientar a importância dês- navios. O ministro do T'raba
ses "records " de tempo basta lho Bevin, declarou recente
dizer que a construção de um mente que a produção "per ca
cargueiro tornou-se agora uma pita" dos operários dos estalei-

Com a prendada srita. Maria t a r e f a incomparàvelment.e 1'OS inglêses é a mais alta de
Alba, filha do sr. Eugênio F. de mais complexa do que antes da todo o mundo, duas vêzes mes-
Moraes e d , Auto M. de Moraes. .' d E t dguerra, tendo em vista o equi- mo maior o que nos s a OS
residentes em S· José, contratou "

casamento o sr. Vold�mar Matos. pamento especial necessário à Unidos. Isto contribue para o
------------------------------------------------ custo de produção extrenla-

mente baixo que entre nós se

verifica, prêço êste que só atin
ge a metade do que se consta
ta na indústria norte-ameri
cana, embora altamente meca

nizada. Êsse fator de baixo
I

custo de produção aliado à al
ta qualidade dos produtos per
mito-nos afirmar que no após
guerra a Grã-Bretanha não
apenas conservará como tam
bém ampliará a sua liderança
no que diz respeito à constru
ção de navios.

Noivados:

Vva, Isabel MatosII
I

I

f. de Moraes e

M. de Moraes
Eugênio

Auta comunica s seus porerrtes e

amigas que seu filho
VALDEMAR MATOS

participam a seus parentes e

pessoas de suas relações o

con t rc to de casamento de sua'
. filha MARIA ALBA com o

Sr. VALDEMAR MATOS.

contratou casamento com a

Senhorita MARIA ALBA
DE MORAES.

II

II

I�ARIA ALBA e VALDEMAR ,.
I

corif ir-mum
AA ISão José, 26-8.�

CARlAZES DO DIA � L:U�!!�O �!Ii�:::
1--H-O-J-E-----3�a-.f-e-ir-a----�"OJE no, Patriarca

I
Descendente de família di.tinta

C INE ODEON
e nobre, ouviu desde logo clamor

'li.
.

em si o chamamento divino e o

«. .

61 bafejar da graça. Aos 19 anos, in.
gressa na Congregação dos Cône.
gas Regulares de S. Jorg. d'Alva.
Os seus dotes intelectuai. e mo
rais levororn-no ao cargo de SUo
perior Geral. No desempenho de
tal função procedeu sempre com
acêrta e escrúpulo e a fama de
suas virtudes fez com que o. ve
nezianos o escolhessem para seu

prelado. Como Bispo entregoU"le
ao serviça doa almas. reformondo
a disciplina monacal. auxiliou aos

pobres e escreveu obra. de volor.
Fora .empre um mortificado, ao
ponto de alegrar •• com, a ad..er
sidade e a falta de coafêl'to. Mor
reu coberto de cinzas e ci :\gido de
cilícios, depois de receber o. San
tos Sacramento., em 1455.

A's 7,30 horas:
O filme Ior te e impressionante, marcan do o sucesso máximo da

seman s com Allan Ladd, Loretta Young e Willi arn Bendix:

Irmãos em armas (China)
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x18)

HULA, HULA (Des. CoI.)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00. Imp. 14 anos

A's 7,30 horas
Gr ay num dr ama soberbo de emoção. mos

em pleno deserto, entre as fileiras da Le

gião Estrangeira:

Aventuras no Sahara
CRIAÇÃO DO GADO CARACU' MOCHO (Nacional)

Preço: único 2,00· lmp. 14 anos

EXCEPCIONAL! Se V. S. comprar os nossos

Domingo, aimultaneamente, no Odeo i e Imperial: tecidos, ficará satisfeito, por�
Françhot Tone. Anne Baxter e Akim Tamirotf e Erich Von que inegavelmente, mante
Stroheim no papel de Von Rommel, araI Qsa de c'esel to, em m?s. um estoque compl�to. e

E ,. ongmal, a preços aceSSlvelS.

5 COvas no glto Loja das Casemiras, rua Cons.
IMafra 8-A.

.................................................... '

Ex ijaIll O Sabã-ü

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
Ci \. \VE'rZEL

reco rn Ine I Jda-5e
INDUSTRI AL-JO I N V ILI...E (Marco re�i�r.

para roupa fina € roupa commum.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO DO BRBSll S. A.
Concurso para Escriturário contratado

EDITAL completos e máxima <.1(' �9 íncom-
,

lP�t�,O Banco do Brasil, S. A. faz pú- Os candidatos estarão sujeitos
hlico que, de 1S a 30 de setembro ao pagamento de lima laxa da ins
p. futuro. estarão abertas, em sua r-riçáo, que se fixa' em dez cruzei
Ag['nç_ia desta cidade, as inscrições ros. f' deverão apr'cscn lar 'Os se

para o. concurso acima. a realizar- gu intcs documentos:
Sl' em dias. horas e local que serão a) - prova de nuturulização, no

