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Prontos para entrar na Bat�Iha,
'1- LONDRES, 13 (U. P.) ... MAIS UM EXÉRCITO NORTE·AMERICANO DESEMBARCOU NA ,FRANÇA. É O·' NONO EXÉRCI .. t:\\\i

TO� SOB O COMANDO DO GENERAL SIMPSON, CUJA ,CHEGADA A '·ALGUM PONTO" DA FRANCA ACABA bE SSlflNUN .. l.
CIADA. AtÉM DISSO, INFORMA-SE TAMBÉM EM LONDRES QUE 'O RECEM·FORMADO EXÉRCITO DE INF}\(TffRIA �At

REA ALIADA ESTÁ IGUALMENTE PRONTO PARA ENTRAR NA BATALHA CONTRA OS ALEMÁ�.
-

Já na T,áela
bÚlgara
Londres, 14 (D. P.) - O co

mentarista da DNB, von Ham�

morte ... Expulso da m�r, .declarou que fôrças rus-

Moscou 14 (U P) _ A � Academia Francesa sas clUzara� as montanhas de
.

' ... _ nun., Rhodope e Ja se encontram nasClou-se .qu.e o caplta? Walter P�l'lS, 14 .�U ..P.) _ A Aca-
planícies da Trácia b 'lg raVon Seldhtz, que fOI captura- denlla de ClenCIaS expulsou o

u a .

Argentina do em Stalingrado e mais tar- homem-de-ciência G e o r g e s A ·1 f t· éd€ passou a ser presidente da Claude, por atividades 'contrá- n an arla a rea
RIO, 14 (A. N.) - Falando a um vespertino, o sr. Mário União dos Oficiais Alemães rias à honra e aos interesses París, 13 (U. P.) _ A emis-

de Oliveira, presidente da CeI revelou que já foram consegui- sob os auspícios da Rússia, foi da Nação. O sr. Claude se tinha sora desta capital afirma que
elas da Argentina dez mil toneladas de carne para assegurar ° jcondenado à morte pelas auto- tornado famoso pelas suas ex- é iminente o desembarque de

)'a.ciolnamel1to no Rio e que, C0111 sua viagem a Buenos

.AireS'j,ridades alemãs. Acrescentou- periêlndas na produção da ele- paraquedistas e infantaria aé
que se dará dentro poucos dias, tratará df,'l fazer novas compras se que Von Seidlitz, porta-voz tricidade mediante diferentes rea em grande número atrás
de carne bem como de leite em pó, que será destinado especial-Ido Comitê da Alemanha Livre" tempemturas de águas tropi-'da linha Siegfried, afim de des
à indústria e ao comércio, afim-de que o leite natural seja me.j será fuzilado, caso seja preso cais na superfície e a profudi-! truir as comunicações désta
lhor distribuído entre as criançal3, velhQ$ e en!ermos, pelos alem�es, dades diversas.

I

com os alemães.. '.
• ,

.''1v''''''T�

Seis toneladas por minuto!
LONDRES, 14 (D. P.) - Há 6 dias que o céu se abre sô

bre a Alemanha para descarregar imensas camadas de explosí
vos, dando assim início ao último capítulo da história militar
do Terceiro Reich. No CUI',to período de 120 horas, os aliados
já despacharam para o bmbardeio da Alemanha mais de 75 mil
e trezentos aviões pesados, cujas bombas têm agora a míssão

U MAIS ANTIHO DIÁRIO OE SAl"TA CATARlN! de pavimentar o caminho dos exércitos libertadores aliados.

Proprietário e Diretor-gerente -- ALTINO FLORES A zona que está sendo destruída com especial furor é adjacen-
_����.�������������������������������

te à Linha Siegfried, onde está caíndo, dia e noite, nestes úl-
-

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

I
timos dias, a média pe seis toneladas de explo.sivos por minuto.

Ano XXX
_.

Florianópo!ls- Quinta-feira, 14 de Setembro de 1944 H. 9206 Nestes ataques massíços da aviação aliada, tomam partes os

tipos de bombardeiros pesados, fortemente escoltados da tamí-

O sargento e O seu segreAdo o DIA 13 �l�a��: vc;;a:br��'â;o;a:::���O;�l��io���i�a i����i��, �x!��!�:
da ordem do ataque em massa aos fortes 'da Siegfried. Oficial

.

-

mente, sabe-se apenas que a invasão do território alemão deu
. RIO, 13 (A. N.) - Na data

se em dois pontos da fronteira. Dizem, contudo, outros despa-RIO, 13 (A. N.) _ O professor Raymond Varnier, novo de hoje, há exatamente um chos que as fôrças de Patton se estão concentrando ma regiãoadido junto à embaixada da França, chegou hoje a esta capital, ano, o presidente Vargas cria- do Mosela para novos avanços, do que se depreende a possibiprocedente de Buenos Aires. Traz aquele diplomata um grande va os territórios do Amapá, Rio lidade de outras irrupções aliadas pela fronteira inimiga.programa de intercâmbio cultural, pretendendo desde já orga- Branco, Guaporé, Ponta Porã
n izar trocas de viagem de jovens franceses ao Brasil e de jo- e Iguassú. Esta manhã, no en

vens brasileiros à França. Pretende, ainda, dentro de seis me- sejo dessa efeméride, a repor
ses, inaugurar a primeira mostra de pintores franceses do tagem da A. N. ouviu três go-
após-guerra. vernadores daquelas unidades JUONTEVIDÉU, 13 (U. P.) - Informações procedentes de

da Federação, que se enco»- Artlgns,: próximo à fronteira do Brasil, rmuncfam que um eí-

Para a linha Destruiram o tram nesta capital: major clone, ao cheg'�r a� Uruguai, �ullou de rumo, movendo-se ].)81'8
Mausoléu Aloisio Pereira e capitãis Ja- sudoestc-, na dll'ec;ao do Bra.sIl.

Sieglrit:�
. p.�ond��fo�:na���;-lransmi�� ��I� ���tiive:a�ne�p�rt���â�� [fiii!õ·' --hãv1ã--;mmaii�-��eg·ro;_'?Q. G. do ?e�lmO Segundo das de Varsóvia, captadas pela de de apontar suas principais

<: II

Grupo de Exércitos, 13 (D. �.)_ ,agê:ncia tel'egráfi.ca polonesa, lreaüzações, afirmando, através I RIO, 14 ,(A: N.) -'. Reve�a um vespertino, depois de con-
- I�forma-se que. os norte indicam que no dia doze de se- desses depoimentos, o sentido. sultar ') comercio e realízar sobre o assunto uma ampla repor
amencanos c0!ltmua�n �eu tembro os alemães destruíram eminentemente patriótico da- tagem, que os artigos de importação, como ferro, alumínio,
avanço para a lmha SIegfrIed. 'o Mausoléu do Soldado Desco- quele ato do govêrno nacional, etc., começaram a baratear, em virtude das últimas vitórias

O Dúrlamento nhecido, que existia nas arca- de tão profunda repercussão dos aliados e da aproximação do fim da guerra. Pràtícamente,
das da praça Pilsudiski, em no desenvolvimento econômico acabou o "mercado negro" dêsses produtos.finlandês '

3 (U P) S
Varsóvla. do Brasil.

M·
.

tê· d La ·R'echelleEstocolmo, 1 .,
- e- .

lOIS ria agundo informa o "Alehanda", Uo-ll-ns em cldedes alemãs '

o parlamento finlandês reune- 1"''' .I U Guerra I Londres, 13 (U. P.) - O
se hoje em sessão extraordíná-

.

Estocolmo, 16. (�. P.) '-. O Doe�eritz, nas imediações de
. " "Evening News" anunciou ter

ria. Tudo indica que essa r�u- I
Jornal "Afton 'I'ídníngen" ln- iBerlim, se sub}�vou, e que fo- RIO, 14 (A. N) - O ml�ls- a emissora das fôrças trance

nião se prende às conversaçoes forma - baseando-se prova- iram trocados bras durante a tro da Guerra baIXOU o segum- sas do interior, em ..Marselha
de paz em Moscou. velmente em notícias de pro- !IPrOjeçãO de um filme em que te aviso: "Consulta o coman- anunciado a libertação do por-,paganda radiofônica - que aparecia a execução �L� von dante do 16° Regimento de to de La Rochelle.

