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LONDRES, 12 (U. P.) - Aachen (Aix-la Chapelle) já es
tá sendo bombardeada pela artilharia norte-amerícama, É o

que revela um despacho da linha de frente. Unidades do pri
meiro ékército, avançando além de Líêge, 'chegaram a apenas

LONDRES, 12 CU. P.) - Os primeiros despachos são con- b kms. da fronteira e, dali, assestaram seus canhões pesados
-ordes em assímalar a relativa debilidade da resistência ale- vara iniciar o bombardeio da antiga capital do impé.rio alemão.
nã, em vivo contraste com os ferozes combates de retaguarda, .�*

ravados em ambos os flancos. Não houve senão esporàdíca re- PARÍS, 13 (U. P.) - A rádio alemã, ouvida através da
dstência alemã, indicando que possivelmente o general Hod- fronteira, contínua a veicular veementes apelos para a mobílí
;es descobriu um ponto fraco na �amosa linl�a alemã. �m tO-j z�ção das POP�.l�çÕeSy_CiVíS, dian.te do fato. consumado da in_va
do caso, um porta-voz do Q. G. Aliado advertíu que os mvaso- sao do solo patno. Nao obstante, os correspondentes alemaes,

Wash,ington, 12 (U. P.) res têm à sua frente as florestas de Orburg, Heimerskel e Bir- longe de confirmarem da existência do espíríto 'de luta, descre-
O presidente Roosevelt e o kenel, que permitirão o estabelecimento de excelentes posições vem as mais patéticas cenas motivadas p€la evacuação das 10-
"premier" Churchill realiza- defensivas caso os nazistas ainda resolvessem resistir. calidade limítrofes. Sentem agora as famílias .alemãs os horro-
ram na manhã de hoje, sua ,;, ,� ,;(, 1

res da guerra, que, em gráu muito'maior, levaram seus paren-
prime ira COll1iDerência, para LONDRES, 12 (U. P.) - Símultaneamente com a invasão, tes, soldados da Wehrmacht, a numerosos povos inocentes, que
acertar os planos finais da

por terra, intensifica-se a guerra aérea contra a Alemanha.' Hitler quís subjugar.
destruição do "eixo". Em Lon- .

-=-_-=�-_=:_-_:_--_=_--_:_--

���:�nte��s����i:dOaut�����':: Cidade após lOs nossos soldados na lia' li!3 Contra Lenzhaatirrnaram que o ministro An- cidade! ,. . ..

lU
Moscou, 12, (U. P.) _ Metrothony Eden não tem intenção

. I Q. G. das Forças Expedicío- ganhar o respeito de amigos e a metro, as forças russas estãode participar 'na presente con- Roma, �3 (U. P.) _-:- NaFraI�-lnária Brasileira na !tália, 13 de inimigos. penetrando em Lonzha, posí-ferência de Québec. 0'3 mertdíonal, contínua o Se- (Por Frank Conmff) - Os I _. ção-chave nazista na linha
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timo Exército. sua marcl:a trí- i brasileiro? sabem como se I ruo, 13 (A. N.) - Coml�Il:i- ·que defende Varsóvia e a Prús
unfal, conquistando cidades: adaptar as zonas de batalha. cam dalgum ponto da Itália sia Oriental. A tomada de
após cidades. Dá conta agora' Este correspondente só pode para a A. N. que o general Clar- Lonzha permitirá aos russos
o alto comando aliado, da li- afirmar, depois de ter visitado ck, comandante do Quinto contornar o rio Narew, forçan-Londres, 13 (U. P.) - "A berração de Orví lle e Cham- o quartel-general da Fôrça Ex- Exército americano, assistiu do o inimigo a abandonar aFrança deve tomar parte na plitte, na zona de Dijon, e de pedícionária Brasileira, s.itua-I às manobras que as fôrças ex- linha na qual vinha detendo,organização mundial da paz" outro sensível avanço ao

nor-I
do num formoso castelo, cerca- pedícionárias brasileiras,

usan-I
há seis semanas o exército

- declarou De Gaulle, na pri- te de Saone, emtre Gray e Ve- do por um amplo parque. do munições de guerra, efetua- russo.
'

meíra alocução formal que di- souI. Ao contrário do que acon- As tropas que estão no acam- .ram numa extensa área. Os
rigiu a seu povo, pela rede ra- tece na zona de Dijon, a resis- pamento se apresentam num generais Clarck e Mascae-enhas

•diofônica francesa. Disse De tência alemã, a nordeste de Ve- magnífico estado e muito con- de Morais observaram as ma- Dr Artur PereiraGaulle que não se poderia com- soul, ainda é vigorosa. tentes de se unirem ao assalto nobras, do cume duma monta-
I

•

OI.
•presnder uma paz durável, sem final contra o Eixo. � nha. Do seu ponto de observa- e lVelraa participação da grande nação Lá não subirá I No quartel-general há gran- ção, os dois cabos-de-guerra

francesa. Prometeu tan�?ém a O preco de atividade e uma eficiência puderam ver as granadas da
instalação na Assembleia Na-

.

'
. comparável a das melhores di- artilharia brasileira explodir

«lonal Francesa assim que vol- Porto A�egre, 13 (E.) - FI-
visões norte-americanas. além das tropas de infantaria

lassem à todos os prisioneiros cou resol�Ido q�e o preço da
A excelente comida contrí- que avançavam, enquanto os

de �llerra, ac.re,s�entando: "O I caI:ne nao .s�ra aumentado, .bue para aI boa moral do .sol- ayiões braJsileirAos cruz�vam o
governo provisorro da França pOlque os criadores de Santa I dado. brasileiro. Essas comidas ceu. Durante toda a noite, pro
tl'ansf�:'irá o poder àque�a �s- i Mana co�npro�eteram-se a

'são uma combinação brasilei- jéteis de artilharia cruzavam .0semblela, q\le sera cOl:stltmda,; entrega.r gado bordo para _O! ro-americana. O corresponden- acampamento. As manobras tI
tão cedo quanto paSSIVeI, por, g,bastecImento da populaçao te almocou frango, arroz fei- veram início no dia dez do cor
meio elo sufrágio universal". 'ao preço da tabela.

jão, salsichas, sopa e salada de rente. Acs tropas braJSileiras
w-���-_·......._ .......N�

frutas. Sabe-se que os cozi- acampam nas montanhas. Jlprox·lmando-senheiros teem uma forma espe-
,............- _...... _............. • .. • - • 11

cial de preparar as racões "C". Compra,r na CASA M.ISCE da Jugoesláv·lart
.

a <>·s a's 'q u a l' s LANEA e saber economIzar.
no e-amenc na; ,

acrescentam arroz, fazendo
E d

Moscou, 13 (U. P.), - As tro-
um prato $'abomso que recor- vacuan O pas do general Tolbukhin es-

da de certo modo as comid'as
as I-lhas

tão-se aproximando cada vez

'do Brasil. mais da fronteir'a jugoslava,
O tenente Gustavo Stal, de Londres, 12 (U. P.) _ A ao mesmo tempo. que se infil-

São Paulo, é grande aprecia- '1' emissora de Argel informou tram p�ra o sul vlSa�do alcan
dor dessas ·comidas. Alm.oç?-- que os alemães evacuaram a çar � �rea do Eget;L. N�s
mos à sombra de um. bosque I ilha de Chios no Egeu apos condIçoes, as perspectIvas eXIS-

'I , ,

tnt b'
-

dmisturando-se todos numa destruirem as instalações mi- e es para reve ]unçao as

conversacão muito animada. litares e armazens de abasteci- fôrças russas com os "parti-

L I
No Quartel-general as pare- mentos. sans." do marechal Tito são en-

Preso O genro de ava des estão decoradas com car- trevlstas como representando
.

tazes que reproduzem aspectos I Londres, 12 (U. P.) - As uma medida ini<;ial des1tinada
PARiS, 16 (U. P.) -,- Segunil0 o "Ce Soir", o cond.e René da vida do soldado. Os oficiais ilhas de Lemnos e Lesbos. no a preparar o cammho para um

de Chambrun e sua esposa, que é filha de Pierre LavaI, foram brasileiros me impressionaram, mar Eget;L, for�m ev'acuadas a1fque duplo contra � HUIJl
detidos aquí. Também foram detidos o eX-mLl1Jistro do Traba- como bons estudantes da guer- p�los nazl'st,a'S, mformou a rá- gna, desfechado pelo leste e pe.�
lhQ, :;;1'. Laga,rtelle, a atriz á.lic� FOÇiE;l_l;l, t). º conde De Gastellalle. I ra e como chefes capazes, de dIO de Angora. lo sul ..