,oportunamenle anunciados. caso de não se tratar (le hrasileiro
O concurso constará de prova nato;

e�l'rila das seguimtes matérias: !J) - prova de quitação com o
1. - Português serviço militar (certif'icarlo de re-
�. -:- Aritmética resvista) ou de isenção dêlr-, deí'i-
:1. - Contahilidade bancária u i tivumcntc, ou, ainda. carteira de
L - Francês identidade fornecida pelo Ministé-
.'i. ,- Inglês rio dOI Guerra, da ':Uarinha ou da
li. -Alemão (Iacultativo) Acronàntica: e
J. - Dactilografia c) -- ({�)is 1'1'1 ratos rcccn tes. la-
B. - Estcnogr-af'ia (Jacultaí iva ) 'llHnllO 3 x I. tirados de frenle e AnêncÍas Urbanas::'ú prova de Dactilografia, se f'a- sem chsueu, I

13

,cuitllrú ;10 candidato a escolha da Por (),"",siiio da inscrição os cnn

,._,',nú(!ui n,<l, (�entre as �e�uintc\ mar-1 dida�os preenchcráo unuresso ele
'(':lS. (A)Jl tLI1l'lJ tal. Smith, L nrlcr- J Jllodelo apropriado, que, devida
wood e Hcm ington. 111lcnte numerado. servirá para irle n-
As pl'0\':,15 de Estenografia e Ale- l if'iccr o portarlor nas chamadas

mão serão de caráter Incultml.ivo para as provas, qualificaçâo (se
(', assim, não serão computadas no I ronl rnt.ulo ) ou onu-as qualsquc-',
{'úlcu!" da média geral, mas cou- de carúí er eventual.
correrão para melhor-ar a classif i- A rcmuncrnção contratual men-

caçào do candidato cm caso de CHI- sul dos Escr-iturúr+os cnnnatarlos
palpo desde que' nelas tenha sido admit idos é fixada cin Crx 1l00,OO. I
aprovado. I O Ba.nco reser var-se-ú o direito

;\� provas dI' Português e Arit-! dc aproveitar ('11\ qualquer (los seus
rnétrca. CUJil duração sera de duas departamentos DS candidatos apro-
(�) IwrHS. terão caráter elimínató-] varies e a êstes, quando admitidos,
rin e scrào ::!iproyados sórnentc os é vedado pleitear rcmuçáo autos de
cr.udidu tos que obtiverem sessent a I ranscorrí do o prazo ele 2 (dois)
pontos ou mais em cada uma. anos de exercício efel ivo.
A inspeção de saúde, também de A imscrlçâo elo c�l>lldida:I()' imuli-

.carúter eliminatório, será procedi- cará no nlcno conhecimento dessas
da após H rcullzaçãn do concurso, disposiçõ-es. I
])01' médico ele confiança do Banco, Os contratos serâo cclebrndos

'

e a, e lu se submeterão apenas os !lOS 1t-I'!1lOS do decreto-lei n. 4.0GS,J�'andi(hto� hubi litados nas pr-ovas de 29 ele janeiro de 1H,i2, pelo pra'-Iintelectuais,

zo.
de 2 (dois) anos. podendo serlXào serão aceitas inscrições de .rcnovados.

candidatos elo sexo feminino. Florianópolis, 31 de agôsto

dejAs inscrições (kverio ser s�ic� 1044.

�����������������������������������������������tarlas pessoalmente, das lO às 12 e Pelo Banco do Brasil, S. A. -_______ _, _

das H às 15 horas, e Serão deferi- Florianópolis - José Pedro Gil - A senha é II({}JS aos candidatos que, à data do Gerente.
- I fUOiTO{lencerramento das mesmas, contem João José Cupertino Medeiros _. {(Tempe5ta�e» H! W II e [

S;;;i'�;�
a

'Aé;��;8 'ê;��;i�; do Sul L tdo. �����fr;���;g��� ;��:!�l c�!���� I
NOVO MOAARIO todo o dia, o fogo de artilha- VENDE I

PARA O SUL: ria e os morteiros inimigos, •

IDo) Rio a Florianópolis às 2as. feiras, não cessaram ele castigar o Idi"'mas por I
Do 'Rio a Porto Alegre às 3as. feiras bairro de Stare Miasto (Cidade �h���s'frae:�ê:'

J

PARA O NORTE: Velha). A infantaria ll11111iga inglês, etc.
De Florian6polis ao Rio às 2as. feiras ) foi menos ativa nêsse setor.

De Porto AJe!!re ao Rio às 4 f
. Ferozes lutas travaram-se nas I ,�omance, Poesia. Religião. Aviação.

. �.
as. eIras

I '. d K k '1' T T '
_ Matemática, Física. QuímicÇl, Geo·

SalJcltarnos aos nossos prezados chentes que as encomendas \ luas e· ra 0\\ s {:e: .0" aI o ;(lgia. Mineralogia, Engenharia cio

sejam entregues nas vésperas de cada vôo. wa, Grybowska. O 1l11�:rllgO tem
,ii, mUitar e naval, Carpintaria.