A porta da irromperam motins em várias ,Witzleben. Diz mais o jornal Infantaria se os sargentos, que
cidades alemãs, princípalrnen- que trabalhadores holandeses, completaram ou venham a "I·va a gnorra ,Prússia Oriental te da Rhenania e no centro da franceses e belgas se declara- completar 10 anos de serviço e' .. lHi •••• 1

.:

Alemanha. Mulheres, soldados ram em greve em Reísenau e que deix�ram de se� lice�cia- R' 13 (A N) _ S . dMoscou, 13 (U. P.) - Em
e operários saem em demons Deshau, negando-se a abando- dos por força do aVISO nume- 10,

t.· l' 1
. e�un o

ordem do dia, o marechal Sta- trações pelas ruas, aos gritos nar suas residências para tra- ro 731, de �2 de março, dêste um ,:,esper mo oca, Já sao� co

lin anunciou a captura da
I de "Abaixo Hitler. Queremos a balhar. ano, fazem jús ao acréscimo nhecidos to�os os dados sobre

grande cidade forta�eza �

de paz" tendo as tropas de assal- ..............:.----- .........................,...",., de 107c do Código de Venci- a arre�a?�çao dos lucros ex-

Lho�sa, cuja evacua9ao fora

1\0 e{npregado armas de rogo Sete d·IV·lso-es mentos e Vantagens dos Mili- t�aordmanos. �m !odo oBra:
anten9rm.ente an�ncIada pe- em várias ocasiões, matand.o tares. Em solução, declaro: Em sil, o totll:l �btldo, êste �no fOI
las agencias alemãs. Lhomsa, ou ferindo os manifestantes. rumeu'as , conformidade com o artigo 70 d� 628 míâhões de cru�elro�. O
só foi abandonada pelos ale-IAcrescenta que a guarnição de I · do aviso acima citado, não res- �umero de pessoas,

. ql;le. tive-
mães depois de custosos com-I n _ • _ _ __ _ _ _ _'__ u

•

-

ta dúvida que assiste direito I.am lucros �xtraordmanos; ro-
bates, quando compreenderam

__.h __h_ ..�h"'or__W"'"

• �o�dles, �4 (U. �.) - Sete
aos sargentos e demais pra-

Iam �e 8 l?ll,.sendo qu� perto
êles que tôda a resistência era Perto de Viareggio dlV1SOe_:; de infantaria �ume!la ças, que completaram ou ve- de t::es míl fícaram lse�to�.
inútil, a despeito das espanto- entrarào em �o.mbate, lme�la- nham a completar 10 anos de Admite-se p�ra 1945 o dôbro
sas perdas que a mesma lhes �oma, 14. (U. P.) -. A, de�- ta�ente, �a�tIClpando, assim, efetivo serviço, ao acréscimo de do que se esta obtendo em

custava. Com a queda de Loms- peIto_da !ntensa reslste�CIa do round fínaâ p,ara a l�ta .da 10% estabelecido pelo referido 1944.

ha, que protegia o sul da Prús- alema, as forças do Qumto Alem.al}ha. Esta .e ,a. prImeIra. artigo". r-......;;;o;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
sia Oriental, considera-se imi- Exército continuam progr�- \1 condição

do �rmlstl�l� rume-

D A t P
•.

Inente a primeira grande bata- dindo no setor ocidental da 1.1- 110-�usso. Amda O!lcmlmente Além de l'upen r. r ur r.relra
lha em solo prussiano. Tem nha Gótica, tendo já avançado. se .mforma que �erao restabe- Jj

O,.
.

agora o general Zakorov via 5 kms. além da antiga base d.e Ilec��as as .�r?ntelras entr� .

a

e Malmed" e Ivelra -,livre para o histórico çampo hidroplanos do lago de MaSl- Umao SovI�tIca e a Rumama, ,

II
Clínica Geral de Adultos

de batalha de Tarinenberg, na cuolo, para chegar ao� fiJ�recto- que pass�rao a se� as mesm�s Londres, 14 (U. P.) -- A rá- Doenças das crianças ,

margem ocidental dos lagos rcs da conhecida estaçao l'e vc- de �l. Todas as força� .alemas dia no��eguesa. dá a entend�r Laboratório de Aneilises

Massurianos. raneio de Viareggio. e hungar�s em terntono �u- qu� a:s fOl;ça? blmdadas do Pn- I
clínicas.

meno serao desarmadas e m- melro Exlerclto atravessarFtm a Consultório: rua Felipe Sch·
midt. 21 [altos da Casa Pa-

ternadas, dando-se livre trân- fronteira alemã não son:ente a raiso], das 10.30 eis 12 e das
&ito às fôrças aliadas pelo ter- léste de Eupen, mas, ta.mbém, 15 à. 18 hs.
ritório rumeno. Por outra par- a léste de Malmedy.

. Residência: rua Visco de Ouro

te, a Rumânia não permitirá -.
- Preto. 84.

a saída de alemães do territó- � maIS �ompleto est�que de Fone: 769 [manual]
'rio rumeno. sem consentimen- brms de lmho e algodao pa
to do alto éomando sovo 'tico dem .ser .encontrado�, a preços
__________l_e__.

conVIdatIvos, na LOJa das Ca-
semiras, instalada na rua Cons.
Mafra,8-A.

o

Ciclone rumo ao Brasil!

�/
,

Condenado à

farne e leite da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quinta-feira. 1$ ele Setembro ele t944

BELlEMA
para Eczematide InfantU

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

CAIRO, Egito, setembro - (Por C. L. Sulzberger - Espe-] Comprar, vender ou alugar
cial para a INTER-AMERICANA e New York Times) - Medi
das desesperadas estão sendo tomadas pelas guarnições ale
mãs na Grécia para manter o moral das tropas em face dos II
crescentes desastres mas frentes oriental, e ocidental, e para
sugar tudo quanto é possível mandar para a Alemanha, inclu
sive operários para o trabalho escravo, segundo as últimas no-

1 ícias aquí recebidas. Conferências especiais estão sendo rea-

l izadas para as tropas e foi implantada a sentença de morte

para o derrotismo. De Creta chegam notícias de que houve
uma conf'erência de oficiais alemães depois do putsch contra

Hitler, no dia 20 de julho, e nela apareceram várias propostas
francamente derrotistas. Apesar de tudo, a guarnição nazista
em Cret� !_lermanece forte e as tropas prontas para defender

� FAlA
'

suas poslç�es. Novas notícias narram as péssimas condições, 1 �!!!A�'!:.���,�ElO
realmente ,1I�famail1tes: no� campos de concentração da Alerna-.' C.���nha na Grécia, em Haldan, onde se diz que o comandante man- • "1;,'00..II}1da dar surras nos judeus com chicotes especiais e humilha os fO!l� !.u::J t �#ft:.j
padres ortodoxos, espancando-os e raspando-lhes as barbas,.... TI<AJANO 14 19ANDMl

gritando: "Aquí, a igreja sou eu".
,,_ RLTOf DA COfYFflTAlllA CIIIÇJlIIrtllO

a Igreja«Aqui, sou eu»
------.az -m

Móveis
só na

A
-

SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta cup
í to l ]

Rua João Pinto, 4

Fone 775.

Uma profissão rendosa
Obtenho fazendo um curso rápido em seis meses no

«Cursos Pre,paratõrios Dr. Getúlio Vargas»

Escoteiros
,

assassinados

DepOSitários da essência palriótica
Ha uma expressão patética usada na literatura de zuerra

pelas fôrças em desespêro: "Lutar até o último hornern ".
Quando ouço ou vejo isso escrito, logo compreendo que Sê

avizinha uma rendição chôcha, sem maior grandeza. Os casos
dos exércitos que se batem até à derra.cleira possibilidade, são
historicamente muito raros. A resolução heróica do povo ÜG
Cartago, perecendo todo para não sobreviver à derrota, nünca
mais se repetiu nos tempos modernos. Render-se dignamente
possue também a sua beleza.

Ora, o dr. Goebbels esbravejou velo rádio. A marcha im
placável elos tanques ele Patton faz os nazistas estourarem de

l'�iva. É a vitória dos soldados elas degeneradas democracias,
vindos ele gentes mestiças, sôbre o Povo de Cavaleiros, dirigi
dos pelo Fuehrer. Parece demais. No entanto é o fato. Concla.
ma o doutor da Propaganda 0'S alemães a morrerem todos, e

usa da bela imagem do navio de guerra a afundar, com as suas

peças batendo fogo ...

Não dou maior fé à eloquência da tirania em ablativos ele
acabar. Os civís da Alemanha, convidados a morrer sob as rui
uas ela pátria. têm, sem dúvida, outra maneira ele considerar
as coisas.

Se os chefes e soldados da Wehrmackt se entrezam prisio
neiros, êles, os depositários da essência patriótica � cavalhei
resca do Reich, como esperar que resistam até à morte os ve

lhos, mulheres e crianças?
Mas os ditadores, por toda a parte, acreditam sempre na

propaganda que êles próprios inspiram e custeiam.
Austregésilo De A tuide

SANG1T'BJN()]
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arselliato de
Sódio, etc.

