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Amanhã teremos filme sôbre isso
Londres; 11 (U. P.) - Aviadores norte....amerícanos da, no

va linha da Nova Guiné Holandesa descobriram um vale que
� acredita seja habitado por natívos que jamais teriam visto
bamem bronco, diz um correspondente do "Daíly Mail" de

Sydney. Diz O' correspondente: "l!:sse mundo perdido, de eêrca
de 5 ll1!llhas de largura e 20 de comprimento, fica. a 100 pés
acima do rriveI do mar. O vale é cirCUIl!dado por inaoessíveis
.cadeias. de montanhaJs, excepto no pequeno desfiladeiro atra
vés do qual se poderia passar pant <> vale. O piloto major My
.rem afirmou que conseguiu ver mais de cem aldeiamentos e,
..segundo oou!s cálculos, li! população vtsivel senia de mais de dez
mil pessoais. Na última V'e'Z em que passou sôbre o miJSterioso
vale, o aviador norte..americano deixou cair um volUme de
eontas de coco, espelhos, panos coloridos e outras bug·igangaJS.
Entretam.to, o voliUllle ficou durante dias e dias no mesmo lu-·
gar onde caíra, até que, por fim, desapareceu.

POR QUE se arriscar
a "surpresas" se há

.

uma maneira segura
de fazer bolos

, fÔFOS!
�__• /t1ACIOS!

...,

.Alg-uma coisa há na Noru�ga
ESTOCOLMO, 10 (U. P.) ... A DNR IN.'ORMOU, ONTEM: --HÁ ALGUMA COISA NA NORUEGA. A POPULAÇ�fr.CIVIL C�... ·

�IECOU o ÊXODO EM MASSA. IRROMPEU O PÂNICO NA PROVíNCIA DE FINlVIARK. OS HABITANTES DA P�TE M���'\,;/3

• TAL DESSA PROVíNCIA ESTÃO FUGINDO PARA o SUL". \�:'�:r c:---� ;;
-:
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Os nossos soldados na Itália
K\'I ALGUM PÓNTO DA ITÁLIA, 11 (A. N.) - Depois de

cuase três meses de estada na Itália, quando já passamos por
todos os trabalhos preparatórios e já estamos em ação, as con
dícões de todà a Fôrça Brasileira são as melhores possíveis e

isso ele acôrdo com a -opinião dos técnicos que têm a seu cargo
zelar pelos diversos setores da atividade de uma tropa de com

bate. O estado sanitário, sobretudo, é do mais alto padrão. O

período de adaptação ao novo regime alimentar misto (que

--------;.----'--.---
-' ... - .. _. -

t
incluiu também alimentos desidratados de origem norte-ame-

Ano XXX. qorlan�o.. o_lI_s-_Seg.�_nda-feira, 11 de Set.emb,ro d_e.. _19':_ H. 9203 i-icana ) foi curto e não trouxe complicação alguma. Foram su-

-

. - -
- ..

.. - ticíentes alguns dias e todos ficaram perfeitamente identifica-

IraUe'd IIIa na IeUaça-o n�Z I·sta de Bucareste I ��s.s ��n�1�n�:t���;�I���li�(:����;��a�:����tec���1�1��a�t�i;��g:�
. U

.

das latas. Após o verão, é certo que as nossas tropas terao de

I! enfrentar temperaturas cada vez mais baixas. Mas estão per..

Madri (via aérea) - Os cír- int.erior do edírícío implora- triotas rumenos. Suspeita-se" feitamente preparadas para isso.
culos diplomáticos desta Madri ram por suas vidas, lnas, ao porém, que a espôsa e a filha: •__-._ -•••- _ _._ _

�._ :--.-
-

_ """.J"i

narram a história dramática que consta, von Kí lltnger, .grí- do adido se encontravam. na A partir de 139 cruzeiros, Na fronteira da
de uma tragédia que acarretou tando: "devemos todos morrer legação alemã, durante o aces-I vendemos cortes de casemiras I

numerosas mortes, no interiOl:: pelo "fuehrer ", continuou nas so de loucura de von �illillger, I em .a nossa Loja, na rua Cons. Holandada legação alemã, em Buca- execucões. e foram mortas por este. l Mafra, 8-A.
reste. Ftualmente, fechado em seu

..... - ••JO __.,................. .oi" --.---........-..-..-..-.................----................ Londres, 10 (U. P.) - As

Segundo essa versão, o Mi- gabinete ele trabalho, o díplo- R Batalha da «Brecha de Rellorl» pu������� �.�'����fasdiueA����n.istro alemão na capital ru- mata alemão estourou os mio- JI _

'1 ., .
acham-se ja agora a menos ele

mena, Barão von Killínger, ve- los com um tiro de revo ver. L d 10 (U P) A r d d mola ntrol d pelasv J
�

, 01: res, '.
. -:-- .� io e 1.' sa co. a a \ 10 kms. da fronteira holande-

Tificando que a Rumania aban- Convém lembrar que, na se- forças francesas do ínterior, afirma que Metz foi flanqueada e
I sa. Ao longo da costa as ope-danava o "Reich" e fazia a mana atrasada, segund.o um

que três colunas norte-americanas convergem sôbre Aíx-La- -

d f' b 't'" e' ",T' .

té d E I raçoes as orças ri ameas
paz com a Russia, para se vol- pOl:ta-voz (to lnll1lS ena o x- Chapele estando já a menos de 25 kms. dessa cidade alemã. polonesas entre Boulogne e
tal' contra seu antigo aliado, teno.!' da Alemanl:a, chego� a ,AfiTma ainda a mesma emisora que começou a batalha pela Dunquerque, estão sendo dífí
teve um acesso de loucura e Berl im de auton�ovel o adld� chamada "Brecha de Belfort", ou seja o último baluarte que cultadas pelas inundações pro-ordenou que todas as portas militar da Embaixada Alemaj, ainda separa as fôrças aliadas do sul e do norte da França, d 1 1

_

- - vaca as pe os a emaes.
{ia legação fossem fechadas. e:n BucarAeste. R:evelou-�e, en Roma, 10 (U. P.) _ Segundo as últimas informações of'í-

Tomando então de uma me- t::"o. que �g.te adido havia tra- i cíais, as tropas francesas estão a menos de 30 kms. de Belfort. Aprisionado o
tralhadora, von �i,ll!nger per- zído consrgo, no au!omóv�.l, E os norte-americanos, depois de vencerem uma tentativa de gral. Seitert
correu todo o edifício, matam- os corpos d� sua esposa e f 1- resistência nazista em Besancon, reínícíaram sua marcha ru- Londres, 10 (U. P.) _ O co
do todos que encontrava. As lha,. que, .

segundo se alegava, mo à "Brecha de Belfort", que constítae um dos caminhos pa- mandante de uma infantaria
;,:.;�2.J;_�;::..:••.v:�:....;;._.:;.:!:�;�!.......:��1�!�.::..:�!...��.�....;::..<:;:!;;_-�:-:?.�.-� Ira � Alemanha. A rádio de Argel a�irma que fÔl'.ça;s, alia�as já Ialemã, general von Seifert, foi

· ..

d S· \ estao a menos de 14 kms. daquela CIdade. E a propria emissora I capturado pelas tropas polo-Os CrimInOSOS e guerra e a uiva �.� Berlim admite que os n�!·te-amerkanos in�ensificaram :nesas ao la�o ?os britânicos do

Zurique, 11 (E. S. P.) - A .,

cossacos de Viossov" (russos 01 andemen.te seus ataques na Brecha de Belfort . segundo exercIto.
atitude oficial suiça relativa- brancôê) , que trabalham para
mente ao asilo aos criminosos os alemães, que procuravam
da guerra - termo, aliás, que refúgio na Suiça, foram detí
não é oficialmente reconheci- dos na fronteira perto de Ver

tia aquí - foi, mais ou menos, rieres. Esses russos brancos

demonstrada, criando-se um fugiam aos "maquís" france

pr'ec.edj8lnlbe, quando alguns ses. Outros, que chegaram a

atravessar a fronteira, foram,

I I
depois, expulsos. Esses chama-

Dr "rtor Pereira dos "cossacos de Viossov" ce-
• li ,

lebrizaram-se por atos de bru-

e Oliveira talidade no sul da França, a

Clínica Geral de Adultos I serviços dos nazistas. A justi-

J Doenças das crianças ficação da medida tomada pelo
Laboratório de Análises govêrno suíço é baseada na lei

I
clínicClS. federal que determina "poder

. ���;��tr[�l:to:u�aF�:s: Sp:= ser n�gn.do asilo a estrangel-

I
raiso]. dos 10.30 6. 12 e das ros cujas ações reprováveis os

15 às 18 hs. tornem indignos do asilo,

OUIRuiclêncio: rua Vise. de Ouro que por suas atividades pos-
Preto. 64.

sam vir a ser prejudiciais aos
Fone: 169 [rnonuGll

,
, __ ._wz__

tnterêsses dos suiços".

• Imagine a decepção dos seus .. _

e a sua própria ... se o bôlo apa
rece mirrado e de mau aspecto e

sabor... Evite êste «desastre. usan
do o Composto "A PATROA».
De textura finíssima e isento de

umidade, oComposto «A PATROA»
assegura bolos crescidos, macios •
de aparência convidativa e sabor
deliciosó!
O Composto «A PATROA» é

ótimo, também, para frituras leves
e digeríveis! Experimente êste ex

celente produto.