Londres, 12 (U. P.) - O jor-
nal "Evening Standard" faz
hoje sensacional comentário
sôbre a possibilidade de que as

companhias inglesas de segu
ros de vida contem, entre seus

segurados, Adolf Hitler, Her
marun Goering e outros cava

lheiros da mesma estôfa. É
que, - diz o "Evening Stan
dard", - numerosos chefes
nazistas colocaram seus segu
ros na Argentina, cujas com

panhias, por sua vez, descarre-

gam grande parte do risco com LONDRES, 12 (U. P.) - Lutando em solo alemão, pela Esta noite, a RAF atacou pesadamente o centro tndustríal e
o resseguro em Londres. Es- pr-imeira vez na história, tropas norte-americanas penetra- ferroviário de Darrnstadt, na alta Renâmia ; e, já hoje, a rádio
tas operações da finança inter- ram mais de 10 kms. em território inimigo. Abrindo em forma alemã anunciou repetidamente a aproximação de formaçõesnacional estão sujeitos apenas, de leque o seu avanço através dum terreno montanhoso e co- aliadas. Primeiro, eram visadas as regiões do Hanriover e de
em I.nui�os c,aso?, aos cálculos i berto de densas florestas, as colunas "yankees" deixaram de Brunswick; depois, nova irradiação a« ve, ia que outras for
atuais, tsto e, dispensando es- lado a histórica cidade de 'I'reves e parecem visar Coblença e inações estavam demandando o Holsteín. Terceira advertência
pecifieação nominal de

.. c.ada as margens do rio Reno, a apenas 90 kms. da fronteira, como dava como ameaçada as regiões de Madburgo-Dessau e a pro-
risco; - e, daí, a ,PossIbIlIda- primeiros objetivos principais. -í víncia do Brandemburgo, em que fica a própria Berlim. Final-
de de que, nó movimento glo- #.' ,;t- ,< mente, chegava a vez da Saxônia, 'I'urfngia e Francônia. Foi,
bal, estejam incluídas parcelas LONDRES, 12 (U. P.) - Revela-s.e agora que as primeiras assim, uma verdadeira ofensiva total aérea, que se desenca-
relativas àqueles perigosos se- unidades de tanques e iruíantaria atravessaram a fronteira ale- deou hoje sôbre o Reich.
gurados.

-

mã na tarde de ontem, após tremendo bombardeio de artilha-
•. ..."..._.__ .. w- "-"*- - - ..._.....-_.....-_-.-,."'\l

,

Se V. S. comprar os nossos ria, que abriu passagem pela linha Siegfried. A madrugada de

tecidos, ficará satisfeito, por- hoje, já as fôrças norte-americanas avançavam ràpidamente
que inegavelmente, mante- .través das florestas que se ��n:\:��em à Renânia.

mos um estoque completo e

original, a preços acessíveis.
Loja das Casemjras, rua Cons.
Mafra, 8-A.
_..,.,..._..... ....,.....- .......- ..-8-....·.-..

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

O sr, Anthony
Eden não vai

Londres, 13 (U. P.) - A rá
dio suíça anuncia que foi orde
nada a suspensão imediata do
black-out em tôda a Suiça. Is
SD, porque ambos os beligeran
tes se €Jl1iContram agora nas

fronteiras do país, e se estão
, repetindo os casos de ataques
a território suíço, tornando-se

--�_•••_----------........-..".."..""""'''''''''''''"'''''''''''''''''''''....- ...................!!!!!!!!!............!!!!!!II!!......!!!!!I!!!-!!!I!!!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!-.....- necessário assinalar, assim,'-Ano XXX I Florianópolls-Q��-;t��-;13 de Setembro de 1944 H. 9205 jclaramente, ao linha divisória,
S para evitar confusões.

--------------�------------------------------------

Iniciada a Batalha da Alemanha

Perigosos
segurados o

o MAIS ANTIGO DtARIO DE SANTA eA'I'ARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES.

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Cosa Po
raiao], das 10.30 ds 12 e dali

15 àll 18 ha,
Resid&ncia: rua Visco de Ouro

Preto. 64.
.

Fone: 769 [manual]

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OONTABILIDADE ...

(OMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"PlJRFECTA "(urso completo
Branco»

por apenas CRS 70,00 em sua casa .- estude no «Inst. Rio
•. Caixa Postal, 5215 -- São Paulo. Fornecemos diplomas.

Peça informações por carta.

Português, Taquigrafia, Matemática Comercial e Direito Comercial.OUTROS CURSOS: A Maravilha da técnica suíça moderna

Igual ao modêlo «fino e leve
uma �ol ha».

como

Problemas difíceis de o Mucus da
Asma Dissolvido
Ropidamente
.Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo.
minam a energia. arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova íórmula médica, começa a circular
no sangue, domiuando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador, Tudo o que se faz ne

cessarío é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e üeara completamente livre
da asma ou hronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e faci! ra

pidamente e completo alivio do son-ímento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer rarmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção,

Mendaeo A�a!:,:::_m
I"GORA TAMBEM A CR· $ 10,00

resolver

Cr$ 410,00

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubísRio, 11 (A. N.) - Diversos dará as possibilidades de aqui

assuntos de grande ínterêsse !síção de carne argentina para
foram debatidos na reunião de o nosso consumo. Continuan

hoje da Comissão ConsulJtiva Ido, o comandante Peixoto fa
do Servl,Ço de Abastecímento.] lou sôbre a dístríbuíção do lei
Os trabalhos foram dirigidos [te, detendo-se nas razões que
pelo comandante Amaral Peí- lvêm determinando a r aixa da

xoto, que, a convite dos mem- 'produção dêsse alimento. De
bras da comissão, voltou hoje I fato, as sêcas têm concorrido
a presidir as reuniões daque- para a péssima situação das
Ie órgão consultivo da Coorde- pastagens. As medidas que ::e

nação da Mobilização Econô- impõem, no caso, estão sendo
mica. Iniciando a sessão, o co- adotadas, corno, por exemplo,
mandante Amaral Peixoto a- as que visam impedir a índus

gradeceu o convite que lhe tô- tríaldzaçâo do leite nos centros
ra feito, manifestando seu de- produtores. O fornecimento à

sejo de continuar trabalhando, capital da F�2pública é presen
afim-de contribuir para a solu- temente de 204 mil litros diá

ção dêsse completo problema, rios, quando nos anos anterío

que é o abastecimento. Em no- res, nesta quadra, se elevava
me de seus companheiros de a 180 mil litros, apenas. Não

comissão, falou Rodolfo Mota sendo possível aumentar a

Lima, que, em expressivas pa- quantidade, pelo menos se po- AOS QUE SOFREM de
lavras, disse da dedicação do deria procurar melhorar sua Excesso de Trabalho
interventor fluminense às di- distribuícão com uma entrega
fíceis questões que alí são fre- a domicilio mais ampla, dimí- Cerebral, Cansaço
quentemente debatidas, maní- nuíndo-se, dessa maneira, q, si- Irritação Nervosa
festando sempre seu empenho ituação das filas. Acrescentou

NUTROFOSFAN é o Tônico
e sua boa-vontade em ir ao I que várdas sugestões haviam
encontro do bem-estar coleti-' sido feitas nesse sentido. No

Ideal PORQUE reune em sua

AerODIOdell·smo

I
Fórmula, aprovada pela S. P.

voo A seguir, o comandante decorrer dos debates, levantou-
n. 1469/23, os elementos FOS- Rio, 11 (A. N.) - Realizou- S ' O t· t ,Amaral dando inicio -

os tra- se a questão da importação do
FATADOS rezenerados da CG- t C d Af Dr eH IS abalhos, referindo-se &,0 proble- leite em pó, afim-de :;wmentar lula Nervosa �a1iad08 ao valo:' ��s�� ::��â� :::::�â.e ��ncu��� F� o ·ual uer sistern dllema da carne, informando ter o volume dos fornecimentos
terapêutico do Cálcio, Sódio, de aeromodelismo, promovido aç q q a

seguido para São Paulo o coro- diários. Os membros da cernis-
Magnésio, Potássio, Ferro, pela Federação dos Escoteiros Dentadurpa�; �Iontes em

nel Jesuino Albuquerque, che- são julgaram digna de ínterês-
F' f s ocíados a l'I·C·S d A b trocí d

. ouro LU a ..acrn , conserto
f d S

.

d Ab t
.

ídéí O . t
- os oro, e a s I ·i:, o r e so o pa roermo o mi-

e o erviço e as ecimen- se essa .» ela. assun o sera.
f rtirí t ao xtrat f'res- .

tr da Aer iuti O I
dentaduras em 2 hor a s

to afim-de entrar em enten- objeto de estudos por parte da o I ican es e . e
. � . ms la a elOna:u ica. s co�- ape n as. Serviço I ápido e.'

. , ,. d
'. � ... te _

co concentrado da vítalizante correntes, em numero aproxl-

dlm�nt.os
com a Secretana a

I.
Comissão, P,ll�clpalmen c po� NOZ-de-KOLA fonte de ener--I d d 150 f duzid garantido. Preços módicos.

Agrícuttura daquele Estado. que, nos proximos meses, a SI-
o-I ..' •

.

ma o e
.'

oram con UZI os
Chamado por obséquio

Informou igualmente que o tuacão será ainda de escassez. ,_,la universalmente �onhecI�a. ao lo�a� das 'provas _em bondes
para Constantino Serratine

sr. Mário de Oliveira seguirálA seguir foi discutido o pro- ,

NUTROFOSFAN nao �on�eu Ie:specl�l�, ate Campmho, e da-
Rua Duarte Schutel, 9.

ra Buenos Aires onde estu- blema do 'sal. a!coo� r;e:l1 tem contramdlCa-,h ,em_ ombus da Es�ola da Aero-
. pa_______ '

çao, e Iácil de tomar, paladar náutica, Foram cinco as pro-
,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• agradável. É PRODUTO NA-Ivas efetuadas em meio ao

THE IJONDON & LANGASHIRE INSURANCE CrONAL, merecendo a con- .maíor entusiasmo com plana- MI·D.·ste· rl·o da Guerra
SEGUROS

THE LONDON ASSURANCE fiança da Classe Médica Brasí- dores, aviões a elásticos emo-·
..

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL- leira, que em sua maioria o re- .vidos a gasolina, de acôrdo com
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" comenda em seu receítuárío. 'as ca.tegorias estabelecidas pa- Sa R, M. e Sa D. 1.- ·15Ci (. R.