Os Pri'idoA, Depo.:(Jperndos,
EsgOltH1os. A nêmicos.

Magrors, Mães Que Crtam.
Crl'dlyt:IIS Rnquilieli" rece·
ber áu ti tonírrcaçüo genil

{j"

.

DOENÇAS DAS AVES E REMEDIOS
::--:VTE I CRUZFJROS....j stLOS PARA o PORTr: POSTAL
NOVA EOlÇÃQ

Estudando por correspondência no seu próprio lar, formando-se para

I
GUARDA-LIVROS ••• CONTADOR ••• AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E O pre8� Vargas.

BA(}lAREL EM CIÊNCIAS COMERCIAIS.
.

. e o Paraguai
MENSALIDADE- Cr S 60 00 R'lo, 12 (A. N.) - Há um

. J.I J.I _ .,

I
.ino atrás, a presidente da Fe-

I
Ieracão da Sociedade de Assis-

Av. Lins de Vascontelos, 565 ••• SÃO PAULO têncía aos Lázaros, atendendo
. ; .onvite do govêrno do Para-

.............������������=�c�__...:_. .• 1Bi����������������������� _,;uai, foi àquele país vizinho

FARMAC IA ESPERANçA .rganízar, nos moldes dos tra-
ralhos aqui existentes, a assís-

A SUA FARMACIA zêncía social aos enfermos da

Nova Iorque - 13 (8. I. P.) hl CODselheiro Mafra, 4 e 5 _ FONE 1.642 .epra e as suas famílias. Como I
- O simples fato de um mení- Entrer. a domidli. .esultado dessa visita da se-

nó pertencer à organização dos nhora Eunice Weaver, foi 10-

Escoteiros é punido com a mor- go fundada naquele país a "As-

te, pelos alemães. A Gestapo es- socíação de Ajuda aos Lepro-
tá procurando não só os mem- C e'di t Mu' t P di I sos e suas Famílias". Mais tar-

bras ativos da organização es- r 1 O UO re la I de, o presidente desta entidade

.coteíra clandestina, que nun- raraguaía esteve no Brasil, on-
ca deixou de funcionar na Po- Proprietários - J. Moreira & Cia. Ie estudou os nossos sistemas.

lônia, mas, até, os jovens que Agora, como reconhecimento

eram escoteiros antes da guer- 4
.

mal·s preferl·da, e' ,-negável.
:lo crescente interêsse do presi-

ra, O escotismo estava muito Iente Getúlio Vargas pelo Pa-

espalhado na Polônia e chegou aguai e pelo amparo do seu

a contar 304.000 membros. De- 2 serteles menS81-S 4 e 18 S"ovêl"no à Associação acima re-

. pois de ocupar a Polônia, os 'erida daquele país, uma co-

alemães dis-solveram as orga- missão de senhoras, tendo à

nizações escoteiras e logo co- PRÊMIO MoA IOR CR $ 6.250,00 frente a espôsa do general Mo-

meçaram as perseguições aos rínigo, fez inaugurar o retra-

seus membros. O plano era to de s. excia. naquela associa- • Ill! .-- -=

simplesmente exterminar os Muita s boníf cccô es e médico graUs ção, que já abriga 60 crianças.
elementos melhor organizados Tudo isto por apenas Cr$ 1,00 E, assim, o presidente Vargas
da juventude polonesa. Muitas I é o primeiro a figurar na ga-

execuções tiveram lugar nos leria dos benfeitores naquele
úítímos tempos. O mês passa- AG-RADECluENTO E UISS

país.
do, os alemães tiveram o cínís- 1....... 1....... A , ,-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;Õ;w:
mo de anunciar, oficialmente, Viuva Argentina P. de SOUSá e filhos de JOSE' I GRATIS 1O fuzilamento de 37 escoteiros, ARCANJO ns SOUSA, ainda consternados com a

em Varsóvia. perda de seu espôso e pai, vêm pelo presente agro-
•

.,. •__ .........._...........,...._......_.._.. ........._._. _ _ decer a todas que os confortaram na doloroso tran Quer receber 6tima surpresa,
- CASA MISCELANEA distr i- se, e aos que enviaram coroas, fonogramas e cor' que o fará feliz e lhe será Os órgios da Estatística MIlitai

de valiosa utilidade? Escrella têm apôio legal, quando 'ntimalll
. , l' gas, para uesísttrern a rnisan que mandam celebrar na Catedral Me- a: Soares, Caixa Postal, 84, d t d d

VIctor. �avu as e DSICOS. -

tropolitana, no dia 16, (sábado). às 7 horas, no altar do Sagrado I ._ Niter6i, E. DO RIO. I
o pro u or e o ven e or a mostra.

RI1'l Traiano , 1 '2. Ooração de ]esús,
I) que possuem em seu. utabelec:1o

..a. � �
M

�==�.-�·�·-.'�-'�·..����i-�-�.�.·.n.t.n (.n..� �;'.) �

I

1 -

I ��r:U,lq�,��!��!ad!
Dentaduras, Pontes em

ouro nu Palacril, conserto
dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos .

Chamado por obséquio
para Constantino Ser ratine
Rua D�arte Schutel, 9.

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz; Florian6polis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresctúrnc

Rua Floriano Feíxoto , ./n (Edif.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais rnuntciptos

da Estodo

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnoríria e aviamentos
para alfai':1tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do lnterior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Caso ';A CAPITAL" chama a atenção dos

visita.ant·es de efetuarem suas compras. ,MATRIZ em

............� _�..-- ...

--�-"

I
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.

Rádio educativo
A PRD-5, da Prefeitura

carioca, irradia todas as

noites o programa. "A Ter
ra e o Homem", mantido
pela SuperinteI1dência do
Ensino Agrícola e Veteríná
rio, do Ministério da Agri
cultura, São quinze minutos,
apenas.
Como é óbvio, a finalida

ele de tal programa é a di
vulgação de conhecimentos
sôbre a "A Terra e o Ho
mem", do ponto-ele-vista da
economia rural.
F'ornos seus ouvintes, Mas,

rende a nossa Horta ela Vi
Lória secado por falta dágua
para regá-la, desistimos de
marster quaisquer relações
com a Terra, passando a es

treitá-las com o Homem ou.

pelo menos, com um homem
-- o quitandeiro, Era um

moelo de ficar ainda dentro
das finalidades da útil ini
ciativa,
Aludimos a essa irradia

ção, porque, há dias, todo o

seu escasso quarto de hora
foi dedicado à exaltação en

tusiástica do sr, Superinten
dente do Ensino Agrícola e

Vetertnárto, isto é, do chefe
da própria repartição orga
nizadora do programa, Hou
ve quem estranhasse o

ocorrido, Afinal - pergun
tava essa gente - onde as

"finalidades"? Tratava-se,
entretanto, de comemorar a

data aniversária do mesmo

sr, Superintendente, Nada
mais natural, pois, do que
ser êle, naquele dia o

"Hon18Iu" ,

QUalllJto à Terra, Pero Vaz
Caminha disse que é boa e

que, plantando, dá. - L .

(Do "Diário de Notícias",
do Rio).

o ESTADO

o sr, cônsul geral da Polô
nia, em Curitiba, José Giebu
rowskí, recebeu do ministro

plenipotenciàrio da República
Polonesa no Brasil, sr. Tadêu
Skowronski, o seguinte tele

grama: - "Agradeço sincera
mente a V, S, e aos poloneses
do Paranà e,Santa Catarina,
as expressivas palavras formu
ladas por ocasião da inaugura
ção do monumento de Chopin,

'l.-o--I.--'-------s-...: (a.) Ministro da Polônia, Ta-
____________V_._.l dêu Skowronski.
o PRECEITO DO DIA I

Na residi!ncio dos pais da noiva. Muitas vezes, depois de algum O sr. Capitão dos Portos do
na rua Silveira de Sousa realizo·se tempo de tratamento, o sifilítico nosso Estado está publicando
hoje o enlace matrimonial do sr. serrte- se melhor. julgo·se curado e edítais, convidando os proprie
Osvaldo Carpes Mar.tins com a abandona o médico. Puro engano: '

senhoritq Lurdes Roberge. filha a doença permanece no organismo,
tarios de tambores de ferro,

do sr. Marciliano Rcbeli'ge e d .
)afa irromper.mais tarde, até mui. contendo óleo lubrificante, a-

Maria M6nica Roberge. Ser.virão de tos anos depoía, SNES. chados na praia do Campeche,
patdrin��sl' por paNrte do npoimvo, ,nl.p D Jaime· na

.

barra sul do porto de Floria- n,'lo, 12 (A. N.)n o CIV1, o sr, uma o pi 10

I"
. nópolis a providencíarem o re- ' .