\U:
h' ra de açú-

MPlES Bata 1 c tea
d chícara

BOLO S\ ca� c?m/1;e�oso, adi-
A Patrôa" ate íica

ndo bem.
de Con1postO "

de cada veZ, bate, . ha de
. ? ovos, um nos de tann

Clon� -

1 hlcara e tres qua \' de fer!11en�
PeneIre h s e meia. das de C.l�,

e à primel
trigo, � coI ere

pitada de sal, adlC;/� de chícara
eru P?, e un1e1'nadamente CO!l1 de bauni\\:l3o
1'30 m15tura, adt. '�ne 1 colhcnnhaf' l'o1'rada

\
. A ICl�. orma,de elte. conteúdo numa

A p.1troa" .

coloque o CompostO
�

.

e
I do com 30 nlll1utOs..

de pape unta
b' do durante

forno lal1
Leve ao

Apêlo ao povo aleIllão
MOSCOU, 11 (E. S. P.) - A rádio-emissora local <transmi

tiu o seguúnte apelo 'ao povo alemão:
"Chegou a hora undecima. As frentes alem:1s estão se de

-:sintegraJllJdo. Gomo uma gigantesca garra de aço o anel aliado
.ao redor ,qo Theich eSltá-se estreitando. Vossa última oportuni
dade é afaJstar-vos para sempre. do odioso credo nazista. Ale
mães! Atacai dura e ràpidamente Hitler e tudo o que êle re

presenta, antes que êle vüs a,rr.aste a vertiginoso abismo. A
.catástrofe está batendo às portas da Alemanha e uma catás
trofe inaudita vos assaltará, se não parardes imediatamente de
.,lutar" .

COMPOSTO

UM PRODUTO DA Swift do Brasil
• .:- \� �,::"�.'��,,. Io:,�,.'l.,. \ ...... "

HA MAIS DE UM QUARTO DE SECllLO D�SrR'8U)b.ORES
..

MUNDíA1S .DE. 'PRODUTOS 8RASILEHlOS;,
� -i!�" '1 " • .;l,- •• j �'.r..J. ,', �

, • OC(I"'(n}

J.w.r .
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o �ST.DO-Segunda.feira. " tIt!t Setembro de 1944
�.......__ JAE CZia&_......J!!_.iiIlI.._•.va��_�I.)

. Washing�on setembro (Ser- saltar, porque se pode ver mui
VIço Especíal da Inter-Amerí- to melhor do alto de um tom
cana) --:- A Mari?ha dos Esta- badilho do que quando se es
das Umdos publicou recente- tá dentro dagua nadando.
mente um folheto intitulado "Se o oleo cornbustivel se

"So��:evivência na Ter�a � �o alastra evite-o quanto puder,
Mar que contem as principais sobretudo na cabeça e nos
cousas que, um h0!llem deve olhos, mantendo sempre a bo
conhecer sobr� a vida nas ter- ca fechada. Engulír oleo provo
ras e nos locais bravios. ca enjôo e quando o mesmo cae
Na secção "Abandonar o Na- nos olhos causa serias inflama

vio" é dito, que a pessôa deve ções.
esperar ate que o navio pare, "Se tiver de saltar do navio
tentar saltar num bote salva- no meio das chamas de com

:ridas e. saltar apenas quando é bustível pode, se for um bom
rmpossível desc�r uma man- nadador evitar as queímadu
guelra, ?orda, �ede ou escada. ras pelo seguinte processo' pu-
As instruções concluem: le em pé, no meio das chamas.

"Lembrem-se de colocar suas Nade o mais que puder debaixo
luyas e desça cautelosamente, dagua, depois suba e respire.]
N�o arranh� ou, queIme. suas soprando forte afastará urr Imaos. Você terá necessidade pouco as chamas depois mer
delas depois. Se for necessário gulhe e nade novamente. Con

salta;', tire o cap�eete primeiro, segue-se escapar de 200 metros
depol� tape o nanz. e salte para de petróleo em chamas dessa
o mais longe passIveI tocando maneira. Mas, para fazer isto,
nagua c?m os Joelhos dobrados, é preciso tirar o colete salva
pernas Juntas e dobradas de .vidas e outros objetos que pos-
encontro ao estomago". sam embaraçar.

"Se tiver um colete de cortí-
.

ça, jogue-o primeiro e salte
-------.------.

depoi:s. Não o use quando sal- Da ORIENTEtar, pois êle poderá sacrificá-lo. rSe tiver um colete de borracha, _

§����[��;�:a:; f:���i:Or:'::s��;:�::;u: I ,,"���l��r��::��:�"�:,r:�.�,�... t�.��",���:�;�J"������:�,, Iqualquer hora do dia. I :juHlqllel' assunto refcren te ao Ensmo fis("ali�".do e livre.
cer garantido. Se tiver um co- x. B. - Preven unos ao, Contadores, (�lI",\"(la-Li'VTas. Atuários e clema .s

Ilete de "Kapok" pode saltar
.

fI i jlJ orna dOS. em CO'l.nérr-lo. que pOdem. I'egi
,-'t,I'é1I' seus d.íptornas na f)i\'j,50 de;

Bebid .. .

d .b:n:::;illl'O Corner'c-ial. nus. termos elo Par-cr-er 2:17 (lo Conselho )J,ueic:fnal de Edu-
CaIU êle, mas verificando an-

1 OS naCIOnaIS vnr io as, .

d {,u�·ao. out r-o-sím, chamamos a atenc-âo daqueles que já têm os seus di

t ,as melhores marcas

I
1'J0111<15 1'e«i.;tl'<1(105, afim de pr-ovrdenc íarem para apost ila do n. de order:

.es que o mesmo esta bem eles 1'efu'iüos rcg ist.ro», sem o que não podem exercer S.1l0S prof'tssôes.

Bl.i Iatado. RF:XL' l!:\".!\'E:RSfTÁRTO. AI'. Atmn-anto Barroso 11. 11. )0 anda!'. Ca ixa Po.s-Conservos e ':poces cal :'l.9;12. Rio de Janeiro. Dir-eoão de \ValclôT Eugênio de :vreJ1eze�. In í

orm.i-
"Se tiver que ficar no tomba- (;Ões. sem (·omp'''Ol11L,''SO. mesmo ele processos em andameo.to , O (":\ICO ES·

dílho procure o lado do vento. Tem anexo pequeno
CRITélHIO ESPECIALIZADO E:lr ASSU",TOS DE F::\Si:\"O.

A razão é que qualquer raja- ARMAZEM .

_
de sêcos e molhadosda de vento poderá virar o na- (gêneros de consumo familiar)

via para o outro lado. Tome Ruo Saldanha Marinho.
cuidado para não ser arremes- esquina Vi�or Meireles.
sado novamente para o .navio
se o mar estiver forte. Para evi
tar isto, deixe o navio pela proa
ou pela pôpa. Se as helices ain
da estiverem em movimento
prefira a prôa. No caso de esta
rem as hélices paradas é prefe
rivel o ponto que estiver mais
próximo da agua. Quando afas
tado do perigo imediato, des
canse e nade ou boie visando o

objeto que estiver flutuando As anedotas e pIadas aparen
mais próximo ou alguma mas- temente Ingênuas são grandes
sa de sobreviventes. É bom ver armas de desagregação mane.

para onde se quer ir antes de }&dall! pela "Qnfnta.�o.una".
• •....-.:-..-.........'.w...· ......

-

..,_·_·...-.-••.,.,.--_-_-.-_p_-.._',.....'.-_......_._-_...... .-....
,

Como se

a ordem:
deve agir quando sôa
«Abandonar o navio! »

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em GeroJ

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, sln (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUSu
Agentes nos �prjncipais municipiol

do Estado

I])M MAR.,IN+1EiRO DOS ESTADOS UNIDOS
AlO1'!RE 5AcVANDO O SEU NAVIO DE GUER.I\A E,\\ UM
(·.)'.f!BATE! JO�N HuTCHINS. AO CAIR rEll,IOO SOBRE f'
ll.ODA 00 LEME DO stu NAVIO. CONSEGUE DIll.IGI- LO,
>AZEN\10·O OEIVIAR,-SE DE U�\ TORPEDO .JAPONES QUE
SE I<PROXIMA.

____

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

o ESTADOr:
Diário Vespertino I .

Redaç�o e�OfiCinas à ! :
rua Joao Pmto 11.° �3 t·Te]. 1022 - ex. postal J 39 .

ASSINATURAS
Na Capital:

Aos Cr$
Semestre <:,'$
Trimestre Cr$
Mês (:1'$
Número avulso 1:1'$

No Interior:

7.0,01) I :
�(JJ;n f20,00 .

7,00
H.;{i)

An'Ü
Semestre
Trimestre

Cr$ HO,OO í

Cr$ 45,00 I :
Cr$ 25,00

.

I fixe bem este nome qua�do precisar de móveis:

FABRICA DE MOVEIS "BRASIL"

Anúncios mediante cont ráto.

Os originais, mesmo não puhli- i
CHolos, nâo serào devolvidos. r'":

A direção não :: respousahiliza I,
pelos conceitos emitidos nos i'artigos asslnados '

Esta modelar Organização de móveis e tapeçarias
está aparelhl\Pa para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta UJll ca t álogo, Despacha
mos e engradamos gratuitamcnte para o interior.

Tipografia Brasil.
Precisa-se de um composltor

para trabalhos comerciais.

Missa de
.A.

mes

s. BECA.K
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZACÃO

Avenida Celso (jarda, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO

Ite, Francisco Barnabé de Brita-

Beatriz de Souza Brito con

vida os parentes e amigos do
seu saudoso marido, para·
assistirem à missa, que znarr

da rezar, na Capela do Gi
násio Ce tarinenee, dia 12 do.
corrente (terça feira) às 7,3a
horas, em intenção à sua

s elrne,

Antecipadamente agradece·
aos q ue comparecerem a ês
se áto religioso.

e'

, ·,_-_-............__..-_-_-....-.·......·..-_-"",.,..-"._....-_.............�.rw__....,..................................,._w

..

-

mrssa
Viuva Pedro'
Hei]" e filhos;

COMPA�IllA "AIJANÇA DA BAtA"
Fuodada em 1870 - Sêde : B A I A
INCENDIOS E TRANSPOR'f}<;l'I

Capltnl • ('cseM'U , .

CUra. do balanço 4e 1114.1:

Respoosablll<la<lea .. " .... .... . ....••..•......... Cra 4.999.4"77.600,011
Receita . . .. . ....•.•.•••....... , .••••... Ora 70.681.048,20
AtIvo . . Cr$ 105.961.917,10
Sl.nlstros pagos nos OJUmo8 10 BOO' ...........•..•. Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades .. '. . Cr$ 76.786.401.806.20
Bens de ra1.z (prédlOll e terrenos) era 23.742.657,44

DlRE1'ORES: - Dr. Pam!llo d·Ultr. Freire d. CarTa1hO. Dr. Franc1Bco

de Sã e Anisio Massorra.