Representante: L. ALMEIDA Milhares de pessôas usam di!t- ra O'S estreantes, [uníors, se- EDITALRUII Vidal Ramos, 1. riamente NUTROFOSFAN com níors e veteranos iniciando-se
111.1111.................................................. proveito e satisfação. na mesma ocasião disputa das

Distribuidor R. Flogny & C. taças "Irineu Marinho" e "Ca
- SENADO, 15 - RIO, e na" detes do Ar" oferecidos respec
boas Drogarias locais. tivamente pela direção do ves-

_____•• .. pertino "Globo" e pelo coman-

dante da Escola de Aeronáu
tica.

Cr$ 420,00

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora IS rubís Cr$ 300,00

Caixa cromada, fundo
inoxidavel - Ancora J 5
bís, para senhora

oço
i u-

c-s 320,00

Caixa folhada, fundo aço
inoxídcrvel - Ancora 15 ru

bís, para senhora

IMPORTANTE -- eada relégio levo certificado de garantia.
-

Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra chequé.

CASA M.t\SETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)

Rua Seminário, 131 - S. Paulo,

"'·*PGA -....;a!! g #2 ,

Curso particular
de

Dact�lografia e Taquigrafia
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua
lecionar, d àriamente, a tendendo das 8 às 12 e dos

14 às l8 horas, em sua residência,
rua Saldanha Marinho, 26 A

Móveis

Dê ordem do Sr Major Chefe da
160 C. R., são convidados a com

parecerem nesta Repartição, com

a máxima urgência, os civíl Júlio·
Doin Vieira, Arí Schroeder Carnei'
ro da Cunha e Ciemente Cunha,
todos habilitados em concurso pa
ra o cargo de auxiliar de escritó
rio desta Repartição. afim de tra'
tarem de seus interesses.
Florianópolis, 5 de setembro de

1944.

I Dr. Laudelioo Soloo Gallotti I
I ADVOGADO ,

Rua João Pinto.,18 - (sobrado), Sala 1. i
-

HERCILIO SILVA
2' Ten. Chefe da 2· Sec.Comprar, vender ou alugar NOVOS e

USADOS Quer ves tir·se com
contôrto

e elegância?

86 1'\0

A SERVIDORA COMPRA e

VENDE
•

IdiColmas por
tuguês, espa
nhol, francês,
inglêl, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo.
l0gia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintario,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máq.uinasi Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
t:'ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionárioll. etc. etc.

[a maior organização no

gênero nesta capital)

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Pro-cure a

aLFAIATARIA
MELLOSe V. S. desejar um corte de

casemira, linho ou tropical,
em côres firmes e belOS pa
drõe[;, procure a Loja das <?a
semiras - Rua ConselheIro
,Mafra, 8-A.
I

e escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado, 11 - A

1

a

I
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"LIRA TENIS CLUBE" .... SETEMBRO: ,DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA'
RAINHA DE 1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

Conhece esta 1 O santo do diaESTADO
Diário Vespertino

o
*

Por ENEvÊ
SI. EulÕgio.
Natural de Esmirna, nasceu no

tempo em que as heresias, pas
sando se para o Oriente, ameaça
vam submergia a Igreja Univer
sal. Para furtar'se aos perigos do
perversão, entrou, rapaz ainda,
para o convento e, ouvindo ali as
sacrílegos e vergonholílas defecções
do próprio clero, absteve se de sua

convivê ncio e estudou os Livros
Sagrados e os obras dos Santos
Padres, entregando se, ao mesmo

tempo, às penitências e aos je
juns' Acompanhou a St. Atanásio
no combate árduo contra os seitas
que se multiplicavam. Com a rnor

te do Patriarca de Alexandria, foi
eleito para tal C01g0, onde se hou
"e com mestria e devotarnento
Sabia atrair as almas pela doçura
e afabilidade bem como pela pec
suasão de suas )!Ialav.ras. As falsas
crenças combateu-aa com livros de
grande saber. que escrevia em mo

mentos vogoa. Morreu em 608.

PatriacaNa
.

estrada Rio-Petrópolis, o

motorista dum ônibus, contendo
meia dúzia de pas.ageiros, mais
pensava em «voar» que correr.
O acelerador do carro mal atin°
gia ao máximo, a campainha
tilintava, o motorista freiava o

veículo e um passageiro saltava
«carrancudo.> e irritado pelo
excesso de velocidade. E esso

cena se repetiu até haver sal
tado o último passageiro.
O «louco» motorista, sempre

com a volúpia de ({voar». ao

certificar·se não haver mais pas
sageiro algum, sorriu de con

tentamento e imprimiu o má
x irn o de velocidade ao corro.

�ovamente a compoínha t ôcn .

Ele, nervoso e embaraçadíssim •

f re icr-o , sem olhar poro trás,
Nessa aflição tôda, sente que
lhe tocam num dos ombr-os,
Olha. de sosláio e depara com o

seu próprio "anjo da guarda",
que lhe diz:
-Nao!... Com essa velocíde

de, nem eu te aguento L ..

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139
Seja de que
origem fôr

.
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ASSINATURAS
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VERDADEIRAS
rihirrwru a vu lso

Nu In te ri o r : PASTILHAS VALOA
Anil Cr$ XI),II0
SL'IH<.:slrt> Cr$ 45,00
Tri'lllI'sttre Cr$ 25,011

COiJC05sóvendidas em

com o nome

VA_L_DAITIt'Il i a nte contrato.

" lic.n�a do D. N, S. P. NO fS6
o ....
"" de 26 de Fevereiro 9
:
"".. de 1935 orP" 9'ry/ho! 0.002, EuCalyplOI O,

Os orij.{inais. mesmo não publi
ei\"'''s, II.; .. sedo devolvidos.

A "'ir·(·t;uo não se responsauiliza
J.lt'Jos conceítns emltidos nos

a rtrgos assinados
Cão perdido

Há dias. soltou do ônibus da Pe· _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii_-ii=iO PRECEITO DO DIA dra Grande um cachorro Lulú. de ---_.
pêlo branco, bem tratado. que

I R J
-

p. t 2f:atende pelo nome "Joli"· Deve ter (. �tSaul'h ua o'ao 10 O n "sido encontrado entre as ruas Frei �\. :Clf.f ' •

Caneca e Joinvile. Será gra.tificado
..1ft' � ,�. (Em frente a_o Tes�uro do_Estado)quem dêle der notícia ou o resti- J::::! � _

Ituir à residência da srita. Manita � " ,� � Hortanépo IS

P.����:"?�:���?,:���: II MAlOlm PiIT�LDGlciís S:���on;A;:��A
que já eraru coua.r-ihuintcs antes da Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
C ,Nnpanha da "Caixa": Car.los Farm. L. d� Costa Avila
Hoepcke S. A" Savas & Cia., Anas
tacío Kotz ias, Hotel .:\-letropol, Fn-
1':l,CO & Inniao, Leopoldo Kraenrer,
CkL Alíanr-u .d a Baía, Osvaldo 1.,0-
h,) Huberuec k, Fennanrlcs Neves &
Cia., Roberto Oliveira, 'Gurt Ran
tour, Busch & Cia., Falo Brasi l , A
Soberana (�Iolni,tz & Cki.), Teodo
ro Ferrari, Fium i.n i n Vieua, Jacob
Schweldsou (Helojoaria}, João Ca.s
caes, Faa-macia Ca,hl!r·i.JH"Il,S,C, Casa
Macedônia, Boberto :\!iiller, Casa
Oscar Lima, Gonzaga & Nunes (Ca
sa Casenriaas) , Livrnría Calla,rJncn
se, Banco de Crédi,to Popular e

Agrícola, Mever & Ci.a., Furmúcí a
Moderna, Otto Bernhardt, Oscar
Cardoso. Viuva Per-cone, Banco
Nacional cio Comércio, Al vuro Soa
res de Oliveir-a, Pedro Xavier &
Cia., Irmâos Gln vann , Eduardo
Horn, Casa M'o·dt'mann S. A" João
A. Daura, Hci,nisch & Cía., CilW
Odeon, .loiio Mori.tz, Fábrica de
BOf'clwdos, Liv,o,nius & ChI., Ernes'lo
Beck, He,d:ação do "[.:stacto", eia.
Tel'efônica, G. tI.a Costa Pcrei�'{l &
Ci,a .. Crédito �Iútlli() P.redi,a,l, Alber-
to Entres, Carioni & Irl1lãos, H. O. Viuva Argentina P. de SOUSel e filho. de JOSE"
Ugocki, Hai·kal :\Iassad & Fi,lhos, ARCANJO D;: SOUSA. ainda consternado. com aO ministro da Guerra assi- Franci.sco E"ana-clista, Artur Beck, . A 1� perda de seu espôso e pai. vem pe o preaente agra-

nou uma nota, na qual isenta Demét.rio Lucas, Cas·as Pcxnam-bl1� decer a todos que os confortaram no doloroso tran'
do serviço militar, por motivo canas, .Jonge Barbato, :\Ioinho Jnin-

se. e a.os que enviaram coroas, fonogramas e caro

de crença religiosa, visto ser viMe, HodoHn
.