Cardoso e exma. s!lnhoro Mariné Escola Técnica "

, 1 dente, �a Republ�ca aprov,?u, a
lia Corpés Car-doso : no ato religio. Rio . /ebrmento dos m�smos dentro exposiçao de motIVOS do mims-

so , o Ir .. ten�nte Narhal Barbosa ,

,12 (A. �,) - O alc�-Ido prazo de 15 dias, sob pena tro da Agricultura na qual
�� Sous4 e exma. senhora D�ro·1 bispo �

metropolítano, �om JaI-' de serem os referidos tambo- 'êste solícíta crédit� até seis-
tela Carpes de Sousa; no ato cfvíl , ime Camara, na manha de ho-l res vendidos em leilão. I centos mil cruzeiros
poc partI! da noiva, o ar, tenente de, visitou a Escola Técnica do para a

Manoel Plemente de Sousa e ex· I E '. ·to d'd' compra, nos Estados Unidos,
md senhora Nelí Sousa e no ato xelCI , se la a na PraIa de reprodutores Jersey e Ger-
reliqioso 'o sr, !to Schmidt e exma'jVermelha,

onde foi recebido

ALVARO R IMOS d t'
-

senhora Madalena Schmidt, pelo general Franklin Emílio II li
nesey, que 'se 8S I!l1arao aos

__------- Rodrigues e coronel Hugo p1anté�s oficiais e particulares Fes�a à portuge$�"
. Afonso de Carvalho, respecti-

CIRURGIÃO-DENTISTA ��••�����:,:".&_"_._ _ "_ _ ,,,,_,,
R�o, 11 (A. N.) - PortUgál

Quer vestir.se com vamente, comandante e sub- Rua Vitor Meireles, 18 As autoridades responsáveis pela recebeu ontem, na pessoa d-e

contôr10 comandante daquele estabele- l
'lei execução das Estatísticas Mili· seu embaimelor, sr. Martinho

C'l' to O w, 'ares podem exigir, sempre qUe bo1" Nobre de Melo, uma carinhosa
e '.·.·e.gânc'·a 7. men. arceUl\Spo percorreu d· id à ide t�d

ver uv a quanto verac ade d. homenagem. Reuniram�se to-o as as dependências d� es- Pela lavoura '1ualquer informação, que cada la
Cola, demora�do-se nos dlver- cafi.l.-,ra formanle prOVe o qUe declaro•• A

dos os negociantes e proprietá-
sos laboratoTlos das salas de II: má-fé constitue crime contra a.. rios da cidade "Duque r:k Ca-
aula e anfiteatro, em palestra

"ranu ..&e'o... 1. (D. 1l II.). xias", no Estado do Rio,'e ,o

com as autoridades da Esco- Rio, 12 (A, N,) - O ministro N'" h
. mais novo municípIo do Bre-

Ia.
' Sousa Costa reuniu na tarde ao a

,'Sil'
e convidaram o embaixador _

de ontem em seu gabinete o incompatibilidade a compal1ecer ali par� receber

A su"'ursal de Par.Fs p",l'es:idente do pep�rtamento .

uma mani�estação púhlk-a, o
li· . NaclOnal do Caie e dIversos r�- , �IO, 12 (A. N.) --::: Em s�a Jque se realizou com grande en-

Hollywood, 13 (U, P.) - A pl'esentantes da lavoura cafê€'I- ulhma sessao o Conselho Nac'lO-ltusiasmo. Ao chegar o embai
Twenty Century anuncia que ra de São Paulo para um am- nal do Trabalho sustentou o xador, foi recebido com vivas
já está providenciando a rea- pIo exame dos diversos assun-IPonto de vista da Câmara de I foguetes, flores etc. fa2'endo�
bertura da sua sucursal em

I
tos aue se prendem à atual si- Previdência Social de que não rse uma festa a' caráter. seme

Reforma geral París. Foram mandados para a tuação do nosso principal pro-Ié mcompatível como ° vin-Ilhante às que realizam nas
, capital francesa dois altos fun- duto agrícola. Os delegados culo conjugal, mesmo no regi- I províncias pomuguesas. Deve-

Ria, 13 (A, N,) - Um ve:s� cionários da empresa, Russell,paulistas deverão voltar a cQn-1me de comunhão de bens, a se a homenagem ao fato de a

pertino local divulgou ho;e Muth, de Nova Iorque, e o an-, f,erenciar com o titular da Fa- pt,estação de serviço remunera- ,; colônia lusitana ali ser muito
que está sendo estudado pelo I·

tigo fiscal da Movietone na zenda nestes próximos dias, do pe1a mulher caJSada à em- grande. Todos os brasileiros
DASP um plano, geral de refor- c.osta ocidental dos Estados pal1a prosseguimento dos es- presa de proprtedade indivi-

.

ali residentes também ader1�
,w,a (io .J.\{ini$tério ·do-'l'l'abalho. UnJdO!, Arthur de Tttta" ,ttldos. . .

.' dual do marido, 'raro à nomenagelU,
,,' ,.",.,.�

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS

Ao",
NII Capital:

Cr$ 70,01)
Cr$ 4Ü,;JOSelllt'�lrr

Trillll'sl rI'
:\fi's

Cr$ 20,01)
Cr� i,(l1)

,\"Úfllcrfl .;-1 vn ls» Cr$ IUIJ
Nu l n t e rj o r :

Ano Cr$ IW,IJO
Cr� 4-5.00
c-s 25,00

St'I·"I'.,lrf'

Trillll'sire

Anú nr-ios nu-diante contr áto.

Os originflis, mesmo não publi-
caol"s, n;j" sr-r-âo devolvidos,

A rlirt'Ç':'io não SI' responsahitiza
IH'Jos conceitos emitidos nos

a rtlgos assinados

A:\=IVERSARIOS
Faz anos hoje o sr. Indio Fer

nandes. alto funcionário do Te.ou·
ro Estadual.·

Mais um ano completa hoje a

menina Lígia. filha do ar. Jaime
Nascimehto.

Hoje comemora o s.eu natalício
a srita, Dalvo Luz Mohr.

A srlta,
anos hoje,

I

Decorr� hoje o aniversário da
•rito. Alice dá Costa Arantes.

Transcorre hoje· o natalício do
sr. Loura.nço Gama da Silveira,
ecrnercídrão.

Festeja hoje, seu aniversório. o

ar. Gabriel Cabral. motorista da
Empresa' Auto Viação Catariner.S3.

HabJlJtações:
Estão·se habilitando para casar:

O sr. Rodolfo da Silva com a Brita.
Lídia Hoatins; e o sr , sargento
radio.telegrafista da Aeronáutica
Raimundo Lopes de Sousa com a

srita, Zilp-omar Calado,

Casamentos:

Procure a

I

ALFAIATARIA
MELLO

" e.colha o seu figurino.
Rua Nun,e. ,Mo'chado, 11 - A

AEROPORTO DA FRANÇA Combatentes dos Estados Unidos observam, dum

aeroporto que acaba de ser construido na França, a descida de um grande aVIa0

aliado, O estabelecimento de aeródromos em terras libertadas pelos aliados aumen-

tou de forma considerável o auxílio aéreo à luta das fôrças de terra contra o

inimigo (Fóto da Inter Americana),
-------------------------

---------------------�------

Tinha 17.801 cruzeiros no bôlso ! fO

fali

Rio (Pelo correio) - Quan- rou às autoridades que aquele
do estendia a mão à caridade dinheiro não fôra obtido à

pública foi preso ontem, no
I
custa de esmolas, mas provi

Merca�o Municipal,.o indívi- .nha de seu trabalho, quando
d.u0 �Iguel D�l V�CChlO, de na- i ainda tinha capacidade física
clOnallda�e 1talIan�, com 72 para lutar pela vida, Guarda
anos de �dade e residente na

va-o entretanto consigo com
hospedaria da rua Marquês de med� que o rou'bassem.

'

Pombal, 18, Levado para a De-
legacia Especializada de Vigi- Miguel Del Vecchio tem uma

Iância e Capturas, em poder do filha, Vicenza, que reside num

mendigo foi encontrada a ím- dos apartamentos do edificio à
portância de Cr$ 17,801,00, rua da Lapa, 31, e um filho, Jo-
Miguel Del Vecchio decla- sé, cujo paradeiro ignora,

•

'sr Itr r.,
, r

1.11Mb
3

Manoel Cunha e Senhora
participam aos parentes e

pessoas amigas o nascimento
de seu filho

NEWTON,
ocorrido a 11 dêste mês.

Fpolis., 14·9.1944.