_ Agências e sub-agênctae em todo o terrttõrto nacional. - Sucursal D<)

UruguAi. Reguladores de 8Tarw nu prtncipals cidades. da . 4m6rlca. Europa
e .A..trlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CAMPOS LOBO &. CIA. - Rua Felipe Scbmldt. D. 3.
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAl, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

_ "_w""__..•�.-_ __ "" _ ""_ �..__..""_- ..�

pesvhoredoe
agradecem

vivamente a todos quantos,
pessoalmente ou por escrito,
os confortaram no doloroso
trânse por que passaram com

o falecimento do seu sempre'
oranteado chefe. Estendem
estes agradecimentos aos SIS.

drs Paulo e José Fontes,
pela assistência solícita e'

desveleda e às associações
religiosas a que pertencia "o

extinto. pelas homenagens
prestadas. A todos convidam

pára a missa de sétimo âi«,
a ser rezada no próximo dia
13 do correnre (quarta·feira).
às 7,30 horas, na Catedral

Metropolitana. confessando
se, desde já gratos, aos que

comparecerem a êsse áto de
piedade cristã. 3 V•• 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO- Segunda-feira l' " ... setembro ...� '�44

estas 1

f�;1}�F��Produto cientifico poro embelezar os seios
Hormo Vivos n.· I para OB ...i09 pequenos ou Ilocidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios qmndes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
j� - P'lodanopolis nas Farmacia. M<Hl.rfta.
lbIulireir•.. da Fil - Em Blumenau: Fa"11I1I.0;1I..
Sanitaa • Odin - Bm Itajai: Fannll.Oill. Sant.
r.....in.h..

fVi;··s·��i�il·ll)unnece't
........., ••••••••

Fleuma inglesa
Carlos Dickens tratava os cria

dos com bondade e até pilheria-
va com êles.

I

Certa vez suo cozinheira apre
sentou-lhe um prato de macar

rão à italiana
Entre a massa o romancista

achou um tio de cabelo. Com
fleuma, Dickens lhe diz:

_. Maria, se você der por falta
de um fio de cabelo, não se

aborreça: acabo de encontrá-lo

ANIVERSARIOS
Muito felicitada foi, ontem, por

suas amiguinha, à pa ,sagem do
.. seu natalícb, a ger,til srita. Rosa
Marie. fi,ha do industr.al sr To
maz Comi. li.

Decorr-eu ontem o aniversário do
'51'. i ten. Jubal Coutcnho, da F'jP.., do Estado.

__

O giná"iano Hélio Barreto fa�
-onos hoje.

Faz anos hoje a menina Maria
Sulamita de Oliveira.

Hoje transcorre o aniversário da
sra. Alta,r Barbosa Marçal.

Nesta data ocorre o nataEcio da
eJIrita. Nair Vieira de Sousa.

Passa hoje'; aniversário da srita.
Ulda Conceição.

Faz anos hoje o sr. guarda-livros
_José Testa.

GRATIS! peça este livro

OOEN'AS 00 GADO
E REMÉDIOS
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LIIao se poude
confirma,.

Cairo, 10 (U. P.) - Fontes
. ligadas ao movimento liberta
dor jugoeslavo declaram não
poder confirmar as notícias sô

.

bre o levante dos sérvíos, em

'bora a mesma tenha sido divul
gada pelo rádio de Tito. Assi
nalam que a cidade de Kragu
jvack onde se encontra o maior
arsenal da Jugoeslavia e que
'teria sido capturada pelos sér
víos, não está em território
-ocupado pelos guerrilheiros.
Por isso, acredita-se que o mo

vimento não seja inspirado por
'I'íto e, sim, levante espontâneo
tos sérvios. De outro lado, re

,orda-se que o general Mihailo
vitch prometeu o levante geral
dos sérvíos logo que os aliados
começassem a operar na Ji..
goeslávia. Admite-$e assim que
se trate de movimento desen
cadeado pelo tão discutido che
fe dos "chetniks", tanto mais
quanto as noticias sôbre o ata
que a Belgrado falam em uni
dad�s do exército regular ju ..

-goesla.vo e não do exército de
libertação, que é o de Tito.

·BaiílÔe:les:nâiões··-
�

Roma, 10 (U. P.) - É o se

guinte o comunicado aliado da
França meridional: "Trop-::l.s
francesas ocuparam Baume
Les-Dames a oéste de Saune,
após de dois dias de luta com

as tropas que procuravam co

brir a retirada alemã. Outras
cidades foram ocupadas, inclu
sive as locaUdades de Le ereli-

�ot. �hau:nin-leS-Mi>lles, etc.

Novos progressos
aliados
Roma, 10 (U. P.) - Fôrças --._ _--._--�

Vende se uma, medindo britânicas ao norte de Floren- Nova ofensiva russa
I Im80 por lm20. Ver e tratar ça ocuparam duas elevações
no "BarS.Pedro". IS.v·12 que dominam a cidade de Mon- Londres, .10 (U. P.)-A

Seestã�WflíWtimãíiõêrntõiiííiliiiíl, ����i��sfo:�;;:,!r��� lE�;T:E �����f.::;:e;
a nossa clvlllza"ao estará condenada nazistas � recuar para trás da Krosn? A�os fort� preparGl:ça�

"
. . Linha Gotica. Ali oeste de Flo- de artííharía, as forças so�etI

LIVE�P?OL, 11 {E. S. P.) - O prímeíro ml�llSÜ? da
ren a as atrulhas do Quinto cas, poderosamente apoiadas

Checoslováquia, J'an. Masarvck, declarou, em entrevista a im- E..AS, '·t f� m no os pro- por tanques, passaram
ao ata-

d t b 1
.

d I b dI'
xer ci o izera v . .

prensa, que eve ser es a e B�l' o um p 'ano, asea o em ,eIS e
ressos e Lunica está firma- que. Embora as pn�e:J:'Il"ts van-

regu}a.mentos" para a. ocupaçao da Alemanha, e �ue �era ne- �ente em oder dos aliados. guardas fossem_ desfeitas .pela
cessamo seguí-Io estrnamente. A Alemanha precisa ficar sob __ � barragem alema, conseguiram
domínio das Nações Aliadas, durante certo período que pode- fínalmente efetuar penetrações
ria ser prolongado, se necessário. Esse período deverá ser bas- VARIZES locais. Acrecenta a agência na-

tante longo para permitir que a Almanha seja reeducada. Será zista que os alemães tomaram

problema difícil reeducar a mocidade alemã, porque os ale- EM SENHORAS medidas imediatas para en-

mães adultos estão loucos. "Se esta mão for a última guerra frentar a ameaca.

mundial, nossa civilização está condenada" - disse o sr. Jan E HEMORRÓiDAS EM GERAL Londres, 11 >(U. P.) A

1VJasaryck, que acrescentou: "Se iniciarmos novamente uma Noyo Tratamento sem Operação DNB revelou que a ofensiva

guerra mundial para resolver um ou outro pequeno problema, Após longos estudos foi descoberto um desfechada pelos russos na re-
- .

d
-

A
. - medicalnento vegetal para o. tratamen- -

K t
-

nao seremos dignos ·e salvaçao. credtto que a produção de ar- to com Mimos resultados de varizes. giao de Przemysl- rosno es a

mamentos deve ser fiscalizada. Os estabelecjmentos químicos, que prejudicam a circulação venosa. favorável aos exércitos mosco
Esta medicação, na dose de três colhe-

que produzem explosivos, também devem s'er postos sob dire- res das de chá ao dia, em água açuca- vitais, que entraram em ação
rada, restitue às pernas o seu estado -

dção do govêrno. Dizendo isto, estou falando contra eu mesmo, normal e a belesa estética. Em,idêntica após violenta preparaça> e
. , .

d t d
.

t t dose debela os males causados pelos rtílhari av'mcam
pOIS meu pais era o maior pro U 01' e armameni os en re as mamilos hemoidários internos e externos, a 1 aria e agora c �.

nações de seu tamanho no mundo. Antes da guerra, qualquer inclusive os que sangram. Não encon- com poderoso apoio de tanques.
Irando nas farmácias ou drogarias, peça

pessoa podia comprar metralhadoras como se compra um pe- diretamente ao depositário: ex. POSTAL

daço de pão. Nínguem se preocupava em perguntar para que
18U (um-oito-sete-quatro) - São Paulo.

se destinavam as armas, até que uma noite Irrompia em algu- HEMO·VlRTUS (Líquido)
ma parte uma subita revolução. Não gosrtavamos dos alemães I

depois da última guerra. Agora, O1S odiamos, Hitler provocou fi-
-

I ..t
mais ódio que qualquer filho de uma mãe pervertida, desde lelC e.a
Adão e Eva".

Por ENEVÊ

\

o do dia

no macarrão.
..

. ..

Entre amigos
_- En tão você casou de

e com sua cunhada?
_. ErG o único meio de

ter duas 50g-0& ...

novo,

não

santo
Bb. Marcos Crisino e

Companheiros,
Mártires

Este filho de uma nobre famí
lia. de Croácia nasceu em 1588.
Tendo concluido o curso teológico
em Roma. foi encarregado de im

portantes funções pelo célebre cor'

dial húngaro Pázmány que nomeou

o distinto sacerdote côneço, Depois
da morte do imperador Matias a

proveitou Batlen Gabar a confusão
política tentando ganhar o trono

da Hungria. Para êste fito rnrrrr

dou a Rakoczy a�oderar se de Cas
sóvia . Entre as condições de rendi

ção achava·se uma cláusula que

garantia aos católicos do. cidade
vida e liberdade. Mas, esta deter

minação foi desrespeitada, quando
• $e soube da presença de Marcos

quo estava de visito o casa dos Z

Jesuítas Estêvão Pongracz e Mel

chior Grodecz Na noite de 6 para

7 de setembro de 1619, penetrou
um grupo de soldados na residên
cio dos' padres. Estes e seu amigo
Marcos foram presos e horrenda
mente maltratados pelos soldados
calvinistas. Afinal mataram êles
os três sacerdotes e lançaram sous

corpos num lugar imundo.