Aos domingos a Agência permanece aberta. usado g:andes quantl�ades. de Desen�o, Sanea;n.ento., M�talurgia.
, lança·-mlfias. Os alemaes üze- Eletricl�ad�. �adlO. MaqUl,:asi, Mo.-MACHADO & elA· ram saltar, minando o sub-so- tores.Hldraul�ca•. Alvenana.'.Agl'l DISSOLVERua João Pinto, n" 5 _- Telefones 1500 e 1658_ lo, o prédio n 1 ela rua Przejazd, cultura·D�:i�e���f:;.a��c�n::cblhdade

I-R'-OlamenIOS de' esferas I ��:4Ho::��:r�;'�:::So��,lmo'v'e·IS Vendo 3 casas li A"GORDURA)cidade. O inimigo faz transfe- i I l1a rua J a&ua

VÁ�IOS TIPOS PARA PRONTA ENTREGA rir os seus tréns blindados pa-I . r�na. sendo u-

M'" Q"I M'"CONSULTEM: ra a região vizinha de Praga. ma construlda ha 4 meses: u- I UhOS UI OS por es
• I 1 d 100 v, é demasiadamente gorda? Não gos-

'"
R. T. B. da Silva - Aven.ida Graça. Aranha, 206. De novo estamos ouvi'nelo o fo- ma a uga a por cruzeIros, tarja de ter o corpo das bellssimas Es-

I 612 R d J Ih' l' t O 1 e uma em acabamento Preço trêlas de Cinema de Hollywood'! Um'

s� a .

-- 10 e aneuo. go de arti ana, a es e. e- . '

médico da California que presta assis-

vante ordenado COl11 a senha Cr$ 45.000,00. A. L, ALVES, tencia ás estréias e aos mais famosos
,�--

D d 35 nrtistas, descobriu um método rapido
"Tempestade" está-se propa- rua eo oro, .

e seguro de dissolver a gordw-a sem re-

I
,.

N d'
• correr a dietas drasticas ou a exercidosgando pe as provlnClas. o 1S- excessivos. Esta descoberta, chamada

trito de Radom, 'a ação se dé- Vendo. na Prainha, 7 casa:' :Formode. promove nova saúde e

1 d d
.

1 d de energia ao disSolver a gordura de modo
senvoIveu, dando ,bons resu - e ma eIra, a uga as, ren n-

que V. se sentirá e parecerá mais jo-

tados. AS lll)l'dades da sexta do 280,00 por mês. Preço Cr$ vem lO anos. Basta tomar 2 pastilhas
�'-\. 3 vezes ao dia. Forniode é um pre

divisão do Exército Subterrâ- 14.000,00 A_ L. Alves Deodorc paJ'ado garantido para remover o ex-

3<::. cesso de gordura. Peçn FOl'mode.
neo do País apoderarmn-se da oJ hoje mesmo. em qualquer farmácia. A

área de ·Miechow. Fizemos pri- v· 4 nossa garantia é a sua maior proteção.

sioneiros. e capturamos eqlii- Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio
-

1'111'- MACHADO & CIA Ve�,d_a sob_ prescrição médica
pamento e muníçoes ao .-

End. íelear, «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
A serviço da indústria e do comércio do Brasil

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO ••. (apitãl .,. Rua 15 de Novembro, ::39.
Santo Amaro, Smto André, Paula

Interior: Ourinh os.
in ste ieçê.o .

-- Agêacias Urban r , : Penha e

Sousa. Sant'Ana, La pa e lVI0() '3.

ElJ:1 Lpiranga Ln t e r i. r; 83r: tr.s

EsrADO DE MINAS: Belc Horizonte e Varginha.
Agências: Oliveira, Ca e t é, Elói Mendes. Andrêl ârid ie , Cal rr o dn
Div inópo l is, Santo Antônio do Am p a ro , Lavras e Juiz de FÓI·8.

Em instalação: Governador Valadares

Ln.terio r : - [(io CLoro,

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Ln terior : Ll h e o s, Itabuna e ]equ,f.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra do Pirai. Volta Redonda, REsende e Vasso ui BS'Barra M,HJSêl,Em instalação:

ESTADO DO ESPíRITO SANTO:
Sucur s al de Vitória, de Itapemirím e Co l a tin a.Em instalação: Agências

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

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Cobrancas e Passes
Corusp1ndentes em tôdas as praças do País.

,

Quer 'ye�tir·se com
contôrto
e!egância?e

Pr,ocure a

·alfAIATARIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado. I I - A

migo. Agências e Representações em Gera'.
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37 '

Filial; CI'esciúma
Rua Floriano feixoto, a/n '(EdiL
Próprio). Telegraroas; "PRIMUS·
Agentes nos principais municipio.

do Estado -=_::'.:.::_:_�_=-=�������---------------------------------------------

ALVARO RAMOSo PRECEITO DO DIA
A sífilis diminue a capacidade

de trabalho do indivíduo. Se apa
nhou sífilis. procure o médico sem

'mais tardar e não obandone o tra,

tomento em hip6tese alguma.
sm:s,

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO Carne racionada DO Rio Como foi
afundado o

poderoso
"Scharnhorst'·'

I.,
-

,

DR. MARIO WENDHAUSEN Vedado . o aumento de preço(DlplOllHillo pela Faculdade Nac. de Meuicina da Universidade do Brasír)
l)X·lntel"110 do Serviço ue Clímíca Médica do Proressor Osvaldo Oliveira. médico (lo

Departamento de Saúde
CLINICA MEDII.JA - Moléstias tnteraas de aduuos e crtançaa, CONSULTóRIO

• "�!jJlJ&NCIA: Rua Felipe �hlllidt n, 38 - Tel. 812. CO':-;SULTAS - Das 16 à8 18.