Conhece esta �

jEcos e Notícias (Galeria de Homens
Célebres)

santo do dia

Por ENEVÊ

*

Ex.ltacão da Santa
Cruz

Tendo o rei dos Perses domina
do Jerusalém, levou para seu pais
o Sagrado Lenho em que morrere
o Hemem Deus. colocado nU pela
imperatriz Santa Helena. Herdelto,
imperador do Oriente, tentou fazer
a paz com os Persas, mas; Êistes.
como condição, exigiam que o

lmperador e seus súditos abando·
nassem a Cristo· Heráclio, ontão.
secundado por seus oficiais, levan
to-se e marcha contra o ímpio
Chósroas da Pérsia, Na batalha

I"

Tinha entrado para a pasta
da Fazenda o conselheiro Fran·
cisco Belisário Soares de Sousa,
que já' havia recorrido três ve

zes aos créditos do país no es·

trangeiro.
Certo dia. ao passar pela rua

do Ouvidor, num sábado, ouviu
que alguem o saudava em voz

alta:
- Bom dia. senhor conselhei

ro, meu amigo e colega.
O ministro vol tou-ae e, vendo

Paula Ney de chapéu na mão,
correspondeu, atrapalhado, ao

cumprimento. E Ney, impertur·
bável, com o mesmo sorriso:
- Coléga, sim ... Porque.,. V.

Excia, também não vive de ern

préstimos?" .

que se feriu saíram venoedores OB

cristãos, tendo Chósroas aido mor

to pelo próprio filho. Feita a paz.
devolvem os Persas o Sagrado Le
nho e Heráclio ccridu-Ie aos orn

bros até as portas da cidade, Aí
detido por fôrça invisível, r,ão po'
de mais continuar, Depõe, então,
as galas imperiais e, com uma

simples túnica e cabeça descober
ta e pés descalços, segue sem dü
ficuldade até o Calvário, onde tor
na a colocar a Santg Cruz. Isto
aconteceu a 14 de setembro de
629.

A Estatística MUtor. destinada a

facilitar a preparação rápida, • &lo
das da Nação, exige que todos õs

I perfeita qU8lllto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem c:ooperaçlo.
Subtrair-lhe apôlo , trabalhar coa·
tra o Brull em perrL (D. B. 1iL)'

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

Reprodutores
O presí-

E Saltara ,. c._ Dlspllts JIII'I ,l1li

Seu fígado deve produzir diariamc:Ma
um litro de bílis. Se a bílis não corre li-
vrernente, os alimentos não são digeridoe
e apodrecem. Os gases incham o csc&.
go. Sobrevém a prisão de .,cotrc. Voei
sente-se abatido e comoqueenTenenad..'
Tudo é amargo e a Tida é um m�
Uma simples evacuação não tocari.

causa. Neste caso, as Pílulu Cartel" ..
extraordinariamente eficazes. Fazemcor- -

rer esse litro de bilis e você sente-se dit---
posto para tudo. São suaves e, -c-on� ...

especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça asPílulas OInu•.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,QO,··

I

I
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4 o ESTADO-Quinta-feira, 14 Cle Setembro de 1944

A CAIA 1II11'CELÂNEA
mudou-se para a rua Conselheiro Mafra, 9

(AO LADO DA CASA I'OSCAR LIMA")

·1�•...'Gr�..i.�.Kn-·d·e-C-on-cllr-so--�A-·PO-NR-·C-EO-RR-D-IUM�IAw��!(A��l�!I':U li uH H N a organização internacional de post-guerra parece contar com

i� \{ir a aprovação da Rússia e da Grã-Bretanha, tal como fôra .idea-

�, ·Cia.· de Produtos Químicos Fábrica Delem �i����e�,��oç����a���-��\�d��'iOod�sf;l���, �������eq�=I��leI����'�s�
�," Utilíssimos e valiosos prermos , desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Petrópolis», são. Informa-se a propósito que os delegados russos à Confe-

no .valo r de SOO cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona», toda de imbúia e rência de Dumbarton Oaks estão prestes a partir para Moscou,
cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores. I sendo iminente uma nova conferêncía entre os Estados Uni-

,� 2U envólucrcs (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo I dos, a Grã-Bretanha e a China. Segundo se acredita, será con-

ij f vocada logo após uma conferência, na qual estarão represen-

íl SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar-se atadas tôdas as Nacões Unidas, que participarão, assim, na .re-

� 5 DE DEZEMBRO DE' 1944, ÁS 14 HORAS àação fimal do plano, cujas bases toram lançadas pelas quatro

�.�.. Os

na Séde da Companhia grandes potências.

I� <co upo rrs», para serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"

!� . até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

� Vf rgf l ío ..José Garcia
�, Rua Tiradentes, 35
'.

Produção para
a guerraI ' .. Dr. Laudelino Solou Gallotti

II','
. ADVOGADO

'R 'J
-

p. t 18 ( b d) S I I
I Washington - (Inter-Ame

i, ua oao ln 0, - 80 ra o, a a . I ricana) - As necessidades ue

produção de guerra criadas
-----.------,---------------..,; com o aumento da velocidade
Terreno para construção idos avanços aliados para Ber-

,Procur.a-se, com urgência, um lote 'para construção Um e Tóquio foram f'rizadas

.,,'nas i,mediações da linha circular. Pagamento à vista. nos altos circulas governamen-

..
" ., IrdormàçÇies à rua Tiradentes 14 (sobr.) tais. O Diretor da Mobilizaçao

.' . , .,
.

de Guerra, Sr. Byrnes, entre-
rw""J7.'('.· - -.- -.r -- ---- -.-•••••••-..........•- _-_ ".. vístou-se com os principais ele-

mentes dos órgãos governa

I mentais para uma revisão no

/prgorama
de produção militar,

particularmente nas fases on-

'71.H8.1SW,Jo de se desenvolveram "faltas
criticas", incluindo caminhões
pesados, pneumáticos para ca

minhões pesados e munição de
artilharia. As autoridades que

I ���P:'I':�����ràq��Uroi;;m �:=
I dos todos os passos necessários
para fornecer 40 mil operários,
urgentemente requeridos em
áreas onde há talta de braços

AGENTE EM FLORIANóPOLIS para o trabalho. Enquanto 1s-
elA IH P O S L o B o & C IA. - Rua Felipe Scbmldt, n. 3. SOo O general Brehen Somer-

. Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" vell, comandante dos ServiçosSUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, J'T'AJAt, BLUME- de Abastecimento do Ex-ército,NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
,_� _..

4 ,. ,...& ,.- &..&..,. ..,,,...,..- _ i..._
revelou, numa conferência
com a imprensa, que a produ
ção de materiais de guerra pa
ra o exército deve ser aumen

tada de 24% em outubro, SÔ
bre

.

o total de um bilhão e oi
tocentos milhões de dólares.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A

.

lNCENDIOS E TRANSPORTES
. :oaplt.aJ • resel'TU ............•.......•.•..••••.•.• Cr'

'" CUr.. do balanÇO 4e tlU:

Responsao!ilQaQea ...• ..•. .••. .......•.••.•..•••• CrI '.999.477'.II()(),II!1
. k.ecelta ,.,' .•.. Cr' 70.681.048,2'0

, At1vo ,... . " .........•..........• Cr' 106.961.917,70
Síntstr-os pagos nos ruUInoa 10 ano. . ......•..••.... Cc, 64.986.9ó7,20

I· .' fi.esponsab1l1d'lldes .... .••. .... . ...•...••••••••.• CrI' 76.736.401.306,20
Bens de ràlz (prédios e terrenos) ...•.. :........... Cr' 23.742.6117,44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo el'Ultra FreJre ele CarTalhO, Dr. Franc1Bco
de Sã e Anisio Massorra.

Agtmc1as e sub-agêncías em todo o território nacional. - SucunaJ no

UruSUã1. Reguladores de al'8r1aB nas prIncipaIs cidades da Am�lca. E1ll"OpII
e Afrlca.

A ta. Sessão
Rio, 12 (A: N.) � Aós uma

reunião das 10 comissões técní
cas, realizou-se na tarde de on

tem, sob a presidência do em

baixador Macedo Soares, a pri
meira sessão plenária do Con

gresso Brasüeíro de Geogra-

I fia, presentemente reunido
nesta capital.

'

•

I
I

FARMACIA ESPERANÇA,
do Farmacêutico NILO LA US

.
..

BoJe ., amanbl �u • a.... pretende
...._.....eto..........tr.ngelru � Homeopatlu· - Per-talb ........ -

Artteo. de borraeb&.

&....._ • _ata obtM!I'Tbcl. .0 reeeltll..-s. •....__

CARTAZES DO 'DIA
5a.feiraHOJE HOJE

CINE
A"s 5 e 7,30 horas

O sonho e a ousada realização de 'De Le sseps tornaram-se. no

passado , a chave do progre sso, e no presente, as e speranç as

do mundo, conforme nos provam Tyrone Power , AnnabelJa e

Loretta Young, f>m:
.