GELADEIRA

MENOR de 16 anos, comple
mentarista e dactilógrafo, ofe

rece-se prura trabalhar em es

critório ou casa comercial, It.
formações em nossa Gerêucla,

o fantasma de Ber(htesgaden. (Inter-Ameri(ana)

o PRECEITO DO DIA

GRATISl

O exame de sangue pode ser ne·

gativo tanto nas pessoas que apa
nharam sífilis há muito tempo
quanto nas que já nasceram com

elo f:;ifiJis congênita). Portanto.
nunca se esqueça de que exame d..

sangue negativo não. quer dizeI'

que o indivíduo não tenha sífilis.
SNES.

Quer receber ótima surpresa,
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a; Soares, Caixa Postal, 84 ,

I
-

-- Niter6i, E. DO RIO.

Vende-se
uma. Pre·

ço de ocasiõo. Tratar no

rua Rio Grande do Sul. 10.
V - 3

DO DIA
Carne-verde «tipo popular»

cida ao publico menos favore

cido, em pacotes previamente
feitos de um quilo cada um,
não se vendendo maior nem

menor porção ..
Trata-se de uma experiência

que, se produzir bons efeitos,
será estendida a todos os pon
tos da cidade.
O açougue para a venda de

carne "tipo popu�ar" será inau
gurado domingo, ás 9 horas,
com a presença do Dr. P€rceu
Leite de Barros, Prefeito Muni
cipal; e Dr. Renato Funan,
Chefe da Inspetoria de Alimen

tação Publica.
.{\. y.enda de carne "tipo popu

lar" corresponderá a 10�'; d!l

mata;nça destinada ao supri
mento da população campi
neira.
A carne comum, de primeira,

está tabelada em Cr$ 3,50.
O "tipo popular" vem permi

tu' que a carne seja também,
distribuída ás classes menos

favorecidas, que, de outra for

ma, não poderiam obtê-la.

CARTAZES
2a.teira HOJeHOJE

CINE Campinas, 11 (E. S. P.)
O Dr. Perceu Leite de Barros,
Prefeito Municipal, desejando
favorecer a classe pobre de

Campinas, providenciou meios

para, a título experimental,
serem instalados na cidade,
açougues para a venda de car

ne "tipo popular", como v�m
acontecendo com os calçados,
tecidos etc.
Assim, nesse particular, esta

cidade será, provavelmente, a

primeira no país a estabelecer
tal meio de favorecer o prole
tariado.

O primeiro açougue para a

venda de carne "tipo .popular"
será instalado no Mercado Mu

nicipal, quarto n. 6, e as ven

das terão início ás 9 horas de

doming'o.

I
A carne "tipo popular" será

vendida ao preço de 3 cruzei

ros, por quilo, e será constitui
da por uma mescla de carne de

segunda e terceira e uma' pe
quena parte de carne' de pri
meira qualidade. sendo forne-

A's 7,30 horas:

Franchot Tone, Anne Baxter, Akim T'arniro íf e Eric,k
Von Strohein no papel de Rommel, continuando o ruidoso

sucesso de ontem:

covas no Egito_
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x76 Nac.)

.

Distribuição COOPERATIVA
GALANTE DEFENSOR (Desenho Colorido)

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Preços: Cr$ 4,00. 3,00 e 1,00. Imp. 14 aMS

5

CIME «(IMPERIAL»
A's 7.30 horas

Ultimas Exibições
Bela Lugosi e os' cAnios de Casa SUja. em:

Drácula e os Anjos
William Boyd e RUl$sell Heyden em:

Cartucho acusador
D. E. I. P. JORNAL N' 31

Nacional Distribuição COOPERATIVA
Preço: único 2)00· lmp. 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRIUNFANTE NA MORTE -- Em cima de um rnon t ão de escombros de um

ediricio de=t r u ido em Saint-Lo, França, vê se, c ob sr to por uma bandeira ame

ricana, o caixão de um major do exére ito ; morto em ação quando ia penetrar
na cidade. S3US eolciedos leveresri o seu corpo nos ombros para que fosse o

primeiro li entrar na cidade co n a u is ts rle IFó{:J da Inter·Americana)

I

'.1"IH
ii

:! Washington -- setembro - .da constituem interessante

l (Inter-Americana) --- Atra- !matéria para especulação. Há.
'I vés da imensa confusão reínan- a linha do Sena, e velha linha

'I te nos campos de batalha, deli- Some-Aisne da Primeira Gran
:! neia-se uma grande vitória de Guerra; há a possibilidade
1 aliada na França. A captura de de uma batalha pela posse dos

'J numerosas ci�ad�s - e de de- portos do canal e da zona das.
[partamentos inteiros - a des-IPlataformas das bombas voa
J truição diariamente das trcn- [deras, onde uma retirada para
[tes de combate. Mas o quadro lo próprio Reno. Mas em todas

I geral_do �olapso_ da resi.stência essas di:.scl:lssões o grande fator
[alemã, a Intenção de HItler de

I
desconhecido contínua a ser J

I desistir da batalha da França, exército alemão. Esse exército
l tal como deu por encerrada a está sendo batido atualmente
I batalha da Normândia, torna-I na França. Se restarão '1inda
j se mais evidente cada dia que Inumerosos elementos das anti

!pa8sa., na palavra. dos propa-, gas formações para reagrupa
� gandístas de Berlim. los ao longo de uma linha de

! Como sempre, os alemães lu-
I
fensiva para a proteção da Ale

! tam tenazmente. Algumas uni- manha; se há reservas sufi
� dades se mostram determina- cientes para uma prolongada
l das a combater até o último resistência - essas questões

! homem outras perderam com- não são de fácil resposta. A ver

pletamente todas as esperan- dade, porém, é que a Alema
i ças. O comando alemão ainda nha não pode mais mudar sua.

I dem�n�'tra a mes.ma. habilida- sorte, e é eX'trem.amente duvi
� de tática, como indicaram as doso que possa ainda adiar a

! batalhas de Falaíse e Argen- derrota por muito tempo.
! tan. Mas os erros que resulta- Os comentários germânicos
i ram na derrota da Normândia '

se referem à "guerra de movi
j e no envolvimento de várias di- lmentos' no oeste em termos da.
! visões nazistas, fustigadas ím- frente russa, e sugerem que 0&

I piedosamente por terra e pelo alemães estão novamente pro-

l ar, na direção do Sena inferior; curando ganhar tempo. Mas,
que deixaram numerosos sol- desde que os aliados ultrapas

! dados nazistas no sul da Fran- saram a Normândía, a "guerra

Iça, mas insuficientes para in- de movimentos" transformou

I
tervír decisivamente contra a numa ameaça maior para os

! invasão aliada; que estão lalemães do que para os seus

i custando aos alemães não só-] ir:tmigos. Os nazistas x:ão dís
I mente a França, mas o grosso I poem de homens e equipamen
I de suas fôrças em território I tos em quantidade suficiente-

1 francês - esses erros foram para conter o avanço aliado,
I realmente fatais. 'nem para obrigar-nos a bitola.r
1 As possíveis posições deíensí- nossos avancos pela retirada da-

� .l'.ol""'i8IIl!_Iól'D!lT!liJi'll"""".ElElli4il!lilIIIE*jjliMliII!!lCilllEliIlllilRlRII1iIII_SIlli-'l!ZIlIIl!II!t!IhàI6ilii1!!"""""IIriIIlI"""'3IIII!'aw:aa=I!ill.5!OlllIPSi1llI�_QIiCIl_Uil_iíBR i vas para os alemães em retira- Wehrmacht.
- ,

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da Am�rica do Sul

Amortização de Agosto de 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Agosto ile 1944 foram amor

tízadas p.s seguintes combinações:
EAI MEC NGN PVf MRC VRG

Todos os portadores dos títulos em lIigôr, scrteados. com estas combinações.
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direi.to.

Sede Social: • - RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estadcs da Paraná e Santa Catarina: .• CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e P.gentes em tcdo o Brasil.

Exames Anátomo.patológicos_
DIOqr.óstico precoce da gravidez.
Soro· diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ul trorrucroscopro , I!»
Química sanguínea.
Análises de urina.

Uma profi são rendosa
Obtenha fazendo um curso rápido em seis meses no

«Cursos Preparatórios Dr. Getúlio Vargas»
'Estudando por correspondência no seu próprio lar, formando-se para

úUARDA-lIVROS ... CONTADOR ... AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E

BACHARE.L EM OÊNClAS COMERCIAIS.

MENSALIDADE: es 60,00 I

I
'-------------�----------..--------------------------------�

Av. Lins de Vasconcelos, 565 ••. SÃO PAULO

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftécica
, (CRUPE) com próva de Schick.

Análise .. químicas oe : Farinhas, bebidas, café, mel, águas po td
vais e poro usos industriais (fecularias. ce r vej c.r i c s r,

vitória aliada na França

y

c

o TOSSE o BRONOUiTE

I

REPRESENTANTE
Laboratório de produtos farmocêuticcs populares e de propaganda
científica necessita de representante nesta zona e que tenha
grande conhecimento nos meios médicos e formacêuticos. Escre
ver para Laboratório Nusrno , rua Jurupari. 44 -- Rio de Janeiro.

informando sôbre trabalho atual e juntando carta do
fatroocêutico local.

t.ABES fRelojoaria
de ALFREDO LABES

Acabo de receber vidros inquebráveis. paro qual.
quer marco ou qualquer tipo de relógio, sob
3 garantias: -- não quebram, não c rn

à

re le ce rn ,

nem caem.