H�cl�ell, ,F,raS'I;.cis_cO tões. Ao mesmo tempo, convidam o. todos os pa.rente. e pe"008 ami-
- l\lo.tJfa E".\)c'Z;,1l1. .kao (,a Cruz. I111aO,

/Tas, para aesistirem à missa que mandam celebrar na Catedral Me-religioso professo da Religiao �<\ntôni'O H. de Sousa, José W. Chc- "

h 1tropolitana. no dia 16, (sábado), às 1 ora., no a tar de Sagra.doCatól'ica, Apostólica e Romana, rem, Fmncisco Berka, Ci,rbco l{'a-
o sorteado Marcelo Bordignoll, lafalt!�z, �estallirant'e !�s�r�l.�, Kos: ?�_�,\t.!��!:�'!.:.-__.._-.- � _-- .._.._-_.._ _ _ -.-.._

filho de AO'ostinho Bordio·no,n'.ffi();S 'j\,po,stüLos, �'. S,OI1'Cl,nl,. !o.�e Do almirante l' At9 aprovado ,

.0. b Hra.llllS1perger, CI,r,I,[�CO Cns.toval,
e sra. Mana Mattelo, da classe I PNlcópio Boda, Ba'l1.eo· IndlÚs'llria e Ingram 2d 1923 t 1 d R G do Ic . .

r t\ t v-
-

Sal�' 11 (A N) O co-) RIO,l (A. N.) - O chefe do,e, e na; ura o . .

j ,0<l11erCl'Ü, "n,\pTcza • Y Q- wç'ao, vauor, .

rt'a -Es ua-' bO'ovêrno aC!01ba de aprov",.r oSul (Jaques Sch,weldson. L,la. Sousa d t d Q q
-

.

'" Cruz. Ge.mlc1o C,mel-oso, nomilllgos man an e a. ua
, I ato que mandou extinguir o

Card:oso, Jorge Danx, J!Üisé A. de dra norte-amertcana em opera- T -b I d C t d B h'
Fari'as, Jorge' Sa,lull1 & Cia., Casa cões no Atlântico Sul, almiran- ..;:,:_�;;!.......!.._.!::!..!�.!.....�.::
Belo Hmizonte, Baneo do BrasH S. te Jonas Ihgram enviou ao in- MACHADO & CfA!.; L!.2..���.!!L - _ terventor federal o seguinte te- ',.
CASA MISCELANEA, distri, legrama: "Por ocasião do ani- Agência.s e Repreasnta.çõe. em Oeral

versa'rio da independência do Matriz: FloricmópoU.buidora dos Rádios R, C, A Rua João Pinto, n. 5
Victor, Vávulas e Dsicos Brasil peço aceitar as feJicita- Caixa Porial, 37
qno Tr"l"nn. 1? ções dos oüoiais e praças da Filia.l: Cresciúrna
.........-..........-.............---........-•• w.._....... Marinha dos Estados Unidos. Rua Floriano Peixoto. a/n (Edi!.
Mais «calcado Q f t

- Próprio). Telegramas: "PRIMUS·ue as u uras comemoraçoes Agente. noa principaia municipiolpopulz,,» desta data encontrem o povo do E.tado
. Rio, 12 (A. N.) - Na segun- do grande Estado da Bahia g'O-
da quinzena de setembro. rea- zando de ainda maior felicida

parecerá no Rio e São Paulo o de e conservando o mesmo e�
"oalçado popular", cujo pri- pírito de boa-vontade e de aml

meiro estoque foi tão ràpida- zade sempre demonstmdo a to
mente esgotado. Para o Rio

I
dos oficiais e praças das fôrças

serão 6 mil pares, e para São' armadas norte-americanas du-
Paulo 10 mil. 'rante o presente conflito".

Sem perda de taropo, a mulher

1
_

1
que espera ser mãe deve verificar
se tem sífilis, providenciondo para

Vida Social ��Ês�jQ feito seu exame de sangue.

---::�:RSÁRIOS ········11 Ecos e Notícias I'Comemora hoje sua data natalícia
a .rita Araci Lopes, filha do Sr.

Iosé Licínio Lopes. IHoje f�z anos o jovem Nerêu
.

Já noticiamos a proxlma
Pereira. I realização, no Rio de Janeiro,

. ., .
do segundo curso de organiza-

.

Decorre hOle o
. alUve:sal'10 da, cão e admím.ístracão hospitala-Jovem Armando Mlrowskl.

I
� �

, .

.

res, destinado a medicas e vi-

Faz anos hoje a sra. ElsQ Perei., sando a melhoria das condições
ra da Cunha.

l dos hospitais do país. Hoje po-
. -,-.- demos adiantar que êsse curso

.

O .lovem Verglho. Porto, comer'
Lerá início em outubro víndou-clárlo, faz ano.a hOle, , ,

1'0 e se prolongara ate dezem-
bro. O Departamento de Cur

sos, sediado no edifício da Saú
de Pública, à praça Marechal
Ancora, Rio de Janeiro, pres
tará informações sôbre o as

sunto.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultrarnicroseopia.
QuÍYnica sang'uínea.
Análises de urina.

Exames Anátomo·patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.

Sôr. .l.diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti·diftérica
(CRUPE) com próva de Schick,

Análises químicos de: Farinhas. bebidàs, café, mel, águas potd
veis e paro usos industriais {fecularias, cervejo r ina].

Correias de transmissãoPasaa hoje o primeiro aniversá
rio do galante menino Heitor, fi
lho do $r. Heitor Melo, proprietá
riQ da Alfaiataria Melo. Vendem-se a preços baratíssimos,

sem competência e •
e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
hua Cons. Mafra. 41

HaMlltac;ões:
Estao-we habilitando pqra casar:

o sr. Joaquim Machado Ribas com

'Q lIl'ita, Dagmar de Melo Guilhon,
e o sr, Werner Kurt Müller com a

arita. Moria Dalva. Pisani.

Por ter contraído D1atrimo
II io sem licença, o fuzileiro J0-
,,;é Ferreira de Araújo foi des

ligado do Corpo de Fuzile'iros
Né,l.vais. AGRADECIMENTO E MISSAClubes:

O simpático clube da colina,
prosseguindo no programa que le

há traçddo. realizará. por inter·
méd.io de seu Departamento Es
portivo , a cargo do esforçado e

competehte Diretor Geral dos Des
partos. o 86cio Alvaro Acioli de
VallConceloa. nos seus campal de
tênis, competiçSes entre as lUas

teni.taa. as quais obedecem à se'

guinte programação: Dia 16, .dOO·
do. com inicio às 14 horas, jogi:l'
rão as componentes da turma de
principiantes, prova' essa que é de
dicada à exma. sra. dr. Bulcão
Viana; Dia 11. domingo. com'iní
cio às 9 haras da manhã, joga.rão
as componentes da la, turma, p;ro·
va ena dedicllda à exma. ara.

Walter tange. Tra.ta,se de provas
disputadas por Benhoras e senho·
z-itClS'; pentencentes à Secção Fe
mina do "Lüav•

*

Segunda-feira, dia 11, às 17
horas, o sr. JOBé Loureiro da
Silva tomou posse do cargo de
dirdor do B8/llicO do Brasil, pa
ra o qual foi recentemente no

)meado.

GRATISl O ministro da guerra trans,..

Quer receber ótima surpreso,
feriu, por medida de serviço, os

que o fará feliz e lhe será :;eguln tes capelães militares:
de valiosa utilidade? Escrevo padre Aquiles Silvestre, do 1°
o: Soares, Caixa Postal, 84,

I
para o 6° R. r.; padre Olavo

I -- Niterói, E. 00 RIO. Ferreira de Araújo, do 1° R. r.
����������===� para auxiliar do capelão-chefe

para o 60 R. r.; padres Urbano
Rau�h, S. J. e Jacob Emílio
Schneider, S. J. arbos, do 6°
R. para ° 10 R. r.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Linhos, tropicais e casemi
râs de todos os desenhos e pre
ços, só na Loja das Casemíras
_,' Rua Cons. Mafra, 8-A.

Rxijam O Sabão

"VIRGEM ESPECIALlD4DE"
Ci \. \VErrZEI� INDU81'RIAl�-JOINVILlJE (Marco reglst.

recornn1euda ..se para roapa fina € roupa commom.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mudou-se .poro

(AO LADO

A

A MISCELANEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A 5 A IIOSCAR LIMA")

a

DA

I
, DE PESSOAS TEM

USil,DO COM BOM RE

SULTAOO o POPU

A 51FILIS ATACA TODO o ORGANISMO
Ü Fígado, o Baço, o coração

Putmões li Péle. Produz Dôres de
DOS ÜSSOR, Reumatismo, Ceguelra,
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo 80 organismo. Agradável como ltcôr.
Ü ELIXIR 914 está II provado pelo D. N. S. P.
como auxtlíar no trate rnento da. Sífilis e Reu-
matismo da IDeRIDR origem. _

VALIOSAS OPINIOES IIO ELIXiR «9Ht». dada a sua Atesto que apliquei muitas
base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo

I
A gr avur a mostra um posto de artilharia alemã, o qual teve a sua poderosa bate-

lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados ria silenciada pela ação eficaz e ousad a dos d est s csment os do Oit a vo Exército.

�:::��t�e�n�os�c�a�so�s�e�m�q�ue�a�V�ja=b=o=-=n=o=t=ri:=ta=m=e=D=tB=d=a=S=i=fiI=is::,_,=-=-=-=-=-:' Casas e Terrenos
(Fóto de British News SeI vice).cal é a única possivel.

la) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael BartoletU
.� carne verde ein São Paulo

Vendo diversos casas e Rio, 12 (A. N.) - Informam, de São Paulo que o problema
terrenos, nesta capital e do suprimento de carne à população da capital 'i)aulista foi so-

no Estreito Iucionado satisfatoriamente. Os açougueiros reuniram-se
'

e

A. L. Alves - Deodoro 35. concordaram em que cada um deles, num ambiente de cordial i
V .. 1 dade e compreensão, convencería sua clientela da necessidade

------- I U11111 reajustamento na seguinte base: quem comprasse dois

Casas e Terrenos quilos de can:8 passa�i� a comprar quilo E). mei� e quen: com-
da venda l,rasse um quilo reduzfria sua compra a meio quilo e assim porEncarrego-me diante. Tudo combinado, os açougueiros entenderam-se comComissão módica.