SUE Z,
ESCOLA TECNICA DE AVIAÇÃO EM S. PAULO

Naciona ' Dis tr ibuicão COOPERATIVA . I

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preços: Cr$ 3,00, 2,Ou e 1,00. Imp. 10 anos

CINE «IMPERIAL')'
A's 7,30 horas

Programa Gigante
lsa Miranda e Pierre. Blanchar em:

O homem. que voltou do outro
munde

George Murphy e' Anne Shir ley, em:

O prefeito da Rua 44
.'

NOVOS COMBATENTES PARA A FAB. (Nacional .'

Distribuição
' COOPERATIVA·'

Preço: ú�ico 2 ;00· Livr� de Censura
'-

Domingo, simu ltanearnentej :

no Odeon e 'Impe,rial, o fime
real e impressionar.te da. epopéia do Pacífico,

com Prestcn Foster , L1 yd Nola e William Bendix, em:

G U A D· A L C A' N A L

_.

i

,f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Quinta-feirai '4 tle Setembro a. '944
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� _ .

·0 ESTADO Esportivo!
1 IMAIS UMA VITóRIA DO parabens do "Estado" espor- I

IMPÉRIO tívo.
Chocaram-se, domingo, no

gramado do Colégio Catarínen- 'l'Ol�XEJO r\nER'I'O UE JUS-
se, as equipes do Império e da Ql'ETE E V()J�EI
2a série B. Venceram os coman- Revest íu-se de grande brí-
dados de Pé-de-Valsa, pela ex- lhantismo a la rodada do cam

pressiva contagem de 5 a 2 , peonato de basquete e valei,
marcação de Celé 2, Bilulú e promovido pela esforçada F.
Pé-de-Valsa 2, para os vence- A. C., que consistiu de 2 jogos

I.iiiiiiiiiiiiii����__iiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiii_iiiiiii__iiiiiiii .,dores; e Lauro e Baleíro para de valei e I de basquete. • _
o vencido. Orientou o match o O 10 jôgo de valei entre as

I[óvem Abelardo Blumemberg. famosas equipes da Fôrça Po
TREINARÁ HOJE A SELEÇAO Iícial e do Atlético obteve
Será levado a efeito, hoje, no grande sucesso. O síx da Fôrça

gramado da rua Bocaiúva, o 4° Policial venceu por 2 sets a
ensaio do nosso scratch. Ao que 1, OH seja: 15x6 e 15x4. O

qua-Iconseguimos apurar, Nhônhô edro vencedor era o seguinte:
Rubinho treinarão, hoje. Como Chocolate, Dino, Panda/no,
sabemos, já bateram asas os Armando, �longuilh�t e Bor-

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souzaplayers Schrarn, Piska e Emí- aes. Fram juizes os senhores III F L C t A 'la
�

armo .!la os a VIlia, porque ... não deram no Carlos Barreto e Rubens Silo
couro. Portanto, com a vinda va.
dos craks Nhônhô e Rubinho, A 2a partida de valei, aliás,,

talvez, melhore a nossa seleção. ::t mais interessante e disputa
É obrigatório o comparecimen- da como contendores o sexteto
to de todos os players requísí- do Tiro de Guerra 40 e a brío
tados ao treino de hoje, que te- S:1 equipe do Juventude. Foi
rá inicio as 3 horas. est a partida ardorosamente

I-- disputada, dadas as condiçõesCONTINUA INVICTA equivalentes dos 2 antagonls- �_������__������������������Dispondo de um ótimo five
I tas. O primeiro set terminou

•••.; .de basquete e de um possante com a vitória do Tiro pela con-
THE LONDON & LANGASHIRE IN�URANCE'sexteto de valei, o Tiro .de tagem de 15x5. No segundo THE LONDON ASSURANCEGuerra, graças a perfeita �'!illze, porém, houve uma bôa SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUVorientação do Sargento Fran- reação do quadrinho do Juven-

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"cisco Corrêa de Carvalh?" v.em, tude, que, conseguiu levar a
Representante: L. ALMEIDAobtendo brilhantes vitórias, ; melhor, vencendo por 17x 15.
Rua Vidal Ramos, Uvencendo já. os quadros de bas-! ii. negra foi favorável ao Tiro _

� �•••••••••••••••QJ•••••••••••quete e voleí, da E. L M. 205, o. pero score de 15x12. O quadro das sucessos verificados domín-:six do Atlético e do Juventude. I vencedor: Valmor, Cunha, go último no campo do Bo�aOs nossos parabens aos valoro- Rui Lima Hildebrando e Car- fogo, e de que resulto� os JOsos atletas e orientador, por' nua'm. tr�tando longamente gadores do Flamengo nao prostão brilhantes vitórias. doso. seguirem a disputa do jôgo �e-Após os jogos de valei, pisa- pois que o Botafogo conquis-VÁRIAS
ram err canchas os Iives da tau seu quinto tento. O caso

Schramm, Emílio e Pis- Fôrca Policial e do Atlético. vem movimentando os pareka, que haviam sido requisita- Os lances nesta pugna foram dres da Federação Metropolidos para treinarem no nOS130 repetidos, ora de um bando; tana de Futebol,
,

de maneir�selecionado, por não terem
ora de outro. No final a pedra incomum. Tambem o pessoa.,agradado aos paredros df. _F. marcava á vitória �o quinteto do Flamengo está desenvolvenC. D., aliás, com muita razao, ;a Fôrça, pela contagem dI" do grande atividade, no sentiforam dispensados. :iJ 8, 1;'.. O quadro vitorioso' do de atribuir tôda a responsa-- Nhônhó e Rubinho, am-
Chocolate, Dino, Marcil ío, '1'0- bilidade do acontecido ao juizbos de Joinvile, foram requisí- Icntino (Sapinho) e Damata, Alcides Figueira. Adianta-se

tados pela F. C. D., afim-de K J. '1'. que o Flamengo vai entrar
treímar-ern no nosso seleciona-

--

l'com requerimento pedindo a
do. Ambos os "playe�s", já se O caso do Flatnengo eliminação do jU'i�. A diretori�€ncontram nesta capital. I Rio 13 (A. N.) - Os cronís-. do Flamengo vai devolver a

- Adolfinho e Brál:lio,. por tas d�spor.tivos locais contí- Federação a parte da renda, Comprar na CASA MISCE·
se acharem doente, nao

lllte-,'nuam tratando longamente que lhe coube. LANEA é saber economizar.
grarão o selecionado no certa-
me dêste ano.

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
.

combatendo as dõres e os pruridos, descon�es
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram

em sua fórmula, a Pomada Man Zan previn� as

infecções e o aparecimento de outros male� am

da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagaa
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um produtc De Witt)

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARIHA

Exames Anátomo-patológicos.
·Diagnóstico· precoce da gravidez.

Sôr-o- diagnósticos
Hematologia
Coprologia. ,

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia.
Química sanguínea.
Análises de urina.

,

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

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

5
?! F

- ; ;

S a nu uul
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS,CALClO

ETCi
TONICO DO CEREBRO I

1'ONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,
E.gotadol, A·nêmico., Mie.
que criam Magrol, Criança.
uquitica.. receb.rio a toni-
ficlçio geral do organhmo

COIP o

Sanguenol
Llc. D.N.S.P. rr 199, de 1921

Bar ORIENTE
(Antigo Bcir do Borba)

Contínua a vender os seus

famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia.

Bebidas nacionais variadal,
das melhorei marcas

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhados
(�êneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho,
esquina Ví ':or Meireles.NOVOS e

USADOS -Casas e Terrenos

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

Abona as melhores taxas para Depósitos. Descontos, Cobranças e Passes.
Vende.se uma. medindoCorrespondentes em tôdas as praças do Pais.
lmSO por Im20. Ver e tratar

�������������������������������� no "Bar S, Pedro". 16� V l�

LIVROS
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, COMPRA e

VENDE

O.LROSA
DU4DEODORb,33
flORllll1ÓPOllS

Id ie-rno s por
tuguês. espa
nhol. francês.
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação.
Matemática Física, Química, Geo

logia. Miner�logia, Engenh�ria �i
vil militar e naval, Cc.rp irttcrrio,
De'senho Saneamento, Metalurgia,
Eletricid'ade, Rádio, Máquir:as; M�
tores Hidráulica AlvenarlO, Agrl
r,ult';ra, Veterindria. Contabilidade,

Dicionários, etc. etc.

o }'U'l'EBúL TEU AS SU s.\.S•••
No jôgo realizado domingo

-últímo no Rio, entre os homo

geneos esquadrões do Botaf'o

go e Flamengo, no qual o ru

bro-negro venceu
" clube mais

querido do Brasil", pela esma-

gadora contagem de 5x2. I
O mais interessante é que o;Flamengo, denorteado por ta- i

manha surra, teve os seus 1

"players
" sentados em campo,

impressionados pela vertigino
sidade, dos goals feitos pela li-
nha at.acante bot�fo1?u�nse. IE nervosos e Jururus, an

dan{ os paredros flamengu�s- I
tas, pois como ainda se nao :

bastasse os cinco goals, perde
ram a sua parte na renda de

domingo último.
É que também, o futeból tem

as suas coistuhas.
Aonde, já se viu um clube de

futeból, "sentar-se cllOrnnd{)�
no g'ramallo", só porque fOI
derrotado" .