44 - Rua Felipe Schmidt - 44
(ao lado do Auto·Viação Cotorinense)

..................................................:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'LIRA TENIS (:LUBE" SETEMBRO: DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA'
RAINHA DE 1944, POI.ONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

só na

� R��U�,a��Joo�ao:Q�p�íin�t�o�,t:R411.n�
I

II RUDar. Laud!���G�J�n Gallotti
- João Pinto,18 - (sobrado), -Sala 1. i

Fone 775,

INVESTIGUE ...
.I'."I�"

Os segredos de CUIDAR BEM do
sistema elétrico do ç tJi)..

ESTEJA alerta contra as avarias que podem inutilizar o

sistema elétrico de seu automovel, caminhão ou ônibus
observando as seguintes regras:

.l:_i,!!pa�_ �_ ajl!!!_,!:!'_j!_e��o_c!�(�aTrl_e.nte <!�_11a!_i,!_,!:dos do distri�J{j!!__o�:
• !'!!e_ecionar__ 9!. �'atqs_i!_ ig_n_i_ç__ão, t!_k()__��n_a__�_Y__ C_f!1'Jde7lS:t4()r.
• Limpar e ajustar as velas, substituindo-as após cada

.0_:�o� q�I[()��!O;�----
---- --- ------- -------- .. ----

• In!p_�0_:o,!ar_ _qtt_jnze,!_al,!lery!� _!'-_�!!_�e.!it!:
• f.tbrifica!__?_r!_l:>_tor t!!3!ranqul!__e_O_j!,er'!:_do!__c3!!.'! !_:_6oo quilôme!�:o!:__

Em tujo isto, o Revendedor Esso

poderá prestar-lhe sua valiosa assis
tencia, e o auxilio permanente que,
para seu carro, representa o uso dos

produtos Esso e Atlas.

STANDARD Oll (OMPANY OF' BRAZlt
McC \x..:;;-..--

'iII'!!!!!!!!!!'Farroupilha, de Porto Alegre; e Radio Clube de Pernambuco, de Recife,

_ .... 110'· ,

" Crédito Mútuo Predial Móveis
Comprar, vender ou alugarProor.etancs - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MPIOR CR s 6.250,00

Muitos bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não val além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Bastam algumas destas
gotas em cada narina I

-

r- Acalmam a irritação, des
.... prendem a mucosidade,

Ie te reduzem a inflamação,

YA-'RÕ:ióL
Vende-se um a par ê-

lho para
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V,-18

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

R.. ConselheQ:o Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Eatrela a domicílie

A LIBERTAÇÃO A população de uma aldeia
libertada na Normândia veste suas roupas domi
nicais para assistir aos festejos do Dia da Inde-

pendência dos Estados Unidos.
(Foto da Inter-Americana),

• ua

S /\ NG1 TTlj.,,�(;}___...L_ À l _ l_� J.. � . _ _ _

Contém oíto elementos tônicos

Fósforo, Cúlc.o, Vanadato e

Arsenioto de
Só dio. etc.

Os Pálido!', Depxupereucs.
Esgot«do�. Auêmicos.

Magi'u�, Máe8 Que Criam.
Orre nças Rl'iquiut!as rece

berá,u ti touütoação geral
do orgaUIl"IDO com oII

I

aTAQUES EPILÉPTICOS E NERVOSOS
!� 'NTRANQ-UIUDADE, INSÓNIA

INOVO THATAl\lENTO.

l'\.Tão sofra milis! Há agora um tnthll1l�nto. mo- 1
c!prno para corubater O� ataques HE:'n'osOS ou j

'-"> t'pil('pticos e H Jalta de sono II1A}{AVAL-\solu- •
,'üo). calmante poderoso, providenctat eombi

�.�la.t:i�o dl� ,elementos .opott'I'ápicos (:l "pg'etals, que l'f'stilU.(,:\,
a

al.(\.gria
(_' ()

�O�S(.·,g,O,Inicie hoje mesmo oste tratamr-ntu vertladeu-ameute cíentütco. Não encon
tranrlo nas Iarmúclas e rlr'ogm'ia:s. escreva ao Depositário. Caixa 1874-S. Paulo,

FARMACIA ESPERANÇA
do .Farmacêutico .N ILO LA '(JS
Hoje • amanhA ..erA a alUI preterida

_.. ..clo"ai. • ....tranlCelr... - Homeopati.. -- Pert..maJ1.. -

A.rtll:o. 4.. borracha.
G.r....__ exata ob!ler'l'be1. ao rece1túr1...4CI-.
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POR.QUE FAZER ME'
.

Quanta g ente se priva de 811- "

culentas refeições e adota um p
regime alimenta,' in-ípido e �"!-'-

..��-pouco nutriente! E isso pelo __,......C:�GD _

��receio das "collseqtlência�";,-"'��
azia. flatulência, dores e mes- ��"
mo vomito" já uma vez ex- �

,

..
p-r imentados! ;\ão ha razão
para esse radicatismor Magnê
sia Bisurada, eficaz antiácido
e antidispêptieo, corrige ime
diatamente II hiperacidez e

faz com que a digestão se

"

I

processe norma'rnente. Permi-
•

te, assiro, que qualquer pessoa
coma o que quizcr, à hora que
preferir, sem receio de distúr
bios gástricos.

j Snr. Oentisla!
'J FiiÇO q ual que t srs tema de

De ut s dur a s
, Pontes em

OUIO (.u Patacr i
í

, conserto

dentaduras em 2 horas
;,pt n as Ser viço I ápido e

g,..r,.ntld,�. Preços módicos,
� h am= d o por c.b-é quro
p�HIoI Constantino Se r r arme
Rua Duarte Schutel, 9.

h,_"_���.I�
_"_,."..........

�
DIGESTÃO NORMALIZADA""""

BISURADA

Curso perüculer
de

Dacti,lografia e 'faquigrafia
PROFA. LIGiA DOS SANCTOS SARAIVA continua Q
lecionar. d àriamente, atendendo dos H às 12 e 'das

14 às 18 horas, em suo residênc.a,
ruo �.,J,.j, nhn Morinho.. 26 A

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Cartda-

.
de" _ e estará contribuindo para
�I' THE LONUON & LANGASHIRE INSURANC.Ii}

que � e tome mars um pouc.o 1'HE LONDON ASSURANCE
de leites tenha .melhol'�S medí- SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

ca.mentos, mais conforto no COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRESM
teíto de sofrimento, etc. etc •••

/ Representante: L. ALMEIDA
(Campaha de Humanidade Rlla Vidal Ramos. 1t

do Hospital de Caridade). ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
...___._ --- - _.--

IEcos e Notícias I
- -- I

A Capítanía dos Portos do
Estado de Santa Catarina está
publicando edital em que as

Companhias Comércio e Nave

gação e Navegação Loide Bra
süeiro prcprietártas, respecti-!
vamnte, dos navios "Tieté" e

I"Chertloide ", ambos naufraga
dos na PO'J)ta do Ouvidor, pró
ximo a 1mbituba, são convida
tios a fazê-los flutuar dentro
do prazo de seis meses, sob
pena de os mesmos passarem
ao patrimônio nacional.

O departamento de distri
buição de combustíveis da Ar

gentina acaba de melhorar o

:fornecimento da quota de ga
!Solina para médicos e viajan-Iteso A dístrtbuíção, por meio

de fichas especiais, foi confia
da ao Automóvel Clube Argen
tino, o qual atenderá os pedi
dos, por intermédio de .seus

centros próprios. Abrange a

quota fornecida um período de
três meses.

Dia 7 de setembro último fo
ram entregues ao trânsito pú
blico dois quilômetros (a ex

tensão total é de quatro) da
suntuosa Avenida "Presidente
Vargas", para cuja construção
a Prefeitura do Distrito Fede
ral demoliu 525 casas, numa

área de 73.000 metros, da qual
f'oí removido um entulho de
190 metros cúbicos.

Através de um dos brilhan
tes órgãos da imprensa cario
ca, um grupo de pescadores
pediu ao Coordenador da Mo
bilização Econômica providên
cias no sentido de se liberta
rem das "imposições e exigên
cias da Cooperativa Central de
Pesca", alegando que essas

cooperativas concorrem para o

encarecimento do pescado.

Foi encontrado um monstro
preistórtco no muntcípio de
Posse, Goiaz, numa gruta onde
garimpeiros extraiam salitre.

Em virtude da falta de chu
vas, parte da população cario
ca está sendo abastecida dêsse
precíosíssímo líquido pelos
históricos carros-pipas. E o

povo do Rio conta com mais
uma fila - a fila da água...

�..

"Ah! si eu tivesse sabido •.."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à mercê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e tóxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem
servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

Ia alimentação ou no nosso regimen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que ee manifesta amiúde pela inflama

ção dos rins ou por desordens urinarias,
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

PARA Os
BEX RINS E A

Pilulas D(-WITT
o vidro grande de Pi/ulas De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

O DASP aprovou o orçamen
to de �OO mil cruzeiros para a

reforma da ala díreita do Pa
lácio do Itamaratí.

*

Revelou-se, há pouco, no

Rio, de Janeiro, que são con

sumidas, díàrtamente, 1),0 Bra
sil, 15 milhões de caixas-de
-fósforos.
ol'.,......,........_..

-
..w..._-,.w�..._....._.......__...........,

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem' competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros Ações ��;e�:�-:emi����o
r .. u---Jl-��-,Ç?-�!-M.�kç!-�Luwh __ u__ �f�:� �:dil�:xrs·; �a ou�!:.� ���
.. .r_ • Ir _10 ov_ _ � ." _ • __ ora .ar..� ..'"'.'"

.

j co,
de 200 cruzeiros cada uma ,

.---IIIII!I.------------. 'I da Cia. de Cimento Por tjanet
�. do Parará. Tratar com o sr,

; Pat. í.ç}O Bo r ba,

talado o Serviço Hollerith, por
cujo aluguel o respectivo g.'o-Ivêrn o vai despender, de seis
em seis meses, 120 mil cruzei
ros.

A Comissão Municipal de
Preços da capital cearense

profbiu fosse maiorado o pre
ço de qualquer mercadoria.