A. L, Alves _ Deodoro 35
cs fregueses e estes concordaram plenamente'. Dêsse modo, as

V. _ 1 �OO toneladas .de carne diárias, _que São �aulo re_:ebe e que não
_______� .

.

aavam para atender a população .ela capital, estão agora satís-

Bicicleta u�e:.d�::� I fazendo plenamente, sem filas, sem balbúrdia e sem protestos.

ço de ocasião. Trator no Terreno nara consrrucão
rua Rio Grande do Sul, 10. J:'l' ...

V _ 4
Procuro se, com urgência, um lote para construção

-.;a� ..-_- -_-..- ..-J nas imediações da linha circular. Pagamento à vis t o .

Ações �;�e���-:e�i����o i __ ......-_.,.�..:..n:���..:.':�:::r���_(��?�)__ .... '_ '.,.;,_

zeiroscadauma, da ela. Nil"C Z"E� D,''"',l,'O-�, DIAcional de Alcalis; e outras cin- , .:)
,

'I '.

co, de 200 cruzeiros cada uma,

da Cia. de Cimento Portland
do Paraná. Tratar com o sr.

Patrício Borba.

Ma.rtt;1\ HE61STRJ\ DA

Marcad'os
pelo ódio
Te legrurnrr de Paris traz-nos a

i',o!íeia di) pr isâo de Sacha Gl1i
t rv. festejado autor-ator, se

n hor de uma obra, teatral cheia
dn encanto da vida "houlevar
diérc", dono de unra sorte (1('
criações cénicas que o projeta
ram como uma figura sempre
cm foco na Cidade Luz.
Pois bem. A capital da França

li berta-se do jugo germânico e o

escritor c criador de uma série
dé' oornerlius que foram, em ou

t ras opor-as, não muito remotas,
n .rl rnção da "urbs" gloriosa, é
preso pelos seus próprios patr'io
Ü),5.
Era d e esperar. O homem de

teatro, que. antes da guerra, "i
"ia do cartnho dos parisienses
Ioí , durante a ocupação alemã,
lima .dcsilusâo para o sentimen
to patriótico gaulez. Todos sa

hem como o POYO de Paris ama

os seus artistas, aplaude-os e

pr-estigiai-os. COJ1l0 agora con-
.

s ent iria que Sacha Guitry, 11.1'1

dos eleitos da simpatia' popular,
fusse tolhido na sua liberdade "!
Nada mais natural. O· festeja

do intérprete da cena Francesa
fot'a um cios coluboradores mais

apontados nos quatro anos da
ocupação. que vem de findar,
Era visto e notificado, C0l110 lc
mos hú tempos, tomando cerve

'.in com oficiais ademães nas cal-
çadas dos "houle vards ". Tipo
popular não podia deixar dt'
ser .uotndo e marcado pelos pa-
trícios que por ele passavam,
constrangidos e humilhados,
Certo, niugueui suportava aque
la ignomlnia: um artista. dos

" palcns de Paris, que a alma da
Cidade' distinguia e festejava,
eiu i ntinfidudes com um inimi
go, cujos tacões das botas pal
mi lhn vann. com dcsprêso pel.rs
transeuntes, nas ruas fia capi
ta 1. ..
() ódio foi-se acumulando..

Agora chgeou o minu to do es

t ravaznmento. É a hora do ajus
te de contas. Não há nada corno

UJlI di a depois do outro. A re

pulsa .por Sacha Guitry não será
um caso isolado. Outros colabo
racionistas sentirão também <.'0-

lllO () povo os mar-cou para sem-

1)1'<.'·· •

Ab.
,

........._,.-"::_"._,...��.-...-_-:_-.-.
.._-.-_-.-_-_....-_-_-_-.-_-_-_-_-.-_-_-.-....-_-_-.-.-•••"W

LAR DEPURATIVU

DO SANCUE

o Estômag-o, o!'

Cabeça, Dõre
Queda do Cu-

.INDIGESTÃO
Quando se forem as dôres

agudas após cada refeição e desa

pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazível.
Porque continuar a sofrer?

A primeira dóse do saboroso < PÓ

Digestivo De Witt> dá alivio ime

diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dóse.

Peça na Farmacia o

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua a vender os seus

famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia.

Bebidas nacionais variadas,
das melhores marcas

. Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhadoll
(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho,
esquina Vi :or Meireles.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

A, _
lia Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42

Ytr,,� � d�mlçSl.i.
� .'�.

I

4a.teita, HOJE'·

(I DEONi}E, C(10v-l

A's 4,30 e 7,30 horas
Grandioso' 'Programa

George Murphy e Anne Shir ley , em:

O prefeito
Isa Miranda no filme Mister ioso e Diferente:

O homem que voltou do
mundo

CASA PEQUENA
Necessita-se de uma, po

rém, confortável, com quin-I
tal regular, para cqsal sern I

filhos. Dá-se fiador. Cartas,
para esta redação, a W.
N C. 5 v> 4

da rua 44

Tyrone Power ,

máximo,

Amanhã:
AnnabeIla e Loretta Young no espetáculo
épico, .gigan't es co e extracr dinâr io:

SU··E·Z"

outro
P

- Vende-se uma,
ensao familiar, afre-

guesada, sita na rua Deo
doro, 23. Tratar na mesma,

S v, ·4

NOVOS COMB.ATENTES PARA A FAB. (Nacional
Dist r ibuiçào ,COOFERATlVA

Preço: único 2,00· LIvre de Censura

Vende-se u�hoa�:�!-
o n dulaçâo permanente e um

-s tabitiz a dor de 1 KW, com

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

V.-19

CINE «I
A's 7,30 horas
UJtima Exbção

Franchct Tone, Anne Baxt e r , .Akirn T'a miro í.f e Erick
Von Strohein no papel de Rommel, a raposa nazista;

5 covas no
.
Egito

.

CINE ]ORNAL BRASILEIRO (3x76)
N 6ciona Distribuiçiio COOPERATIVA

GALANTE PROTETOR (D:;:s. CoI. lmp,ressíónar.to)
PI eços Cr$ 4,00 e 3"09., qmp. 14 anos».

VENDE-SE
por Cr$ 4.000,0í) uma casa

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

6 metros de frente. Tratar Da

avo Mauro Ramos, n 198 .

GELADEIRA
Vende,se uma, nié'dindo '

Im80 por lm20. Ver e tratar
:no "Bar S. Pedro". 15. v-12

�--'"''''- -- �--
.. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO o ESTADODR. SETTE GUSMAO
CHEli'E DOS SERVIÇOS DE TISlbLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPJ'TAL "NERJ!:U RAMlOS".
Curso ele aperf'e íçoarnen to no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - EX'esta.
giál'iO do Insti·tuto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-mérítco in ternn do

Sanatório de Santos. em Campos do .Iordão,
CUNTC ..\ dlim.HJ - DIAGNóSTICO PRIWOCE .." TRA!l'AMEN'I.'O ESPFJCIALIZAD'O

DAS DOENÇAS DO APAR.f:LHO RESPlftATóIUO.
CONSULTAS: Diàriamente., das 3 às 6 horas. CO,NSULTólUiO: Rua Vitor Meireles, 18.

.

RES'l:D:eNClA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742.

.. '

TORNEIO DE VOLEI E BÂS- basq�et�bol, dispu�adas no lOção dos 22 players, os únicos
. QUETE_ BALL,. It?rnelO inter-colegial, recém- que escaparam foram: Arécio,

Realizou-se saba.do últímo a: fm�o, e conquistadas pela Jalmo, Zabot, Fatéco, Tião,
abertura do torneio aberto de .eqtnpe da I. E. F. A. E., que Saul Vadíco e Teixerinha.
valei e bola ao cesto pa;troc�na- !tr1Í�nfOU de maneira digna. A, U;ge, pois, quea F. C. D. re
do _pela F. A. C., desta capital. n�llte, no. Re'SltauraJ?-,te Estrêla, quíeíte outros jogadores, para
AS 19,30 os, atletas concor- fOI oferecido um drínk aos va- treinar. Quem sabe lá se não

rentes, �endo a frente a b��da lorosos atletas que souberam existem pebolistas mais tena
de I?uslCa da Força Policial, realçar � Instdtuto no grandío- zes le de fibra, aí pelo interior?
desfilaram pela Praça 15 ruJ?o iSO torneio. O tempo é pouco e é preciso
a q�adra de .esporte. d? .

Lira providenciar tudo até a hora
:r'ems.' aonde t.IVeram mlcl� as VENCEU O INSTITUTO H. Apesar de o 10 jôgo ser. rea-solenidades e Jogos respectiva- Na partida realizada sábado lizado em nossas canchas, não
mente. passado entre os quadros do nos iludamos com, este: fator.
�n: a �)l:esença d? sr. dr. ,I�tituto e da F: A. C. E. em O futebol não tem lógica.

R:0geno Vieira, prefeito da �a- disputa ?O torneío inter-cole- ÉDIO JOSÉ TONÓLI
Hospital pítal e homenageado da noite, gial, saiu vencedor a guapa ,.,

foi pela banda de música da equipe do primeiro pela conta- O .FlamengoFôrça Policial executado o hi- gem de 2 x 1. Marcaram os
1.4-44 no pátrio, que foi cantado com tentos Denhoca e Medínho pa- cri� um caio

. .

entus}asmo pelos p_resentes. rao vencedor e Brocoió para a
.