RIO (Pelo correio) - Reu
niu-se a Comissão Executiva
do Serviço de Abastecimento.
Abrindo a sessão, o coronel Je
suino de Albuquerque declarou
que, conforme resolvêra a Co
missão, em reunião anterior,
fôra enviado um convite ao co

mandante Amaral Peixoto do
sentido de voltar a presidir as

sessões, da C. A. S. A. E comu

nicou que, acedendo ao convi te
l\luniClpal " U""I,IlIl' o interventor fluminense pro-

metêra comparecer às proxi-
1.444 mas reuniões, cujos trabalhos

serão, assim presididos pelo co

mandante Amaral Peixoto.
Em seguida, o er. Sílvio Maia O S1". Valdemar Marques,

expôs a situação em que se en- presidente do Sindicato dos
centram os estudos sôbre o ra- Açougueiros, referiu-se à si
cionamento da carne, Declarou .uação dos 'proprietários de
que, pessoalmente, fizera tôdas rçougues, indagando das possi
as objeções que cabiam na hi- oilidacles de serem proporcio
pótese, porém, as mais cabais .iadas melhorias à classe que
respostas por parte do Servl- .epreseuta, inclusive se seria

Iço de Racionamento. estabelecido algum aumento
Demorou-se o sr. Sílvio Maia .iara o prêço da carne. O che-

cm considerações sôhre as diti- e elo S. A. declarou que inicia
culdades que oferecia êsse ra- iva alguma nêsse sentido seria
cíonamento. A primeira, rela- aprovada, Encerrando os deba
tiva aos tipos de carne deseja- .es, declarou que, provável
dos pelo consumidor, não tinha mente, em meados de setem

CJH('Hf;I,\ GI';R,\l, - AurA CIRURGIA - �I01':ÉS'l'JAS DI;; SEl\HOH.'1S - I'MtTOS cabimento, porque o boi tem bro, estaria feito o raciona-
I'U'·lIlilt!O pelu F'acutdade d€ Medicina "" Uu tverslda oe ue ",[lo L'a u Io, onde fOI

.'"'_',0(//·.:,1 de car.'ne de �)rimeira e
J
mento da carne.AssisH�II!� J./(H' várlos anos do Serviço Cirúrg ico do Prof. Alípio COITeia Neto.

�..

.

Clrul'l-:ia do e,lômago e vias bioliares, ínt est.ínos delgado e gl·OSSO, tiróide, rins, ",Ol( de outras qualidades, sell- ,,,, _ , -..._..,._-.._.._ .....--- .__....._,,,.presta tu. bexura, útero, ováríos '"cà1���I-t�:A�:al"icOcele, hídiocete. varizes e hérnia. do mais procurada a de pri
.

das 2 às 5 I1OJ'88. à Rua Felipe Schrn.idt, -n (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598, fileira·
-

� COMPANHIA "AU,·'NÇA DA BAlA'"RESIDJtNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764 •

�:I
"-

Além disso, numa época de ,

DR. MADEIRA NEVES

jCriSe
cOll:o,a.atual, escasseando Fundada em 1870 - Séde: BAI A

, . . . extraordínàrtamente o produ- INCENIHOS E TRANsrOR1'ES
MediCO especialista em DOENÇAS DOS OLHOS to, não se compreendia que a CapllAJ. "ellf'l'TlU

_ cr. n.eeuauo
Curso .., Aoerteí ..oamento e Longa Práttca no Rio de Janelro clistribuicão pudesse descer a Cifra. 40 balanço de nu:

u{11'I1'Illl.'I'AS - l'ela manhA: dlaMamenW dlUf IO,30àll12 hs , à tarde exc e p tc oo: essas 111il'lúcias. Além do mais
RespontoatJlilda(lea. . . .. "" cra •.999·.-4"77.000,ll1J

Mballo. l1u 11130 A& 18 horas - CONSU1Jl'ólUO: Rua João Ptnto a. 7, oot ,l1o -

d
' Receita .. , , era 7o.S81.()+8,Ãl'1).,

Pr C Unb -3
to os devem compreender que AtIvo. , . .

. , crI 106.00.1.917;10"011<>: 1A61 - Ke!lidllncl .. : Rua e8tdenf�, ou 0,,, •

no momento é ele sacrifícios. Sinistros pagos nos Illt.lmotlf 10 ano. ' , " .. era 64.986.967,20
Outro aspecto do problema é o Responsabllldades .. ,. . CrI 711.736,401.306,20
da divisão da carne para os fre- ! Bens de ratz (prédtos � terrenos) '.... . . Cri 23.742.6117.....

!
DIRETORES: - Dr. Parnrtto rt'U1trs Jl'retre 4e CaTTIIlho. Dr. FMlncllcoguêses. Expondo a situação do rlt! Sã " An!slo Ma"sorra

abastecimento da cidade e ci- Agências e sub-agênctas em todo o território nacional. - SuCUMlal no
tando algarislllos referentes à UrulI;UtiI. RegUladores d" surllU! nas prlnc'pala cllladel da Aroé"lca, Europa
população, bem como às possi- e Ut-ica.

.

bilielades de oferecimento do AGENTE EM FI,ORIANóPOLIS
d

.

S'1
. C A l\I P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt. .n. •pro uto, sugenu o sr. 1 VlO Caixa Postal n. 19 _ Telefone 1.0I�.' _ End. TeJegr. "ALIANÇA-Maia a adesão de diversas quo� SUB·AGENCIAS fGM LAG.UNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

tas, de acôrdo com o número NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Dr. LAURO DAUHA de6e;��:�i��rc��a J������·cu.iO _&'waW&..._,,__.u&__.&._.._.�&..._.-----.... •__�_

�:;�dO d�;���� já ;OidC��;��;l��f� Correi-as de IranSII·SSa-oquantidade de carne, das 6 às
12 horas. O que sobrar no açou
gue será vendido livremente,
obedecendo-se apenas os prê
ços de tabela oficial.