�,

No Tesouro do Estado do
IUo Grande do Sul vai ser ins-

Acdtamos representações em geral, espe
dahne,nte de rnâqufnas, Iercamerrtas, e t«,

,

GASOSIL LTDA.
R. AUGVSTA. 67 - FONE 4-0986 - S. PAULO

Quer ve� tIl-se com

contôrto
e ere g ánci a ?

II ALFÃiiÍnRIA
I MEllO
j

f
(
i
I

" escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado. 11 - A

TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccl.
nando o pescoço e o peito com alie

agradavel unguento vaporízante,
Uma applícaçâo de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

, r I

1

I
1 ---

11móvei� ��::�:,!i:�:'
! ma construída há 4 meses, u-
I .

1 ma alugada por 100 cruaerros ,

j e uma em acabamento. Preeo
1

�

• CI$ 45.. 000,00. A. L ALVES
, . �

1 rua Deodoro, 35.

1 Verrdo , na Prainha, 7 casas

! de mad .. ir a , alugadas. renden
., do no.oo pr-r mês. Preço Cr$
114 000.00 A L. Alves Deodoro
135.

v.S

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após Ioegos estudos foi descoberto UtQ_

remédio de componentes vegetais, que
permite fazer um tratamento, com ótimos
resultados. das hemorroidas e vertees,
HEMO-VIRTUS é o nome desse remé.

dio, que para hemorroidas internas 6

VARIZES deve ser tomado na dose de
3 colheres de chá por dia. Para as he
morroidas externas, usa-se o H EM 0-
'V I R T U 5. pomada. Comece hoje mesmo

e leia com atenção o tratamento na bula,
Não o encontrando em sua farmácia. peça
o ao depoaitêrto. CAIXA POSTAL '1.874-
(UM-OlTO.sETE-QUATRO) S. PAULO

(
\

HEMO-VIRIUS

10v-n

CASA PEQUENA
Necessita-se de urna, po

rém, confortável, com quin
tol regular, para casal sem
filhos. Dá-se fiador. Cartas,
para esta redação, a W.
N C. 5 V.- 3-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C SA
mudou-se para

(AO J_ADO

A
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rua Conselheiro Mafra, 9
C A S A IIOSCAR LIMA tt ,)

A
a

DA

A

•

I
1

I

Constituiu espetáculo de íne- C::m1 14 e quarto Colégio cata-I seu ilustre comandante. I
gável grandiosidade o pn nei.ro rmense com 6 pontos. - A abertura do certame in-Icampeonato ínter-colegíat, rea-

,,' TENI�, r) .,. I ter-colegial, teve na parte ela I
Iízado nesta capital, sob o alto Partida simples 1) F - I

, "v
.' Ia.n- ;,manha de domingo a presença!patrocínio da benemérita P. vi- CISCO Carlo-s RegIS,?a F., A. de s. excía. G sr. dr. Nerêu Ra-

toriosa Federacão Atlética Ca- C E venceu P t k F I
tarinense de ,Estudantes, nos

. .,
','

a a �'IC airon, imos, Interventor federal e altas
do COl��lO Ca;t�nnense por, autoridades civis e militares.

dias 3 e 4, do corrente mês. 6 x O. 2 ) Fran,clsco May, .da! - As competições futebolís-,
Damos a seguir os resultados F.. A. C," E." ,enceu. 8: Hemz tícas, s. excia. foi presente, na

obtidos, neste sensacional cer- BI�unspelgel: do Colégio ca-"pessoa do capitão Asteróide
tame, que revolucionou os, tallnense� pOl 6 x L

. Arantes, assistente militar ela
meios estudantis e esportivos Duplas. A dupla Regis x ínterventoría.
da cidade May, da �. A. C. E., venceu o - A banda de música da

ATLETISMO dupla F31I�'on x Bl'�unsperg:er, Fôrça Policial, abrilhantou a
la proua: Corrida de 800 me- do Colégio Catarmense por parte atlética e pebolístíca.

'tros - primeiro lugar - New- 6 x O e 6xL, As provas d teni Ii
ton Varela da F. A. C. E., com FUTEBOL

J
-

• e erns, rea 1·

2' 13" e dois décímos segundo A t f t b lí
.

' zaram-se na quadra do Lira
,

' par e li e o ístíca do cer- Tenís Clube
Vicente Ferreira, do Colégio tame, foi a que mais 'errtusías- -

- Na séde do clube "12 dr:
Catarinense em 2' 20" (des- �no tev�, �ado"os valores dos Agôsto", teve lugar, ás 21 110-
classificado), terceiro Saul ü.i_ Jo�ens cracks", que se defron- ras de domingo uma anímads
veíra, da F. A. C. E., quarto taram. "soíreé org

.

d t
Carlos Costa, do Instituto de As dependências do estádio

\

nov I' .
an:za_

a por �s c

Educação e outros. i "Dr. Adolfo Konder", acha- e. agre�laçao . espm�lva
2a prova: S31I�o com �a.ra

-

7am-se literalmente repletas de d�estI�nsconeu mm�9 amm.a-
1" lugar _ Silvio Sonciru, da torcedores do esporte-rei. '.

en o pe�sa ocasiao entre-

F. A. C. E., com 2 m, 95 segun-! Precisamente, às 14 horas, de â�� ��op��ml�r:os ven�ed?l�.s
do Paulo Scheidemantel, d� dom�ngo, fo�am efetuadas as caso

v a e icas e enis 1-

F. A. ç .. E., com 2 m 85, te�c�l- partidas amistosas, que acus �-I ,O "E t d " ,tO
Ia Hélio Lange, do Colégio, ram os seguintes resultados: . t .

s a .tO . eStl?OdI IVO. Que

com 2 m 70 e outros. I Primeiro jôgo: F. A. C. E., 3 e� �ve plese� e a o as as Ies-

s« prova: Corrida de 100 me- x Colégio Catarinense 1, se- !�lvI�ad�s: agradece, pen�_orado
tros __ 10 lugar __ Arlete Per- gundo jôgo _ Instituto de i

as gentilezas, ,de que fOI am al

feito, da Escola Industrial em, Educação 5 x Escola Industrial' tív: os seus redatores espor-

12 segundos, segundo Aldo Nu- O e terceiro jôgo - F. A. C. E. IVOS.. ' .
--.---------------...-_;;:-,;::.::::-:::::;:::::::::::::======

nes, do Instituto em 12" e 2 O x Instituto de Educação O
Pelo gran?e �xltO alcancado 4

R Idécimos, terceiro Oscar Perei- (êste jôgo, segundo consta se- �est: seu �nmelr? .campeonato !',. 0_ ementes de esteras,ra.da F. A. C. E., em 12" e 6 dé- rá realizado hoje, no campo da! Inter-colegtat, f:h�l�amos: efu- I
.

cimos.
.

F. C. D., com o tempo rermla_:slvamente, os OIg__an�zadOles do � VARIOS TIPOS PARA PRONTA ENTREGA

4apTOva: Lançamento de pê- mental', isto é, noventa �inu_,m€�mo �s academ.ICo s An�:- A CONSUL'IEM:
so _ Primeiro lugar - Aldo tos).

nOI Tavares e Pedro Ivo Mira

I
R. T, B. da Silva - A d G h

Nunes, do Instirtuto de Educa- VOLEIBOL E BASQUETEBOL ���i scom os nossos �elhO- Sc Iu 612. _ ve;;o ada J:�:i�:.an a, 206.

I',ção com 10 m 20, segundo Na tarde de segunda-feira
o . para que co.n muem

__

Paulo Scheidemantel, da F. A. última, tiveram lugar no es-
a trabalh�r pelo espolte em a

---------------------!

C. E., com 9 m lO, terceiro N?r- 'tádio da Fôrça Policial, os jô-
nossa capital. ração do grande conhecedor \

'berto Stroich, da Escola Indús- gos entre estas duas fínalída- .
: �o atletismo José Martins NOVOS e

trial, com 8 m 40. des de esportes.
Ahlo Xunes -: um perfeito 1 eto.

5a prova: Salto em distância, Ás 15 horas, perante nurne- atleta. _

o
I A figura máxima desta equí- USADOS

_ Primeiro lugar _ Sílvio Cos- rosa assistência, defrontaram-: QU�l1d_o da reall�açao �o] pc foi o atleta Aldo Nunes

ta, do Instituto de Educação, se as equipes representat.vas
torneio .1IltGr-c�leglal, etetua- que conquistou inúmeros POD� COMPRA e

com 5 m 56, segundo Milton' de voleibol, e em seguida as ne
do domingo (día 31), no qual tos para. o seu bando. Na p1'O- VENDE

Rezende, do Instituto de Edu- basquetebol. 1 partíciparam todos os educan- va de �ardo, tendo como sim •

cacão com 5 m 26 e terceiro Voleibol' O "síx" do Institu- danos superiores com suas re- competIdor o renomado atleta IdiCilma. por-

João Araújo da Escola Indils�' to de Educ�ção venceu o da Es- presentações, aU�ticas, ca,uso.u; ·Pau_Io Scheidemantel, que, até tuguê., espa-

trial, com 5 mIO. (cola Industrial por 15 x 5 e grancl.e. a�nllra�ao a esplendI- então, era o campeão, Aldo nhoI, francês,

6fL prova: Corrida de 400 me- 15 x 3. ,I da eXlblçao .do Jovem -,\ldo Nu- N,u!'!es quebrou-lhe a inven.ci-i
inglês, etc.

tros _ PrÍim€iro lugar Vicente Logo a;pós, o vencedor dêste, nes, da_ eqUIpe do Instituto de bllIdade, yencendo-:o brilhante- Romanc:e: Poes�a.' Religi�o,.Aviação,
Ferreira do Colégio Catarinen- enfrentou a turma da F A. Educaçao, que esteve sobel'bo mente. Amda na prova de pê- Ma.tema�lca, FI�lca. QUlmlca..�

,
"

.

as d' t
-

d so N' 10g1a Mlneralog1a Engenharia CI-

se com 1'2" segundo Nen Ro- C E vencendo-a também por
nas su IVersas a uacoes, e- "

unes anemessou aquele '1 "l't
'

I C
.

t
.