Rio, 11 (A. N.) - OS)O'�lS
Apos essas solemdades,. pro- F. A. C. E. Arbitrou esta pugna divulgam que oIlite�, a noite,

l cedeu-se ao sorteio dos Jogos, o sr. Cesar Ceára. qu�ndo estava reunida a díre
! com o seguinte resultado: Com esta vitória, sagrou-se tona do Flan:-e�o: compare

VOLEI: Curso de Educacão o Instituto de Educacão cam- ceu um runcíonárío da Fede�
Médieo - chefe do Serviço de Sífil�s do Centro de Saúde ", , -

1\1 t
.

t
.

bí
DOENÇAS DA PELE _ SíFILIS _ AFECÇõES URO-GENfTAIS DE

Física x Instituto de Educa- peão do torneio inter-Colegial! raçao . e ropou ana. mcum 1-

AMBt):s os SEXOS _ RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS ção. O Estado Espootivo envia os do de sequestrar parte da ren-

CONSüLTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 Os quadros prelíaram com a parabéns à representação atlé- da que ��mbe ao rubro-negro
RES.: R. Joínvile, 47 - FONE 1648 seguinte escalação: I. E. Rita tíea da L E. F. A. E., pela sua pelo seu Jogo da tarde �m .0

de Cassia Aguiar, Célia Buccki, notável exibição neste magno Botafogo, tendo-se a. dlr�la
Olga Colônia, Zulma Costa, certame. negado a devolver a ímportãn-
Ester L. Baixo e Sônia Baião. da, declarando. aguardar o pe-
E. E. F.: Maria Natália Pin- O TREINO DA SELECÃO dído da entidade, por escríto,

to, Alzira Maria do Vale, Nair' DE DOMINGO
..

afim-de deliberar. Pelo regula
D::I_l1inelli, Haidée Domit, orlai Verificou-se, domingo pass�- menta da Federação. de Fute�
Kílían e Ranuldas Caldas. do, no campo da F. C. D., mais I bol, o clru):>e que, disputando
Foi vencedora a equipe do um 'treino do nosso scratch I uma partida, negar-se a con

Instituto de Educaçã? pelo. e?-lten�o como orientador o coach,tinuar, perde, além do jôgo, a
core de 16 x 13. Serviu de juiz Antonio Salum. Foram escala-,parte da renda que lhe couber.
o sr. João Rosa, que teve atua-' das 2 equipes, A e B, constãtuí- ;No ano pa,_ssado, o yasco da Ga�

ção regular. das assim: Ima, por esse motivo, perdeu
Em seguida, defrontaram-se "A" Vadíco, Schram e Aré- 15 mil cr�zeiros de pa�. da

as 'equipes da Base .A!érea e cio; Piska, Chocolate e Jalmo; -renda do Jogo com o Flun.unen
Fôrça Policial. Foi a seguinte a Feli:pe, Teixeüinha, Zabat, Tião se, p?r se haver n�gado a p�"
escalação das turmas prelian- e Saúl; "B" Currú (Jonas), segmr atuando. Amda de acor

tes: Fatéco e Diamantino' Jacinto do com "O regulamento, parte
BASE: Otávio Vieira, ,A�i Emílio e Henrique; Lebetinha; da !enda fi�3:rá pertencendo à

Silva, Wanter Menezes, OtavIO Nd.zeta (Galego), Newton, Ali ent]dad!e dlrl!ge}1te do futebol .
de Sousa, Pedro Serôa e Honó- e Abraam. Rio, 12 (A. N.) -:- Todos os

.rio Magalhães. Após jôgo sem grande desta- vespel1tinos em suas pnqleiras
F. P.: Poncian,o. Martins, que, saíu vitoriosa a equipe A edições tratam. demo�.�men-

Mal'cHio Silva, Antomo Borges, pelo SCOIle de 5 a 1. te do gesto antl·desportlvo dos

Dr LAURO DAUR! José Atanázto Gouvêa, Osmar Sôbre o desenrolar do ensaio, jogadores do Flamengo, ontem,
Í!Jti:ectall8t1l em JJooúça8 de ,;enho- Monguilhotti e Armando Car- podemos dizer que ainda falta quando era disputado

-

o jôgo
!'aS _ Vias Urlinl.riaB. doso. muita ,coisinha para o aperfei- entre os rubros-negros e o Bo-
Curso de especialiZação de Gineco- Venceu a turma da Base Aé- çoamento completo do nosso tafogo, e quando vencia niti·

I!)gia (doenças de Senhoras) com o 'rea por 22 x 18. Serviu de ár- selecionado. Vimos que alguns da;mente por 5 x 2. Os jornais
Prof"'S50r Moraes de Barros, da Fa- bitro O sr. Nazareno Simas, que dos elementos são um verdadei- acentuam que o público, que
culdade de .MedicIna tle São Paulo.

.teve atuação a contento. ros ... tolos. Em vez de J'ogarem frequenta nossos campos de
Tratamento especialiZado. médico e

cirürg'ico,
.

das afet'çOes do aparêlho Depois de terminada essa futeból, dão pontapés na bola futebol e paga preços elevados
genital fernfuino (U\'ero, ovários. pal!tida, teve lugar o jôgo de e, à:s vezes, nas canelas uns dos para assistir aos jogos, não
trompas, etc.). basquete entre as turmas do outros. Não poderão, de manei- póde ficar à me,rcê da indisci
Cura radical das inflamações dl» Ubiratan e Atlético, que for- ra alg'uma, integrar uma s'€le- pliina de jogadores, que, no ca-

anexos (Ovãrios. trompas). sem ope- st· ia
ração). Tratamento de todos 08 dis. maram :xssim: ção.

.

so vertente, foram pre -, 19 -

túrhios da menstruação e da esteJ"lÍI- UBIRATAN: Osvaldo Silvei- Outra coisinha que nos sur- dos inexplicavelmente pela di·
ra, Hélio Lange, Naldir Silvei-,'preendeu foi a prática do jôgo retoria rubro-negra. Apesar de

Tratamento moderno da bleuorra-
ra, Ja'Ír Silva e Raul Bylaards. J bruto por alguns "craks" do se tratar do "clube mais' que

:!:o:.gu::r epr:���:' ;�ea:.:s s�; ATLÉTICO: João Nunes, OS-I quadro A. Nizeta, por exemplo rido do Brasil", o gesto do Fla
contrOle endoscópico _ fJretr08éOpia ní Paulo Harg,. Oscar Capela, !foi posto fóra de campo bem melllgo não encontrou, entre os
- e de faooratório. tOsvaldo Si1va Husadel e Hélio' pis:xdo. Outros integrantes da

I
cronistas desportivos cariocas,

FISIOTERAPIA - DIATERMIA Bom da Silva. seleção B reclamaram do jôgo um único que defendesse ou
- INFRA-VERMELHO I Venceu a -equipe do Atlético vio}ento, também. ]'ustificasse sua atitude, que,CONSULTAS; - Das 10,30 às 12

noras e das 2 às 5. de 11 x 9. Serviu de árbitro o Finalizando esta croniqueta, rea1mente, não tem defesa nem

ConsuHórlO - Rua Tlrl!ldent&s a. sr. Nazir Ma.nsur, que teve boa resta-nos dizer que, pela atua- justificativa.
!"one; 1.663. .atuacão.

E assim, teve início os jogos
do torneio abemo de vo]rei e

DR. ANTôNIO MONIZ \basquete, e que prosseguirão
tôdas as 'noites de 2a 4a e 6a

DE ARAGÃO ��iras, na quadra do Lira Te-
.

'. ms Clube.
Lltru*,. • Ortope4la. C1tnJea • CI.rarP. NR' Antes da realização!lo toru.. P.rtoa • 4_çaa ele Haboru. ..

'.. .

CONSULT6RIO: R. João Pinto 7 Did. dos supra-citados Jogos teve lu
-lamente das 115 la 17 horu. RESIDilN- g-ar a entrega da.s medalhas e
'A: Alln.lnnte .A.J-rlm, ali...cm.. 111. ,diplomaIS aos atletas que toma
_.-_.

10
ram parte nas últimas _compe-DR. REM IG tições organi2Jada pela F. A. C.

Médico .._ Cinarrjão - Parteiro
CLINICA "DICA O "Estado" . esportivo, faz

R A .'0 S X MoléstIas tnternAtl, de senhoru e C1'1. votos pelo bom êxito das com�
Moderna e possante instalação

.nças em Geral. CONSULTóRIO: Rua petições, e cumprimenta os di-de 200 MA.
"ellpe Scbmldt - lildlffclo Am€lla Neto. A CDiagnó�tico precoce da tuberculose
"one 1592.9 U 12 • a AI 17 boru. RB- r1gentes da F. '. ., na pessoa

pulmona!', úlceras gástricas e duo- de s;eu pI1esidente sr. maJ'or
à d t• r SIDJ:NClA: J Largo B.!lnja.miftdenais. c ncer o e!l omago, a e-

Constante, � _; .João Alves Marinho, pelo su-
ÇÕC'8 das via!! biliares. rins, etc.

cesso alcanf'a;do sábado último,Apii<'a o PneUlDo-torax artificial
D N t d'A ii

"

Palra () tratamento da Tuberculose r. ew on v a pela sua benemérita associa-
'Pulmonar - Tratamentos moder- Operaeôes -. Vias Urinarias -- Doen- ção esportiva.

DOS e efkazes desfá moléstia ço. dos intestinos, réto e o.nus

Comple.to gabinete de Eletricidade, -. Hemorroidas. Tratamento da

llIêclira: Ondas curta!! e ultra-cur- colite ameblana.
tas. BII i tiS Inrra-Vermelhos e Rai0s Fisioterapia -- Infra-vermelho;

{Jlt.ra Violeta. lnfrazoo-Terapia Consult: Vitor Meirel". 28,
Consultório: Rua Deodoro, li Atende diariamente ã. 11.30 h•.• ,

esquina Felipe Scbmidt à tarde. da.e 16 hs. em diante

pu , b 12 hr$., f. da. 14: .. 17 brt R..íd: Vidcli Ramo., 66.
l.aflliAo U16 rem. lOCl7.