Também foi estudado o cór
te da carne nos açougues, fi
cando estabelecido que o mes
mo seria feito à razão de 250
gramas, 500, 700 e 1 quilo, da
da a quasí impossibilidade de
fraccionar a carne, para o con
sumo em porção menor.

Sugeriu, ainda, o sr. Sílvio
Maia que os casos de transgres
são fôssem punidos com a per
da das qnotas atribuídas aos

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do lHo de Janeiro.
CUNSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das :I à� 6,

Como a Marinha Real Inglêsa
atraiu o poderoso couraçado
'nazista para uma armadilha
eficaz. No novo número de Se
leções. E, mais:
Cuidando do coração voei
viverá mais: Uma fórmula
simples para que todos possam
atingir uma velhice sadia. Pago (.;.

Ruo Vitor Meirele•. 24. Fone 1447
_----

DR. AUMANDO VAURIO DE ASSIS
Se r v í

çus de Clínica Infantil da Assistência
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
('{J\SUIIl'oHI0: {{lia ....\"UUt·s lUacllado, 7 (l',dHido S. li'l'ancisco" fone

Consultas úa� lU as 1.': � d"., l-l. ao !,) l;lJ1 d"
HESIlJE.:-\CI.A: Hua MaI'ecl!,<i (rudllcfllle, 5. h>!le 7::;:;

CLINICA DE OLHOS - OUVWOS - NAIUZ - G:ARGANTA

transgressores, as quais seriam
transferidas para outros açou
gues ou para o mercado ela Co-
ordenação.

.

A' mais audaciosa das rêdes
de espionagem da histúria:
desmascarando lima imensa
.firma americana controlada
pelos nazistas. Pago 84.--_ ... - ---_ .._-- ---_

DR. BIASE FARACO o médico que 'reduziu pela
metade a morte nas maternida
des: "Não deveria haver morto
no parto", diz um eminente
cientista. Pago 43.

M <'<Ueo - chefe do Serviço d� Sífilli,s do Centro de Saúríe

D(�E:--;ÇA� DA PELE - SíFILlS - AFECÇÜES UHO-ÜENlTAIS DE

A.\IH:.\;_,:-' us SEXO� _. I,AlUS lNFHA· \"EHMELI-IUS E ULTHA-VIULETAS
'. CONSULTAS; das :I às U h. - H. Felipe Schmi dt, {(i

H.ES.: H.. Io invile, �; - FONE lU'l!) Não deixe de ler êstes e
outros 22 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de AGÓSTODR. SAVAS LACERDA
Clínica mcdico-cirin-gica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Gurgan!a.
Díplollla de hahi litaçáo do Conselho Nacional de Oftahnotogin.
UJ.\ISlJLTúHIU - Felipe Schrníut, 8. Das H ús IS horus. Foue 1259.
H LSIVENCI A - Conselheiro �hll ra, 77.

Condensado para poupar tempo!

Acaba de sair
Custv, Cr.$3,OO

DR. ROLDAO CONSONI
" �t!presentanfe Gerar nc Brasil:

• Ff>:R.NANOO CHI-"o\GLJA
/tua do Rus(Jrio, 55-A - _�.o andar - 'Rio

DR. SETTE GUSMAO
('Mtcl·'r; DG"S SlLRVIC'OS DE 1'1STOLOGlA DO Cn:i':'1'RO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "l\{';HEU RA:VIIOS".
CUI'0(' rir> :l{l0rfpir,oamenlo no Hosp itul São .Luiz_ G'::ll1;<agR, de �ão r:au1o -:-- Ex·estn,
gj{II'id di) Jr'�titl1to "Cll:"lnente f"'errell'a", UP Sao Paulo - }.x�lhPcll(.;o lutel'HO do

Sanatól'io de Santo:;, eu) Canlpos do .Jordão.
CLiXlf'.\ (mn,H, - DHG\"óRTICO PJ{E('OC};} k. '1'HNl',-UrE�'l'O BSI'J;Wl:\UZ.'\DO

nAS nOEX('AS DO APA[{f,)],HO HESI'JHAToHJO.
COXS1:LTAS: Diàl'larneme, d'as 3 às 6 hora" Cp:\SüLT_ÓIUO: HL1� \'itor :.\{eirele�. IS,

lU}SlDE:NCIA: Rua Este"cs .Tunlor, 130 - Te!. 142.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
·MOELLMANN

.l!)sp"clulist:. em Doenças de lienho
,'as - Vias U,Lnárlas.
Curso de especialização de Glneco

,agia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·
culdade de Medicina de São Paulo.,"ormado pela Unll'erS1dade rte �ebnl

Com prâtica nos hospitais europeU!!