.' .
_

.. , t _ri d"· -

ó' ",' _.
VI, mIl ar e nava, arplnarla"

Tnstl!tuto de Educaçao, 15 x 2 e 15 x 7, sagrando-se as- ,mons. rat11lUO �er um os maIS pesa0 a tlma dIstânCIa, nao Desenho, Saneamento, Metalurgia.

com 1'3" € .terceiro Ênio Oli- sim campeão. perf:ltos atlétas do espon:e encontrando competidor que o Eletrici�ade, �ádio, Máquiz:taa, M�-
'feira, da F{ A. C. E., com 2'10. Basquetebol: O Instituto de barnga-verde, quer na manel- superasse. tores, HldráuI�ca� . Alvenaria.'. Agn-

7a prova' Com··d'a de 1 500 Ed. -. F A C E ra notável com que se mosü'on
.

Como vemos obte .. · ...o 10,
r:ultura, y�term�lrla. Contabtlidade!

.
. ucaçao venceu a . . .., , .

' 'lLU os S. DiCionárIo. etc etc

metroo - Pr1meiro lugar - por 21 x 9. O vencedor, preliou nas vanas provas de atletisn:_o, lnga_res em arreme·sso de dardo
. . .

Romeu Botelho de Abreu, da em seguida com o "five" da quer I?ela sua alta educaçao e peso, Nunes consignou 10 Aos sofredores
Escola Industrial com 4'46", se- Escola Industrial, e quando o esportlva: _ ponytos par.a a sua equipe.

'

gundo Newton Varela, da F. A. placal'd, já era bastante favo- O InstItuto de Educaçao 01'- Na cornda de l'�vesarr.ente Ora., L. GALHARDO-Ex;..

C. E., com 5'3" e 40 décimos e rável à turma, do Instituto, gulha-se de pOHsuir aluno co- 4-,x 100 metros, Nunes, tam- médica do Centro Espírita

terceiro Saul Oliveira, da F. A. por 12 x 4, a partida foi sus- mo Aldo Nunes, que é, sem dú- bem, se destacou, correndo Luz, Caridade e Amor, co

C. E., com 5'30". pensa, devido a noite já vir vida, grande animador do es- magnificamente, dando, assim, munica a mudança do seu

8a prova: Corrida 4 x 100 caindo. porte naquele estabelecimento. mais 5 pontos para o Instituto. consult6rio paro a Ruo Bue-

metros _ Primeiro lmmr equi- Entretanto, no dia 6, pela Foi êle e mais, alguns atletas Nas partidas de basquete, nos Aires, 220 - 10 andar,

pe da F"'cnla Industrial e se- manhã, no estádio da Fôrca que fundaram, 'I1um grande es- volei, e futeból, Nunes condu- Rio de Janeiro, onde posso Q

gundo F. A. C. E. Policial, teve lugar o final dê's- Iôrço, a Associação Esportiva ziu-se excelentemente. Ora fa- oferecer os seus préstimos.

As equipes representativas te sensacional encontro, sain- do Instituto de Educação, hoje. zelldo cestas, ora, praticando Escreva detalhadomente

do Instituto de Educação e Co- do vencedora os ra;pazes do perfeitamente organizada e 'cortadas, ora jogando com fi- nome, idade, endereço e en

légio Ca,tanI1ense, foram des- nosso Instituto. que, graças à cooperação de bra n.o futeból, foi, sem dúvi- aelope selado para a res-

classificadas por irreguhrida- A corrida de 4 x 100 (reve- mais alguns alunos, tem-se da, um grande exemplo neste
o osto.

des. Esta prova foi anulada e zamento), que foi anulada por revelado à altura, nos esportes magistral torneio inter-cole- :---------,---�

será novamente disputada. -irregularidades, será realizada locais. gial.
.
Foi a seguinte a contagem novamente. Ainda no 10 tornei.o inter- O Estallo eSl)OrtiYo felicita o

dos pontos: OUTRAS NOTAS colegial, a equipe atlética eló magno atleta do Instituto, pela
Primeiro lugar F. A. C. E., - As provas de atletismo, Instituto foi uma das mais des- sua ótima performance, dese-

com 33 pontos,_segundo. Insti-I voleibol e ba�ql!etebol, ,tiveram 1
tacadas, i:�S? devid� a? grande janelo-lhe que. contin ue ll€Sta.

tuto de Educaçao, com 28 pon- lugar no estadlO da Força PO-. preparo flSlCO e teCl1lCO que marcha de tnunfos.

tos, terceiro, Escola Influstr' aI, IUcial, gentilmente cedidos por' tiveram os atletas, sOb a ol'ien-

SODA CAUSTICA

��DOO1r
MAIS BRILHO COM
MENOS TRABAlHO!

-

GRANULADA· CRISTALI
ZADA - MAXIMA PUREZA

* *

A V E N O A NAS P R I N C I P A I S C A S "S O O R A M O
Sub-Agente:

FELIPE JORGE
Edifício La Porta - Florianopolis

LUIZ
Representante Geral para o Sul:
DE FREITAS SANTOS,
Caixa Postal, 330 - Curitiba

E. ,T, 1'.

ALVARO RAMOS
CIRURG lÃ0-DENTISTA

Rla Vilor Meireles, 18

__________�.n ==-=_==__�
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•••Bulgaria anda
:MOSCOU, 10 (U. P.) •. ASSINALA·SE AQUI QUE, COM SUA DECLARAÇÃO DE GUERRA l ALEMANHA, A BULCARIA.
FICOU, PELO MOMENTO� NA CURIOSA SITUAÇÃO DE BEIJCERANTE� TANTO EM RELAÇÃO AOS ALIADOS, COMO AO
"EIXO". É, PROVAVELMENTE" O úNICO PAíS DO MUNDO QUE ESTA EM TAtPOSIÇÃO DE INIMIGO DE AMBAS AS

FA{�ÇõES.

A "'"

as tontas

Tripulados por O ESTADO EsportivO'
Nossa redaçiio foi honrada com a r

b FutebÓI
visita com que a penhorou o sr. um 80 oUlem RIO: Sábado - Bom Sucesso 1 a
ceI. Paulo Valle, digno chefe do. 1Com as f'ôrcas canadenses, 1 São Cristóvão O. Domingo -- Vascc16". C'i r-c un s cr içfio do Recrutamento. -'

1 3 e Canto do Rio 1 F'Iumí nerise 3". Oficia! ilustre e afeito às mais (Charles Lynch) - Um oficia
e Madureira 1. América 3 e Bangu 3.Florianópolis, l' de Setembro de 194� ._

rígidas f ó

r rr-u lo s da vda militar, de estado maior canadense re-
Botafogo 5 e Flamengo 2. Neste�

s.s, tem grangeado, nesta capitaL velou que vários submarinos último jogo houve um incidente,

Tôda a .Creácia está fervendo I �;[.O��'�.'s. ����:�ócí:i:���;�t:��s::� ����e�S' f;����lag�:tl���O�m �� :�!��ad�o�:��e:�:caç�:j:s�aqU�:i�_
'1 largo da embocadura do 01'- «onze» do Flamengo, que. por isso,

Berna, 11 (U. P,) - O "Gazette de Lausanne", confirn1an-· ro�::rac�:��ndo a distinção da visita
- se negou a prosseguir o partida.

do as notícias correntes sôbre uma revolução na Croácia e prí- o ESTADO desel'a ao cei, Valle fe: ne, durante uma operaçao qua- são PAULO: Sábado .- Por-t.u-
- lificada de "blitz final", efetua- 2sões de altas autorídades do govêrrlo "quisling" como envolvi- liz permanência na terra catari· guasa de Esportes 3 e Jabaquara •

da pelos remanescentes da rro- Do .

go SPR 5 e Santos 3 Pal-das na conspiração contra Hitler e Paveletich, acrescenta que nense.

ta jrermâní O Iícíal disse: z:nm 6
--

J' t 3
.

tô
,.

�

,..' f d
'

·rt f . "d a germanIca. OI. rnerros e uven us
oda a CroacIa. esta erven

.

o e �ue o exercn o, em con ormi

a-I, .• _ "Em seu inesperado ataque SANTOS; Ipiranga 2 e PortuguesB
de com o sentir do povo, impacientemente espera o momento " Iro ta de lDvasao 1 1

-

t mbém es-
Santísto l.

de sacudir o jugo germânico".
. .8 . n�va, os a emaes a

t
.. PORTO AL'SGRE: Internacional ft

L dres 10 (U P) C ,t·· I 1 O" st capitaldita0 usando lanchas au ornoveis e Nacional 3 .1'"
r .on res,

. :. A

- on l11U� a c 1�ba.1 a � a
. o SU carre 'adas de ex losívos e

lan-I
BELO HORIZONTE: Selecionad<:>

notícias sensacionais sobre a revolução antí-hítlerista e anti-
.

. r . ,? local 3 e Tupí {de Juiz de Foro} 2.,
pavelítch na Croácia. As próprias fontes alemãs espalham i�- Quartel G. Ahad? no Medi- chas- orpedelras .