O "Estado" esportivo, san

da daqui o grande esquadrão I
botafogue'llse, 'nla pessoa de
peus dirigentes, pela estupen
da vitória alcançada domingo
último, aonde tirou a máscara,
dêstes que se tem por grandes
clubes, mas que no entretanto
"sentam e {�l]()ram no g'l'ama·
110 ", dando-nos uma péssima
impressão do seu poderio.
A Dica Luz, Artur Rosa Fi

lho, Armrunldo Santana, Saul
-Oliveira e ao próprio autor des
ta nota, destacados simpatizan
t�!i1 do querido Botafo�o, os

i�[1 � i� ri � ! !fi
End. telegr. úBandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
n serviço da indústria e do comércio do Brasil

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO --- (apitai --- Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas: San to Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca.

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

Agências

Em

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
Agências: Oliveira, Caetê, Elói Mendes. Andrelândi�, Carm? do
Divinópclis, Santo Antônio do Amparu, Lavras e JUIZ de Fora.

Em instalação: Governador Valadares.

Interior: Rio Claro,

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, It�buna e Jequié.

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

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

Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

no Estreito
A. L, Alves - Deodoro 35.

V.·2

Casas e Terrenos
�Ílcarrego�me da venda.

Comissão módica.
A.' L. Alves - Deodoro 35.

V. - 2

Bicicleta u�ea�d;���
ço de ocasião. Tratar na

rua Rio Grande do Sul, 10.
V - 5

... -.-.-....-_...._-_-......-_-.-...-.-.- ...-.:v

A
- Vendem-se cinco
çoes ações, de mil cru

zeiros cada uma, da Cia. Na
cional de Alcalis; e outras cin
co, de 200 cruzeiros cada uma,
da Cia. de Cimento Portland
do Paraná. Tratar com o sr.

Patrício Borba.
IOv-8

CASA PEQUENA
Necessita-se de uma, po

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

P
- Vende-se umo.,

I ensao familiar, afre-
quesado , sita na' ruo. Deo
doro, 23. Tratar na mesma.

5 v, ·5

Vende-se u�hoa�:�!�
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V.20

"

t

I·

II
I":!

"

/
:

I ii
I
I

VENDE-SE
por Cr$ 4.000,00 uma casa
sita na travessa Triunfo. n. 6.
pr6ximo á rua Bocaiuva. aom

6 metros de frente. Tratar Da
avo Mauro Ramos, n. 198.

GELADEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lomsha foi evacuada pelos· alemães
LONDRES, 13 (u. P.) M__ o COMUNICADO ALEMÃO DE HOJE ANUNCIA A EVACUAÇÃO DE ,LOMZHA, O IMPORTANTE

-

BALUARTE QUE OS NAZISTAS VINHAM DEFENDENDO TÃO ENCARNIÇADAMENTE CONTRA O ATAQUE RUSSO, POR-

QUE SUA QUEDA AMEAÇA PERMITIR O FLANQUEIO DAS DEFESAS DA PRúSSIA.

I f
marca "Stradivarius", hoje ra-

CU lura rancesa ríssimos. Sabendo-se embora
serem bem poucos atualmente,

QUÉBEC, 14 (U. P.) - Autoridades militares informaram os exemplares dêsses famosos
que um sargento do exército canadense soube guardar,' duran- instrumentos, continuam a
te longos meses, os planos para a invasão da Normândia den- aparecer na redação dos jor
tro do mais rigoroso sigilo, pois inadvertidamente poude ler riais pessoas que se dizem pos
um mernorandum que assinalava impor tantíssimos detalhes suidores desses violinos. Ago-

r..-.-_-_-.._......w...__·_·.._·.-_·__...·.-.·__••...w....�· .............

sôbre a referida operação militar. O sargento, que é Emile ra, um vespertino noticiou o InvadiramCouture, e o oficial a que obedece, foram levados a Washing- aparecimento de mais um
ton 'e alí juraram guardar o mais absoluto segrêdo em tôrno exemplar de "Stradivarius" ,

do que souberam. Poi' ter mamtído sua palavra, o sargento nertencente a uma figura de LONDRES, 13 (U. P.) - Numa irradiação captada pela ..

Couture foi agraciado com a Medalha do Império Britânico. l'elêvo na sociedade de Belém BBC, a rádio norueguesa afirma que os tanques do Terceiro

200 ml"t cruze'.·ros
e que foi adquirido há cerca de Exército do general Patton invadiram igualmente a Alemanha.

Estão a salve trinta anos, no Rio. Refere a Segundo aquela emissora, que funciona sob controle nazista, a

8 C
• Lisboa, 14 (U. P.) - Anun- citada, fôlha, que êss,e .violino penetra��o. princip_al teve lugar no �etor onde o Mosela 'entra

para ta. atarlDa ela-se de Marselha que estão a ten: to.das ,�s car�ter�stI,?as �o e�:11_terr.It?1'l? alemao. Os norte-amencanos penetraram nas po-

Rio, 14 (E..) _ De acôrdo salvo alí os tripulantes dos na-l a�lümtlCo Stra;dn�arlUs
"

�ao I siçoes mirmgas para se �nvolverem em violentos combates

com o presidente da República, vias portugueses "Generoso" e
so pela sua maravIlhosa feltu-. com as retaguardas alemas.

a' Diretoria da Despesa Pública I "Albura", dados como afunda
do Tesouro Nacional concedeu dos quando transportavam, há
os seguintes créditos às

Dele-/meses,
encomendas para prí

gacias Fiscais, para atender à sioneiros de guerra aliados via-
execução da campanha nado- Marselha.

'

nal de proteção à maternidade ......_.._- -�.............� -_..Jo..............
- -oI'\J

e à infância' Rio Grande do O mais variado sortimento

Sul, Cr$ 250:000,00; S. Paulo, de. casemiras é en?ontrado na

Cr$ 210.000,00; Minas Gerais, LOJa das Casemíras - Rua

Cr$ 370.000,00; Espírito San- Cons. Ma�ra, 8-A '-

to, o-s 315.000,00; Santa Ca- ExposiCão em
tarina, Cr$ 200.000,00; Paraná, ião GabrielCr$ 210.000,00; e Rio de Ja
neiro, Cr$ 225.000,00. Rio, 13 (A. N.) - No mês de
• ..-vo.. .r.-._.....-_...._......-................ outubro próximo, será. na ci-

dade de São 'Gabriel, no Rio
Grande do Sul, a exposição es

tadual de animais e produtos
derivados. O ministro da agrl
cuttura irá pessoalmente pre
sidir o certame. Foram convi
dados os famosos zootecnistas
uruguaios Videla, Pedro Dias

Se V. S. sofre de aturdimento catarral Hijo e Pablo R'lsso. Empresta
se ao certame extraordinária
importância.

Florianópolis, 14 (Je Setembro de 1944

Pela

ouve bém
do

Não
por causa

catarro?
EXPERIMEN'I'E ESTE REMli:DIO

- ,

CIVIS

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca

ta 1'1'0 obstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa

bel' que essa tão aborrecida afecção de

sapareC€ prontamente com o simples tra

tamento, durante alguns dias, de PAR·

MINT, o qual poderá adquirir em qual
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respíracão se torna mais

facil e desaparecem, gradualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,
a sonolência e a obstrução nasal.

A perda do olfato e do paladar, a díf'í
culdade de ouvir e o desprendimento do

muco nasal na garganta são outros sinto
mas que indicam a presença de catarro,
o qual deve-se combater com o tratamen
to de Parmint.