Cl1n1ca médica em geràl, pediatria, doen

... do sistema nerTOSO, aparelho genlto
urtnérlo do homem e da mulher

A .....8te. TécnIco: DR. PAULO TAVARIill'

Curso de Rad!olog1a ellniu com o dr

.M:nnoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau

lo�. Especiall.zado em Higiene e Sal1dt

Pl1hllca, pela Unl"'''l'IIlrtade do Rio de Ja·

nelro. - Gabinete rte Ralo X - Electro

car<illografla cl!.niclI - MetalloJ1smo ba

eal - Sondagem Duodenal - Gablnet.

d., tlaloterapla - Laboratório de m1Cro�

copia e anéllse cl1n\ca. - Rua Feroando
IMachado. 8, (i'ont! 1. 195, - Florl.an6polla

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

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
.

Rua Cons. Mafra, 41

Tratamento especializado, m{!dico e

cirúrgico, das afe('çóes do aparêlho
genlt.al feminino (Utero, ovários,
trompas, etc.).
Cura radical das lnflamd<;ões elos

anexos (Ovários, trompas), sem ope·
,·ação). Tratamento de todos os dis·
túrbios da menstruação e da esterlU
dade.
Tratamento moderno da blenorra

gIa aguda e cl"Ônlca, em ambos os

$exos, por processos model'n08 sob
contrõle endoscópico - (Jretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12
hOl"'lS e das 2 às 5.
Consuitórlo - Rua Tiradentes 14.

Wone: J.6G3.

LABESRelojoaria
de ALFREDO LABES

Acaba de receber vidros inquebráveis, para qual.
q.yer marca ou qualquer tipo de relógio. sob
3 garantias: - não quebram, não amarelecem.

DR. SAULO RAMOS
ali. r.. em molét!t1a. de eellhor.. -

Pano..
AJ.TA ('litURGIA ABDOMINAL: eIIt6-

m"io. n,�fcula, C'lwro. ovários, apflndlce.
tumor"". "te. - CIRURGIA PLASTJCA
00 PElttNIi:O - 86rnl.. , bld.rocele, ye

rlcocel... Tratamento sem 401' e coperatlO
de a",,, ..rrolde!! e yarlze. - Fracturas:

.parell.... de If41SlJO. Opéra 8011 Boepltall
4e FlorllUl6pou..

Fl:aça ,. .. ...,Ira e OU.,.elra, ·le. PORe, 1."'.
l:Iol'6.r1o: lJ... " la 1. bol''', dlartameate.

nem C'lem.

Felipe Schmidt - 44
Auto·Vioção Catarinense)

R",,;r]én-l·.18

(SobradQ).
Rua Tiradentes 7 44 - Rua

{ao lodo da
ORo ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO I Grande· Concurso-
Via. de Produtos

sapONÁCEO RADIUM
Químicos Fábrica Delem

01nIqta fi OrtOpedtL CHnlca e (''lrarl1.
�o torax. Partos fi doen.,.. d" ..,üoru.
::::ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Dió'
rtamente dM 15 iI.I!I 17 horlUl. RESID"f:N
tA: Almtrnnt" AJTim. 86, Ji'OlJ. 7111.

DR. AURELIO ROTOLO
Médico - Cirurrião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce. da tuberculose
pulmonar, úlceras gá:5tricas e duo
denai�, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins:. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artifiCIal
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

no� e efir.azes desta molélltia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Onda� curtas e ultra-cu r·

s Raio!! Infra-Vermelhos e RaÍf'ls
Ultra Violeta. Infrazon-Terapill
Consultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Schmidt
.ou , à� 12 hrs., e das 14 às 17 hrs
,

Telefone 1.471

DR. REMIGIO
CLlNICA MltDICA

Moléstia! Internas, de Senhora. e crI·

<nças em Geral. CONSULTóRIO: Rll8

"eliJ)@ Schmldt _. Edll1cl0 Amélia Neto
!l'one 11192, 9 à. 12 e 14 àa 17 horu. RE

SIDflNClA: ; Larqo Benjamin
Constante, 3

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de cor;os de vidros, modelo epetrõpo.lis-,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona-, toda de im�úia 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 mes'mo

SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado Para o sorteio a realizar. se 8

5 DE DEZEMBRO DE' 1944. As 14 HORAS
na Séde da CompanhiaDr. Newton

Operações -. Vias Urinarias -- Doen
ça. doe intel!ltinos, réto e anus
-, Hemorroidas. Trotamento da

, colite amebiana.
Fisioterapia .• Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles, 28,

Atende diariamente à. H.30 h., a,

O tarde, das 16 h•. em diante
R.�id: Vidal Ramol, 66 .

fqn. 1067.

Os ccoupons», para serem trocados por «env61ucros" ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

\lil-gílio .José Garcia'
Rua Tiradentes, 35

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LONDRES, 4 (U. P.) •.. INFORMAÇÕES DA SUÉCIA, DIFUNDIDAS PELA nBC, DiZEM QUE ININTERRUPTA CORRE�TE
DE VEíCULOS MILITARES ALEMÃES FOR�M VISTOS CRUZAR A FRONTEIRA DA FINLÂNDIA E NORUEGA. ESSAS IN.
F'ORMAÇõES INDICAM QUE OS VEíCULOS, EM SUA MAIORIA, ESTAVAM lOTADOS POR SOLDADOS DA,'"WEHRMACHT".
-------------------------- ----------------------------- --------------------------------------------------------

Lá se baixam
os pre(OS
São Paulo, 4 (A. N.) -- Se

gundo um vespertino local, já
se nota sensivel baixa nos pre
ços de vários gêneros e utilida
des de primeira necessidade.
Assim é que, na feira de Arrou.
che, verificou-se ontem que a
batatinha pode ser obtida por
20 centaovos menos que há
dias, o mesmo acontecendo
com relação à carne sêca, que
sofreu uma baixa de 20 centa
vos em quilo.