MACEIÓ: Combinado local 2 e,-

formações. O jornal alemão "Deutch Zeitung in Kroat" publí- terraueo, 11 -: FOI agora r_e- C
-

d·d I
Esporte Clube do Recif� 4.

cou uma lista de 20 oficiais superiores e subalternos croatas velado que a frota de rnvasao ao per I o FORTALEZA: Magua.rt 4 e Luso O_
, A' t d

.

edí 1'· d "'1 dit .' O no sul SALVADOR: Combmodo A 3 e-
condenados a morte pela corte marcial e exec� � os I� Ia- a 1,1 a no �, e l.enane A

Há dias. saltou do ônibus de: Pe· Combinado B 3.
tarnente sob a acusação de terem formado "comissões militares da França, no dia .15 de agosto, d�a GronJe um cachorro Lulu, de I ARACAJÚ: Sergipnno 5 e Olím
secretas". Ê&s€S oficiais foram acusados também de manterem compunha-se de Cinco couraça- pelo branco, bem" tr�.tada, que pico 2.

contacto com "partísans' que dístrtbuíam boletins sediciosos dos, 26 cruzadores, 9 porta- a.tdende pelo ndome Joh· Deve fite� RECIFE: Não se registou atlvi-
. -. . -

d 100 d
51 o encontro o entre as ruas rel d d t ivo ontementre os soldados e fornecerem "ínformaçóes secreta:s" aos I aVI?e-s e c�rca e

.

es- Caneca e Ioinvile. Será gratificado
a e espor 1, .

lUeSmOS "partísans'', e contrabando de ar.mas e suprimentos

I' t.rowrs, �lem de mllha�es de qu.em dêJ� �er .notício .

ou o res.ti. Basquete e volei
para o exército do marechal [ugoeslavo Tito. caças mmas, emb�rcaçoes de tutr.à resldencl.a �a S.l'1ta. Mam:�
_____� .. ,. _...,..,.,. ............ .""'........_.._..._.,..._............"'JW desembarque e umidades de ou- Perelra, rua JOlnvlle, 7. 3 v. Dando início a êste sensacionaL

I torneio, a F.A.C., determinou pora-
tros tipos. Três couraçados Primeiro os hoje, às 7,30 h.oro.s, no C'onchC1

I eral�l amer�,canos :-
O ::Te-

I

holandeses luminosa do Lira. a 1" rodada d.",

�as , ,,0 Nevada, e o, Ar-
Londres, 10 (U. P.) _ Sabe. ���;uete e volei, em qua se bnte

�anss� 1 �
e o� ;m.tlos el,�):l1 o

se que fôrças polonesas e }10- VOLEI _ Atlético x Barriga.Var·
. �.an;-,lLe� , l?rltamco, � LO,�- Iandesas operam ao lado do de e T. G. n. 40 x Juventus.

lal�le , trances. Essa fOI a pu- Seaundo Exército britânico. Os BASQUETE _. Barriga·Ve!:'de x

meira vez, desde o� d�sembar- holandeses estão empenhados
Atlético.

qne� no norte da Afr��a, qU,e em operações em tôrno da cí- ------------
C0111 aça?os e porta-avíões nOI- dade Léopold. É certo que con-

O mais completo estoque de

te-amencau?,s fOAram emprega- tíngentes batavos serão os pri- brins
de linho e algodão po

dos no Mediterrâneo. meiros a entrar em território dem ser encontrados, a preços
dos Países Baixos. convidativos, na Loja das Oa

semiras, instalada na rua Cons•

Mafra,8-A.
.... ._.,- ""' _ _.--_ _"' --.. _ - .-�...... Rendem- se os
:n:5��:'d:::ãO Nova travessia alemães

.

Londres, !O (U. P.). - A rã: do Mosela I Zurique, 11 (E. S. P.) - As
dío de Berlim anuncia que fOl

d (U P) N "'uarnicões alemãs de Malesco
jntensifkado o ataque aliado Lan res, 10 .'.

- ovos '"
.

'5
, •

'. . -

I
-

t d elementos de infantaria e no-I e Cmero, na Itaba, renderam ..

asM Posh[çoesAaf.emas na coso a a
vos abastecimentos norte-ame- se à brigada de patriotas "Pia- A'UXILD ... 00.-

anc a. Irma a emIssora .
" . d d h lU.TKL-Â OOM o

- ,

Cal' B 1 ,ncanüs atravessaram o Mo- ve - segun o um espac o
_.......'_....._...........�...

q�� noo � s.: e �u�ne isela durante a noite pa,s.sa- de Brissago para o jornal sui- lill'111'1111:III�, 11�I'l,.íl� ��n o)e
.

��hen.e m-Ida Sabe-se que os alemães fi- co "Correio deI Ticino" (Lu- _'_!�L � .!..__ar. =uasba;tpe.a 'ani.u. tarIa, lnas I' ze�am vÍT mais reforços. Con- gano). O correspolllidente do - - -- _ .. _- ---

que as enas cos e.ras se , "B d" f t' '1
.

C t B I dh .. 14/.. b d Itra-a,taque geImanico partido un ll.a ron eIra lta O-SUl- 00 ra e ora oac aiIll Ivam�m so pesa o .

f "n b'00 b d' d . E . 'nf de Luxemburgo f.oi rechaçado ça, lU orma Ul,m em que as. .m_ aJ1 �l!O .0 mar. Ssa.l �r- na área de Thionville ontem guarnicões alemãs estão-se Cau"O, 10 (U. P.) - Umdades
maçao Indlca, pela pnmelra " rendendo entre 'O La.go Magio- do �e�érciJto regular jugoeslavo
vez, .q�e a esquadra entrou a Se V. S. desejar um corte de re e Novara. O Q. G. Alemão est:ao atacando Bel�rado de-
part,lmpar da batalha pelos casemira,. linho ou tropical, em Biela, segundo o mesmo pOl� de oc�parem todas as 10-
JX>rtos dO' canal.

em côres firmes e belos pa .. correspondente, llBrdeu 'O con .. call�es SItuadas �o longo .daLondres, 11 ('�. P.) - A fro- drões, procure a Loja das Ca- tacto com os comamrlos locais, ferrov� Bel&'rndo-NISh. A In
ta d� .guerra ali:ada p_assou a semiras _ Rua Conselheiro que depõem as armas com bo.a formaçao fOl dada por fontes
paI1tlClpar das opemçoes "�on: Mafra, 8-A. vontade, porque os patriotas não ofic�is, q�e acres�taramtra� povtos e pontos fortif�a -_..... lhes garantem salvo-eondutos ser poSffivel a hbertaçao de Bel-
dos sôbre o Mancha e q�e aIn- Mio .argam os para a fronteira sUiça.· grado nas ·próximas 48 horas.
da � encontram em,maos dos salva-vida.

.

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

�e��=�Jeu:� ;;o���Pdlz� T��; Desaparecido! Chuva torrencial,
zona de calais se encontra de-. ".., Rama, 10 (U. P.) - Vloleu··
baixo de tremendo canhoneio,

os JaPonese;> Ja ,con.��dern.m .�s, 10 (U. �.) - O novo tas tempestades acompanha-
enquanto as baterias costeiras que se�, �s está na frelIlte �Ullstro da Agncul�ura fran· das de chuvas tarrenciais estão
disseminadas pelo litoral fran-

de luta e lD.fonnam que em ces, s_r. Tanguy Prigent" que per.turbando as operações em
cês sôbre o. Oanal, sofrem vio- todo� os na�l<?s. que ll.avega� d�vena t�r cheg� a Paus � tôda à frente do Oitavo Exér
lento bombaI'deio de parte das nas agu� m,POlllcas_! passagel- qtiJalta.-fei.ra, esta desaparecI- cito. Na zona de Conea, foram
unidades aliadas. ros e tnpulantes, � ab:",ndo- do. <?rnem boatos de que. os assinalJ3.dos alguns êxitos.
............................"'..__ _ _•.co.."tI

rruam .seus sa}·vavidas, dia e alemaes, quando de sua ret>Íl'a- __."..,. "'_ a'"lí!" _""""""_'

R'enun".·ou noite. "Não estamos seguros da da Bretanha, fuzilaram dois E B
. -

� nem n.as nossas aguas teITito- membros da familia e um dos m roges
Moscou, 10 (U. P.) - A riais" - proclamam os ele- amigos mais íntimos de Pr-i- LondI'es, 10 (U. P.) - Notí

DNB iInforina que o antigo pri- menltos autorizados nipônicos, gent na sua propriedade rural. cias não confirmadrus di�em Prou&guem ?:iYas 011 .o�çõ�
meil'O minilStro búlgaro, Bog- robustecendo os receios de que Teme.. se, por .isso, que .o pró- que patrulhas canadenses da ali�ca na reglao de Run!ft�! �
dan Filov, renUlliciou ao seu se fez eco recentemente o Pri- prio ministro tenha sido víti- vangua'l"dra chegaram à impor-I Itdha,; ?PHOur. daaotlednaad�red·��=" . .. .

.

. germanlCO, c )08 - ��.....

caTgO no con:selho de RegenOla. meu'O MmlStro KOlSO. mad.o pela "Gestapo". tante cidade belga de Bruges, as principais altura. até o últiznc·
.

. 43 kms. a nordéste de Gand. homem.
.

;11:Tia1",,111 :�::::D:::��
iliIRII:DlIR �::RCOCC�::LU::'

ICeI. Paulo Valle

OLTIMA HORA
O primeiro ministro britânico sr

Winston Churchjll chegou. ontem.
a um aereoporto cano.dense, deô_
onde, em trem especial. se trans

portou para a respectiva capital.
Quebeque, afim de conferenciar com.
o presidente Pranklin Delan� Roo.··
sevelt. Acompanham o ministre
britânico as mais altas patentes
do Exército, Armada e Aviação·
ingleses.

De Londre., noticia-" que os;:.

alemãe. sofreram. deacle o dia d1ll"_
invQaão, entre mortoa., feridos ."

pri.ioneiros, SOO·mil babas:

Começou a batalha da LinhCil'
Siegfried e extensas fileiras -do 1·
exército Clmericano já estão ope-'
rondo a nordeste e léste de Liég .....
em pontoa situadoa a .16 quilôme.
tros da fronteira germÂnica.

Um t.legrama otimista cfe. Bru
nlOll d..toca que a opil'lião gerai...
a.H, , de que oe alemã...e entre
garão no inatante em que a LiMCIIl.
Siegfried for perfurado. E olpna:·
éidodioa da capital belgo d�
que atéio �ando êHe �
mento, ·pO'l'O ..tender .ca auca re4t..;
pa.. no. ara.mea daquela Linh.......

't
I

o. aUadoa. apliondo. em JOft.1JGi.
eacala, dentro do territ6rio do Lu
ltemburgo, ocuparam, ontem,.....

eic;i.ade do mesmo nome.

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório TécDico de CODstru�ão
Projetes, Orçamentos, Adminit'tração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733
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