.

MARIODR. WENOHAUSEN
,

(DIplomado pela Faculdade Nac. de Me<1lcina da Universidade do BrasU)
&x·lnterno' do Serviço de Cllín,lca Médica do Profesl'or Osvaldo Ollvetra. médico do

Departamento de SRüde '

CLI!'Ii ICA IUUHC.t\ - Molésttas ÚI.tenaas de aduítos e erlauçaa. CONSULTORIO
• JUltlIlIIl:NCIA: Rua Felipe Schmldt u. 38 - '.rei. 812. CONSUJ,Ti\S -- Das 111 à. III.

DR'. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

�ape�lali8ta, assistente do Professor Sanson do Río de Janeiro.
coNSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, daa lJ h II.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447
------�-----------------------------------------------

IDR. ARMANDO VALERIO DE ,ASSIS
DOI Serv:ços de Clínica Infantil da -:_\ssistência Municipal e

de Caridade
CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CO:\'Sr)L'.l'ófUO: Rua �UIlCH Machailo. 7 (Edlfído S. l,'rancisco). fone
Consultas das lU às I:! e das 14 às J5 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783
CUNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Narriz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTónIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESlbENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
ClRIJRGI.'\ GER ..\J, - ALTA eJItURGIA - l\tOf,�STJAS DE SENHOHAS - PARTOS

F'(wtnaüo pela Faculdade de Medicina da Un íver-sidade de São Paulo, onde fOl
A�:s-j8�i:lHe por vár-ios anos do Serviço Cu'ú rg ico do Prof. Alípio Cos-tela Neto.

Clr1./a:'g;a <lo estõmago e vias büiares. in test.tnos delgado e grosso, tírõíde. rins,
prólllit.,a, bex�a, útero. ovârIcs e trompas. VaricoceJe, hldrocele, var ízes e hér-nia.

OONSULTAS:
das 2 b 5 noras, à Rua Felipe Schrnddt, 21 (altos da Casa Pa ra iso ) . Tel. 1.598.

RESfIYENCIA: Riua E1steves Júníor, 179; Tel. 'M76�

DR. MADEIRA NEVES
Médico espetialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Al)eFfeleQamento e Longa PrAtlca no Rio de Jlinetro
lJCJI'II!IUl,1'ÀI!I -- Pela manhA: dlarlallreJite dll8 Hl.30à.l2 h., q tarde eXC1!.ptoaOi
..bad.... d.. 111.30 A. 18 bor•• - OONSULTOKJO: Rua JoAo Pinto .. 7, eobrado -

'''ODe: 1.481 - ReIoId&lcl": Ru. Preeldfl1l'� C01ItlnhO. ,..

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
ÇUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

I'ormado �eill UnJ.,eraldade de Genebra
COI'Il pratica DDII llnspltaa ewopeue

CUn1ea m�lca em geral. pedlátrla. doen·
... do llatema IUI}'TOIrO, aparelho genit�

urlnArlo do homem e da mu1l1er
......te. T6clJllioo: DR. PAULO TAVABJl8

CUi'1IO de Rad!olo«la Clfnlca com o dr.

Manoel de Abt'eu CJampanado (810 Pau·
lo;). Eetl8Ciallzado em Higiene e Bal1de
Pl1bllca, nela UnlTera1dade do Rio de J,a·
I),elro. - Gabfnete de Ralo X - lillectZ'o

eariliogrul. cllnlca -- Metaboll.mlo ba·

tal __ 1'lOndagt!,m Duodenal - Gabinete
de tllrlõterlipla - Laboratório de mtero.

copIa II an.ale cllblca. - Rua Fé1'll8lldo
Machado. 8. "'one 1.1915 .

..:.... Flor1àDÓpoUI. ,

dade.

DR. SAULO RAMOS

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
fNCENDtOS E TRANSPORTE�

.....Cl..u.� em molMtlu ele �OI''' -

partoe.

AI,TA CIRURGIA ABDOMINAL: ed6-

..."0,, .""lcuJa, (Itero. O.útOI, apea41ce,
taruot... oit'C. - CIRURGIA PLA8TICA
00 PllltlNiilO - H61'1lt.., bt4rocele, .,&

rtooeele. 1'i'atameato .em dor e cperaçao
•• nemorroldee ti .,arilIN - Pncturu:

.p...elboe !Se r:êeSo. O�ra .01 Boepl....
ele J'lOJ"l&D6pou..

....... Pere.... • OU'fttra. te. I'o.e, 1."*.
HorúlO: Du tt .. 1. hor...�.....

llesiàefr"la - Rua Tiradentes 7 FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA 'VS

(Sobrado).

Hoje. amaabA IIel'II Jl .U pretel'14a
orec-.. ..do.aIe • Ntraqelru - Homeo...a.. - �artae

ArtlarOl 4. borracha.
......._ • _ala ob_"'laet. ao reeeltII&rte _.._

COMPANIDA "AIJANÇA DA 'BAlA"
:.:-

DR. AUMUO ROTOLO
rC!�r.1U ,... Cri

<llfr.. elo bala.co oh ttUl

Re8potl9ll1:)U!<l8detl .••• •••• •••• • •• ,............... Ctt
Recelta ..•. . , •• , • .• �I
At1.o . , .••.......•.. erl
Slnlstros pagos 'Hlt! diurnos 10 aDOI .. " •••••••••••• él'I M.986.9CI1,.2o
Responsabllldades •... .. _ . . . . . . . • . •. CJ1 7G.73e..otOl.aoe.�o
Sena de ral.Z (prédlOll e terrenos) � . . . . . . era 23.14á.657.+l

DIRETORES: - Dr. Pam.fUo (l'Ultr• .-retre (l. ciInalho. Dr. J'A.netaco

de Sà e AnISio MalllJl>rra.
Agências e sulHlgêncla. em todo o terrltOt1o nacIonal. - \!tQCUJ'W,1 110

Uruguãi. ReguladOfea de aTarlM llAI prLnclpal8 cidade. d. Am6rIce.. Europa

'rAÇA� E MEDA�H'AS
• A.trlea.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS '

FOI reahzada dOlmngo, por I c AMP o S L o B O &; C I A, - Rua Fefipe 8cbllllGt, a...
oc:xsião da matinée dansante

f
Caixa Postal n. 19 - Telefoner1.083 - End. Telegr. "ALI4l'OA-

no Clube 12 de agôsto, às 16 SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, tTAJAt, BLU�·
horas. a el1tl1ef1;a das ta()as e NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

me"Alh�s del futebol, volQi'DOl e oIIN'fTlh •• "..,.of'IiI'tI,WIIV',.,...�+V#h.......".. .... """".........".....w••w., ........""
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Planos para a guerra do Pacífico
QUÉBEC, 12 (U. P.) ... TUDO INDICA QUE A NOVA CONFERÊNCIA, ENTRE ROOSEVELT E CHURCHILL, SE DESTINA, r
PRINCIPALMENTE, A ELABORAR OS NOVOS PLANOS DE GUERRA PARA o PACíFICO. E OS MAIS COMPETENTES
ACHAM QUE, PARA TANTO, DEVERÁ SER ESTABELECIDO o COMANDO SUPREMO ALIADO PARA TODA A LUTA CON·

TRA o JAPÃO. TAMBÉM DEVERÃO SER FIXADAS AS PROPORÇÕES DAS FÔRÇAS NORTE.AMERICANAS E BRITANI·
..

CAS A SEREM TRANSFERIDAS DA EUR .oPA PARA o EXTREMO ORIENTEí L.oGO QUE ESTEJA COMPLETA A DER.

ROTA DE HITLER.

INo cume das
montanhas
Kandy, 12 (U. P.) -- Comu

nica-se oficialmente que no

Arakan, na Birmânia, fôrças
a 1 i a das de Décimo-Quarto
Exército alcançaram o cume

das montanhas ocupadas pe
los japoneses, na cadeia de

Mayu-Ku, ao sul de Butidaung, i
um dos pontos mais frequen
temente citados na luta da
Birmânia.

.�---------------------------------------------
-------

Florianópolis,. ,.S de Setembro de 1944

Um forte da linha Maginot
Frente francesa, 11' (U. P.) 1 ro, como esta em que me en

�... O forte Villey-Le-Sec, con-
I centrou sentado. O forte cen-

quístado por uma coluna do I traI, em, cima ela colina, está!Em Anceygral.
.

Patton, fica. em cima de I cercado ele um fosso amuralha-
2 P F'

uma colína de onde se tem cla-I do de 10 metros de protundída- f
Roma, 1 (U. .) --

idadera visita de Nancy, É o primei- 'de e 6 de largura. As grandes rlrancesas ?cupara�6 t ci ade I'ro bastião da Límha Maginot a cicatrizes daquí mostram os D�' Ancey distante ms. e

catr em poder dos soldados do efeitos do fogo de artilharia. ijon .