Florianópolis. 5 de Setembro de 1944

Estev6 reunida Oue aumento !a C. C. s. S.
f itF.:lo, 4 (A. N.) __ Sob a pre- Rio,4 (A. N.) -- A Pre ei ura

sídêncía do coronel Jesuíno Al- dO.�io}ez publicar.' no "DIário

buquerque esteve reunida, na ?flcIal o .ante��l:O}.eto do :r:_ovo I
manhã de hoje, a Comissão Imposto lm��lllaIlo. Por esse.

Consultiva do Serviço de Abas- trabalho" verifica-se 9ue ...��tecimento. No decorrer dos tra- �odo g�IaI, as taxas lmoqlll�,
balhos foram ventilados as- nas te�ao �rr: aumento d� 50,li
suntos' de grande ínterêsse pa-

o qu� Influirá nos alugue�s, de
ra o público consumidor. 1111- termm�ndo seu encarecimen

ciando a reunião o coronel j-e- to, mais ou menos em pr?po!-, -

d
A

'd a propnasuino Albuquerque leu a men- çíl:0' e e aco� o com

sagem que deverá ser ainda ho- l� ��,�g_u_e_Is_. _

je enviada ao comandante Os tecidos da Loja das Ca
Amaral Peixoto, reiterando o semiras distinguem-se pela orí
convite verbal, que lhe foi rei- ginal padronagem e pelos preto pelos membros da Corníssao, ços excepcionais. Visite-a sem
no sentido de voltar à. CCSS. compromisso, na rua Cons.
Foram debatidos, a seguir, al- Mafra, 8-A.
guns aspéctos do racionamen- -------------
to da carne, que deverá entrar Contra bases
em vigor dentro de curto prazo. nipônicaso problema do leite constituiu, Sidney 5 (SIH) - O Q. G.
também, motivo de debates, aliado, no sudoéste do Pacífico,

.

tendo sido alvitrada a adoção informa que 'os aparelhos
do r�gime d,e racionamento "Mitchell", da fôrça aérea das
tambem para esse produto. Ou- Indias Orientais bombardeá
trós assuntos foram discutidos, ram, na manhã' de segunda
como, por exemplo, a quebra do feira um �uebra-mar utiliza
pêso d� sa�ão. _Afim �e .facili- do. p�lO ini�igo, em Saumlaki,tal' � tiscalízação, ? chefe d.o no grupo das ilhas Taninbar.
Serviço de Abasteclmento naí- Nessa .ocasíão foram ainda
xari;a. resolução, torn�ndo oorí- atacadas as instalaçõe� nípôní
gat?l'!o o uso de canmbo_:'l es- cas de Olilit, nas proximidades
peciais nas barras de sabão fe- da Saumlaki.
las fábricas garantindo assim o __....w.·...- ·.·_ ...... ---...._

fornecimento do produto com Cemisa s, Gravatas, Pi i a me

pêso certo, a ausência do ca- Meiasdas melhores. pelos me

rímbo importaria em sanção I
nores preços só na CAS� MIS_

penaL CILA NEA - Ruo T"nAno 1.'

.�_._._-_._-'_'_---_.�

Livre dos
intermediários
São Paulo, 4 (A. N.) -- N0f.�

cia um vespertino que vaí.ser I.
fundada nesta capital uma

Companhia de Armazens G'�
rais dos Feirantes, que terá. o

capital inicial de dois mílhoes
de cruzeiros e se destina i com-
.pra de mercadorias nas fontes

; produtoras isenta do gravame
. dos intermediários.

800 soldados
da borracha

I Manáus, 4 (A. N.) -- Novos

I
soldados' da borracha, em nú
mero de 800, acabam de che-

I gar a esta capital e ficarão nas

I hospedarias
do DNI, aguardan

, do condução para o interior.

Combatendo
na Noruega

Monumental I Franquea, am
avenida I Londres, 4 (D. P.) - In,I�'i'-
Rio, 5 (A. N.) - A cidade I mações da frente frances,:,- indíLondres, 4 (U. P.) - Infor- do RlQ de Janeiro ganhará, !c8:_m que os norte-amenc�nos[mações fidedignas dizem que dentro de poucos dias, uma

I
nao .so flanquearam

, � Lmha
paraquedístas russos desceram monumental artéria: A Aveuí- Magmot, como, em varios ponna Noruéga, onde, com o auxí- c1::t Presidente Varuas, novo lO-Jt?S, atravessaral� a famosa eé-

I
lia dos patriotas, iniciaram a

gradouro, amplo e extenso,' 1'1e de defesas desse nome.
luta contra os alemães. Fontes atestado eloquente ela prospc-

.........................--••.._.,�

I norueguesas desta capital acre- ridacle e mot ívo de orgulho não Incorporação das ave Ei�las doditam que se estejam travan-
só tara os cariocas, mas, tam- Mangue e Lauro Müller. Sua

I
do combates de grandeNenv��- bérn, para todos brasileiros. A largura é de 80 metros 8e11(10gadura,

. s?b;etudo em arvuc.
nova artéria terá a extensão 32 na pista central, 15 em ca

.