Precise-se de uma, que
saiba cozinhar, e para ou

tros ser-viço a em ccsa de
pequena família. Rua Vis
conde de Ouro Preto, 2
(2) andar)

Vítimas
Londres, 4 (U. P.) - O Mi

nistério do Interior informou
que o total de civis vitimados
por ataques dirigidos contra o

chineses reino, durante o mês de agôsto,
Rio, 14 (A. N,) - Embarca é de 1103 mortos ou desapare

amanhã para Nova Iorque, cidos.
afim de visitar a senhora _

- - - - - - - - - - -, �---

Chiang e, em seguida, assumir FRACOS.
seu novo posto, pois foi remo- AN�MICOS
vido para o México, o embaixa- TOMEM
dor da China, no Rio, ST. Chin-
Chíen, O diplomata chinês se- Vin�o Creasotada
rá substitutdo, no Rio, pelo "SILVEIRA"
antigo embaixador chinês no

México, sr. Cheng Tien.
".__.-.-.._ _._.__ _.__.-_- _-_- - _

..__-_-___'_""'_ -_ _- .. ,JM"""_""'_" �

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS EMPREGADOS
EM TRANSPORTES E CARGAS

DELEGACIA DE SANTA CATARINA

Embaixadores

Gnnd. Tónico

ratos o violino de Carlos Gomes.Comido pelOS
lia radicada na ilha de Marajó.
Carlos Gomes morreu, sua fi
lha Itala solicitou àquela fa
mília, com grande empenho,
que lhe fôsse enviado o violi
no. Acontece, porém, que essa

família, desconhecendo o valor
do "Stradivarius", colocou-o
entre objetos antigos, havendo
os ratos, em consequência, des
truido o famoso instrumento.

ra, como pela sensibilidade,
que o faz vibrar ao menor rui
do, até mesmo dos bondes. Re
lata ainda o jornal o episódio
ocorrido com o grande maestro
brasileiro Carlos Gomes, que
recebeu de presente, do céle
bre compositor italiano Petre
la, um violino dessa marca,
trazendo-o para Belém, onde o

deixou em mãos de uma famí-

Belém, 16 (A. N.) - Os jor
nais desta capital, de quando
em quando, publicam notícias
sôbre a existên.cia de grande
número de violinos da célebre

a Alemanhatambém

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA 5,
fRIEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.

'\�oa���!�_��:aS!!�!�?me?a�e !�t?o��!!e�1 ��d!.'��-�- F�ç���
erração de uma entidade brasí- pondentes, sendo as exigências I meiro� exercito acabam d� rom.per
liera que se consagrasse exclu- fundamentais para o ingresso o.� de.esas externos do hnha Síeç-

. . ,

' fned em numerosos pontos.sívamente aos estudos í'iloló- em seu quadro, ter o candidato
gicos não é recente. Desde publicado um trabalho de re- Londres. 14 ·U.P. Um por ter-voz
muito que ela despertara a conhecido mérito. do Supremo 0, G. Aliado informa

atenção e o interesse dos In,os- Entre os expoentes da cultu- que possivelmente os alernães es

sos professores, que agora aca- ra filológica, que já ingressa- tão abandonanào o. parte seten
� trionai da linha Siegfried transfe-barn de torná-la realidade. As- ram na Academia, como rnem- rindo·se para posições nas margens

sim é que, um grupo de estu- bras fundadores, enconuram- do Reno, situadas a 60 e 130 kms.
diosos dos nossos problemas 'se os professores Manoel Said dentro do fronteira alemã.

linguísticos, reunido há dias, Ali, Antenor Nascentes, José A quineira enesta capital, deliberou fundar

I
Oiticica, Júlio Nogueira, José

O quininoa Academia Brasileira de Filo- de Sá Nunes, Cândido Jucá Fi- .

logia. . lho e Renato de Almeida. Sá- RIO, 13 (!l. N.) - O mims-

A nova entidad� compõe-se bado próximo, serão discutidos tro da Agrícultura, e� re�en
de 40 membros. ef'eitvos e vita-! e aprovados os estatutos e elei- te �espacho com o dn etoi do

lfcios e, bem assim, de ilímíta- ta a sua primeira diretoria. serviço fl�restal, deu and�-
mentos a Importantes prOVI-

ULTIU .. HORA i' -

d dências com o trabalho aue
r·". tJA.

.

� ,OISas . O êsse serviço .tem projetado; l:e8-

ESPORTI'VA d' IPeito à cultura da quineira e

passa o produção de quinino em nosso

Torneio aberto da F. A. C. Rio, 13 (A. N.) - Está per-jPaís. Devidamente estudado,
Prosseguindo ês te campeonato,

correndo o norte do país o se- foi 'encaminhado ao poder su

foi concluida, ontem, no Lira Te. cretário do Museu Imperial de,' perior um processo de desapro
nis Clube, a 2" rodada de vaIei e Petrópolis, sr. Alfredo Rusiry, príação de área na Serra dos
bo.squete. afim de recolher material his-\, órgãos, em 'I'eresópolns, próxí-e l '

j&go de volei deu-se entre te
, .

1 P N' d
o Ubiratan e o Artilheiro, saindo

anca para ennquecer aque e ma ao arque aCIOnaI a

v ncedor o i por 2 "sets" a 1. Museu. O sr. Rusiry tem obti- mesmo nome, onde o Serviço
[15x8 e ISxO). e quadro vencedor: do objetos e documentos da Florestal fará obras e instala
Nal:ii, Soncini, Boos, Raul. Góss e maior valia histórica, em con- ções necessárias aos estudos,
VaNdíco·2· lô dI'

tacto com os titulares remanes- pesquizas e culturas de varíe
o J go e vo e r, entre os I

t doi
,.

d d d d
.. .

sextestos da Base Aérea e da Es' I
cen es O imperro e seus eS-1 a es e qUlnelra, que mats se

colo Industrial, levou a melhor o, cendentes. No momento, o sr. I recomendam.
1', também, por 2 "sets" a 1 [ISx4 Rusiry encontra-se em Ala··I-·'

_ •• _-....-�

e ,lS�6]. e"quadro vence��r: Oau· goas, e sua impressão é que Só se lo rnecer
d�n�lo, At1� Yanter, etano I, Ho· dali e de Pernambuco trar'; o gasoiinanono e etavlO II. .'

-

. "'. ._

No partido de bola ao cesto o maIS farto e nco matenal. LIsboa, 14 (U. P.) - O aVia0
ccfive» do Juventude levou de ven·� ••• _......- ........., da carreira da Lufthansa Lis-
dda o quinteto do Tiro de Guerra

O
boa-Berlim somentti transpor-40 .pela contagem �e, 1.6 a 11. A prefeito tará 20 toneladas de encomen-

eqUIpe vencedora: Vltorlo. Paulo, adq •• -"-IU ga"'o d' .. .

Coelho, Arí, Capeta [depois Tico- ...
,

101 as postaIS para os pnSlOnel-
Tico]. Ma/naus, 14 (A. N.) - O pre- ros de guerra na Alemanha,

feito da capital assinou conltra- constantes de cigarros, leite
to com vários faze.ndeiros da condensado e medicamentos,
zona do Baixo Amazonas para no, caso de a Cruz Vermelha
a aqtüsição de gado destinado Internacional lhe fornecer a
a-D consumo desta população. gasolina necessária.

Devolução ,de selos para Obrigações de Guerra

De OI'e1em do SI', Delegado Hegional, para conhecimento e govêrn'o
dos interessados, passo a transcrever ais instruções haixada.s pelo cir- Valdir chegou
cular n. 14, de 1° de agôsto de 1944, do sr. Diretor, da Caixa de Amorti- Requigitado há dias pela F.C.D.

zação, e que regtüam a liquidação dos selos pa,ra Obrigações de Guerral: peno. treinar na seleção, chegou
I ontem de Blumenau o guapo ar·

1° - Fica marcado o prazo de (lo. dias, a parlir da data! destas ns·
queira Valdir, que deverá tomar

t1'l1lçÕeS, para. que todos os portadores de mapas de selos de que trata parte no treino de hoje. ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiliiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _
O Decreto-lei 11. 5.50.5, de 20. de maio de 1943, os liqL1idem COIll as entida·

des autúrquicas ou paraestatais de que sej8.Jl) associados;
2° - Findo êsse prazo, serão considerados ,nulos e ele nenhum efei

to êsses mapas e os selos que neles 'estiverem 2l]JOstoS.
3° - Os empregadores que possuirem selos sem aplica1çiío, deyerão

J'l'slilul-Ios, no meSlJ1lO prazo, às entidades a que os tenham adquirido,
as quais Ilhes indenizarão os respectivos valores;

40 - Findo o prazo, serão considerados ta,is selos sem valor".

Florianópolis, 13 de setNll.bro de 1944.
MURILO RAMOS

Clwf� díli secção ele arrecadação

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construvão
Projetes, Orçamento�, Admini� tração

Rua Esteves Junier, 168. - Fone 733

FLOAIINÓPOLIS' .

. ..,\.,.��' _.J.

Os tecidos adquiridos na Lo
ja das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, 8-A, têm como garantia
a qualidade e a durabilidade.

Para Berlim
Lisboa, 13 (A. N.) � Partiu

para Berlim, via Barcelona, o

ministro da Alemanha' nesta
capital, barão Hoening-en.

I
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