. general Patton. É, além do Os túneis subterrâneos ligamo. C'onl,a a

--

mais, o primeiro forte que os se a outras fortificações da Li- Linha GóiiC"t
alemães defenderam, o que nha Magímot. É um tributo ao

l

confirma as predições de que a valor dos norte-americanos a Roma, 12 (U. P.) ____.-'. As tro-
Wehrmacht tudo fará para re- ocupação dêsse moderno torre oas britânicas e norte-america
tardar o avanço aliado, usan- e ao mesmo tempo um pres- nas penetraram de três a cin
'do os pontos mais vantajosos t ságio da queda da linha Sieg- �o quilômetros no terreno ele-
entre nossas tropas e o Sarre. fried. vado ao norte do alto rio Sie-

Do forte, em cima da colina, ve onde começaram a experí-
. coberta de árvores, vários qui- mentar as defesas principais
lômetros do outro lado do rio ia Linha Gótica. Despachos do
Mosela, entre 'I'oul e Nancy, É UJU OOENÇA "front" indicam que tanto o

são dominadas as florestas e Jl'UlTO PJmIGOSA Quinto quanto o Oitavo exér-
·

campos visín.hos, num raio de PÃ.lU A I'AHÍr.U citas estão em conctato com

80 quilômetros. Seus canhões :& PAA.A A. BAÇA as posições nazistas no interior
, cobrem o Mosela e as estradas J.vm...rI A 001(- ia linha. através de toda a

que conduzem a Nancy. : B.lTEL-A OOM O frente italiana. Continuam as

.'
O tenente-coronel Elliott 1!lnltllll:(I!W!Jiltll pesadas lutas no setor do

Cheston, que se apoderou do, r.ma ulL Adriático, onde os britânicos
rorte, declarou: se aproximam, cada vez mais.
"Foi um osso duro de roer" Subi-O·do O de Rimini.

.-- mas logo acrescentou:
---------

"agora estamos do outro lado D�nu'b-IO
Par,i! puni<áo

do rio Mosela e aquí ficare- n dos (ulpado5
mos". Moscou, 16 (U. P.) - A flo- Paris, 13 (U. P.) ___:_ Informa-

o tenente-coronel Cheston l ti1ha fluvial russa está subindo se oficialmente que, na reu-
·

disse mais os alemães acredita- o Danúbio em direção das níão de ontem, o gabinete fran

ram que poderiam reforçar "Portas de Ferro", sendo opi- cês, sob a presidência de De

suas defesas, vindo de pontos 111iãO
dominante mesta capital Gaulle, tomou determinadas

fortificados no bosque. Mas a que as suas unidades vão ainda medidas, relacionadas com a

aviação aliada destroçou as auxiliar a travessia do rio para prisão e o julgamento dos indi

suas tentativas, fazendo-os em! a região do noroeste da Sérvia, víduos culpados ou acusados

l'odaços. I partindo os russos das suas ba- de colaboração com os alemães
'I'ôda a colina está coberta 1

ses recentemente estabelecidas ou de atividades contra a se-

de posições Indíviduais de rer-
i
em Turnu-Severin. I gurança do Estado.

i�ICO.,tA�(L��
.',,611 'E)(�HNC.l';':'

Madrí está repleta de boatosl���I�C:�:sa
Câmara

Madri (Via, �étea) - �.l�m ?tuttgar,t-Berlill1, segundo se Londres, 13 (U. P.) - ° Par-
da fal�a. notícia transmltI�a ll�forma, a K:all1lcle, a.ltur�. �:ere- i tido Commonwealth deu a pú
pela rádío de Bruxelas da ca- dlta-s� que a notrcía �obl e o

i blico um plano que advoga a

pitulação da Alen�anha, que sr. Primavera teve or.I��m no abolição da Câmara dos Lor
circulou nesta capital neutra, fato de que um dos avioes da I des da Grã-Bretanha no após
IVIadri está repleta de r�lmores. Lufthansa; que chegou a Bar- I

guerra.
Os mais sensacIOnais Incluem celona, fOI batizado com o no-

a informação de que Hitler, me de "Primavera".

Goering, Edda Cia.no e Rim- D-;-ê;·i;(;
......

�-;;;·c;;;;.-; Dra. JOSEfiNA SCHWEIDSON
mler chegaram aquí sem noví- de regre.sso de sua via-

...
,. dade. Uma transmissão da B. Londres, 12 (U. P.) -- _0 De-

': B. C. dizia que certo sr. Prima- pa�t�mel1!�o � Informa�oe� da

vérá, que se acredita é um ale- �:e�Ia a.nuncI� que o �overno
.. :� 111ão proeminente, chegado por gI�gO transferl� sua sede do ;.

... via aérea, era a causa da onda CaIro par�. a cld�d,e de Case�- A guarnicao
·

de boatos. A informação, trans- ta, na Ital�a, :proxll!l� de Na- de B�est "

mitida em espanhol, ll1ão foi pol�s ..O prImeIrO mmlstro e a
.

Londres, ,12. (U. P.) - A la

corroborada de Lisboa, diz que maI'?rIa d.�s membros de s� I dlO de. �ans mformou que a

a embaixada alemã em Madri I g�bll1ete Ja se acham naque"a I guarmçao .de Bl:est rendeu-se.

preparou dois andares para a!
CIdade. Falta conflrmaçao.

iminente chegada de persona- U t
-

d; .. 'lidades de ,destaque al�mãs, l....:Ian elga e carne e porco
enlbora o.s clrculos bem Infor- Os preços, de venda do quilo d·e manteiga de 18. qualidade (nata
mados a qualifiquem de falsa. doce), nesta capital, foram alterados para Cr$ 18,40 [produtor] e

Salienta-se que a linha aérea Cr$ 18.40 [varejista].·
.

..

•
. , . , Quanto à carne verde de porco, o preço fal alterado para c'r$ 5,50

da Lufthansa I e llllClou seu tra- o quilo com osso ficando aholido o tabelamento da dita carne sem

fegQ ui.�rio entrt1 B;;Lrçel()n�� O�'Q.'
, ,

reassumiu
clínica.

sua'gem,

de vez em quando, com novas idéias e novos planos, a propaganda
de sua firma, para que os bons negócios continuem aparecendo.

rlinl :t!1I)ii P����G:��A
oferece aos seus clientes

- uma pr0paganda. sempre diferente e moderna

Rua Trajano 33 - so�LORIANÓPOLIS
Propaganda ilustrada em [ornais :

DESENHOS -'TEXTOS - CLICHÊS
CARtAZE�OLHe:TOS

Comboio japonê's destruido
PEARL HARBOUR,' 1) ..:..- Aviões norte-americanos, com

base em porta-aviões da frota do Pacífico, atacaram e destruí
ram inteiramente, em Mindanao, rias F'Ilipinas, um comboio
Japonês de 52 navios, segundo foi anunciado. agora. Foram
também destruidos sessenta e oito 'aviões.

A ação da nossa· Esquadra
RIO, 12 (A. N.) -- O almirante Jonas Ingram, comandante

da Quarta Esquadra Nordeste, divulgou, o tópico dum boletim'
publicado pelo almirante Ernest King, comandante chefe ela
'�squadra dos Estados Unidos no qual êste elogia a ação dos
navios de guerra .brasileiros nos serviços de comboio, dizendo
que o serviço organizado pela 'nossa Marinha foi "um modê
lo de eficiência, regularidade e bôa execucão ".
�----..............,....._-_-.--........,. .-

-,,'_"""" ...-..:-..-..-.-.. _.; _.__ ............- .. - - ;., � �

Exposição de
aeromodelos .

I ��d:!��-�v��u�
ção da fron-t;eira alemã foi rec li
zada pela Z". força blindada do t:
Exército nortecamerica·no, a qual,
.partindo de Verviers, atingiu Eu
peno ao sul de Aaschen· [Aix·lao
-Chapelle 1,

-

Ontem, à tarde. na sala de desenho

do Instituto ele Educação de Florianó

polis, reuniu-se a -comissão julgadora
dos modelos expostas, provenientes de

todos os estabelecimentos ele ensino pri
mário elo Estado.

A referida comissão estava composta
pelos srs. cap. Asteróide Arantes, pres.
elo Aéreo Clube e tenentes Haroldo Ja

remir e Ivan F'reyesleben, da Base Aé
rea de Florianópolis, os quais examina

ram os modelos, conf'ecionados em ma-

Paris, 12 U. P. - Continuam a

resistir as guarnições alemãs da
Boulogne, Calais e Duriker-que.

Moscou. 12 U. P.-O grei!. Tol
bukhin foi promovido a marechal
de campo,
.��

poctlvamente, como prêmio, as Taças
"Presidente Vargas", "Presidente Roose

velt", "Santos Dumont", "Irmãos Wri

gh t" c "N. Rockfeller", E os alunos que
confeccionar-am os respectivos modêlos
obtiveram os prêmios seguintes: l0) Re

lógio de pulso. 2°) Idem, 30) Estojos de
rcrrarnentas. 4°) Estoj o de Iáp.is e cane

ta-tinteiro, 5°) Penal e pertences .

O certame atraiu a atenção de todas
as crianças de F'lor-ianópol is e cidades

vizinhas, preenchendo. cabalmente, a fi
nalidade pedàgógica e pa.triótica a que
se destinava.·

deira. nos mínimos detalhes.
Foi a seguinte a classificação obtida

pelos educandários cujos modelos foram
selecionados: l° lugar - Grupo Escolar
"Jerônimo Coêlho ", da Laguna, com o

modêlo "Douglas DC-3"; 26) G. E. Par

ticular "S50 Luiz", de Jaraguá do Sul -

modêlo "Clipper C-4"; 30) G. E. "Ge

túlio Vargas", do Saco dos Limões, Flo
rianópolis - modêlo "Junkers 87b"; 40)
G. E. "José Botteux", do Estreito -

modêlo "Loockeed P38"; 50) G. E. "Lau
ro Muller", de Florianópolis - modêlo

"Douglas A-20" .

Esses grupos escolares receberam,. res-

----_.__,.--� ---�- .. __ . __ .

- • --......

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construcão
Projetes, Orçamento::, Admipif'tração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone'<733

FLORIANÓPOLIS r
----------�------------�------

I

==

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