Londresç B (D. P:) -- A BBC
total de 4.004 metros sendo .. da pista lateral, dois em refú-'==:;:::====================�=== informou que patriotas no1'ue-12.040 o trecho efetivamente gio, e sete metros em cada pas-N-

-

d L·
-

I Em Antuérp,·a �lleses. atacaram..

varres postos aberto entre a antiga rua Onze seio, Incluindo, porém, os vas-a zona e lao (�efe.nsl,vos alemaes� ::0 longo I de Julho e a Visconte de Ita-] seios cobertos em galeria, a· Roma, 4 (U. P.) -:-- Patru- Nova Iorque, 4 (U. P.) - A uf llto:ralt tenl�o de�trUldodc�m- boraí: os re.scá,ntes doís millavenida tem 94 metros de lar-lhas avançadas norte-amerí- CBS anuncia que tropas alia- p eta�en.e a � :ll�mero e ;s. metros são constítnídos pela o-ura.
canas e francesas do Sétimo das entraram em Antuérpia, a A ennsscra br-itânica também b
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so .das �rop� aliadas nao se-
mães confirmam a chegada

da rerrovía que cruza Narvi

guru Ime�Iatamente ..
p a r a

dos americanos à região de An ..

ck.

ocupar a cI<!ade .. Ven�lCo�-se tuérpia. A notícia foi veiculada (tAS' A D_EQUEN &que os. alemaes t�nham �atIdo pela emissora de Berlim que U 11 r.: 1lem ret�l'ada depois <!e Dman�e coloca os aliados no estuário do Necessita-se de uma, po Ie quasi 30 pon.tes sobre.o no
rio Escalda perto de Ant« rém, confortável, com qu irrforam destruídas. Unídades l i?". '

francesas [á chegaram agora a erpia. tal regular, para casal sem

Villefrance, 25 kms. ao norte filhos. Dá-se fiador. Cartas,
. FRACOS para esta redol'õo, a w. De novo as bombas voadores!de Lião. Enquanto ISSO, segun- • ,.

, tU U ...

do a rádio de Argel, paraque- AN�MICOS N. C. 5 v. 1
Londres, 5 (U. P.) _ Autorizadsmente anunciou-sedistas aliados desceram na cha- TOMEM

P d I' que momentos antes do amanhecer os alemães lançarammada "brecha de Belfort" pa- finho CrelSlmi esa a mu a novas bombas voadoras contra condados meridionais e a
ra cortar o caminho aos ale-

"Sn.VElRA" -. região londrina e foram assinaladas algumas vítimas. Omães, que fogem pelo vale do Rio, 5 (A. N.) - O Ministé-I nov-o ataque confundiu os otimistas. inclusive algunsRódano. Grande Tónico rio do Trabalho,. por seu repre- "pedtos» que colaboram na imprensa, pois estes haviam..w-..-..·_....·,..............•...•.......T........"'..._TAl'....,. ,sentante no RlO Grande do dado como Já passada a ameaça dos engenhos voadoresFerro e aço 25 m.-Iho-es Norte, impôs pesada multa à alemã.es.
.

Companhia Fôrça e Luz, de Na-
... 0tinRoi���al(An·o�Jia--qU�m,c��p��: São Paulo, 4 (A. N.) O tal, por, exigü� dos seus empre-

J. COSTA M··'mlil$LLMANN· . gados as horas _ de trabalho,pltaIs norte.-ame.ricanos, vai Conselho
. Ad�ini�trativo do

I corridas, sem direito a ligeiro iser �und�da, lm�dlatamente na Es�a?-o val d��cutIr eI? sua
I descanso e hora de almôço, o'BahIa a mdustf1a do .ferro e do proxIma �eum�o o proJe�o de
que é absolutamente contra a'

aço, devendo ?e! ll1stala��s decreto-ler da mterv�n.tona fe- lei. Igrandes laboratol'lOS espeCIaIS Ideral, que abre o credIto espe-I -..7' Mo- - _ Ide quím�ca para exper�ência, cial d� 25 mílpões �e .c�uzeiros IB.-c-.l'leta Vende-se
Ietc. Em torno da iniciatIva de para mstalaçao defmItlva do " uma. Pre.

excepcional importância eco-'Instituto de Pesquisas Técno- ço de OCOSlao. Tratar na

nômica há a mais auspiciosa logicas na Cidade Universi-' rua Rio Grande do Sul, lO .

. �$p�tativa, • o •

tl.Íria, l V " 1

Concurso para o Banco do Brasil S. A.
Curso organizado pelos srs, Euclides Fernandes,

Osmar Cunha e Ruy Marques, funcionários do Banco
do Brasil S. A.! para preparar candidatos a escritu-

· rários co'ntratados do referido Banco.
.

As inscrições no Curso encerrar-se-ão no dia 9 de
setembro próximo.

Com exceção de Dactilografia, Iecioruun-ee todas
as matérias: Português. Francês, Inglês. Aritmética
e Contabilidade Bancária.:

IDADE EXIGIDA PARA O CONCURSO: 18 anos

completos a 29 incompletos.

fazemos votos de que seja verdad'e!
Londres, 5 (U.P.) - A emissora de Bruxelas irformou

que estações emÍssoras estrangeiras noticiaram a capitu
lação da Alemanha, mas ainda não se obteve co rdirmeçiio
da notícia

(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Construção
Projetos, Orçamentor, Adminh tração \Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733 �
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