
Milhões de brasileiros andam des"al�os
RIO, 6 (A. N.) ._. VAI SER lANÇADO NE�A tAPITAL A GRANDE CAMPANHA DA SEMANADA CRIANÇA, ,EM' FAVOR DAS' CRIANÇAS' DES.
CAL(:AS DE TODO BRASIL. TODOS OS PRODUTORES, DE CAtÇADOS (�ONTRIBUIRÃO COM PEQUENA 'COTA, AFIM�DE..QUE SEJAM DISTRI.

flUIDOS GRATUITAMENTE SAPATOS AOS MENINOS DOS ASILOS SECUNDÁRIOS E DOS MORROS. AO MESMO TEMPO, SERÁ F.EITO MOVIMEN..

TO JUNTO AOS MENINOS RI(�OS E REMEDIADOS, PARA QUE COMPREM DOIS PARES DE CALÇADOS, UM PARA SI E OUTRO" PARA SE{J 'AMl.
GUINHO POBRE. COGITA-SE, TAMBÉM� DE LANÇAR, DENTRO EM BREVE, O CALÇADO no TIPO POPULAR, PARA OS COLEGIAIS. 'TODO �SSE

MOVIMENTO ESTÁ SENDO LEVADO A EFEITO PELA COORDENAÇÃO. ESTATíSTICAS REVELAM QUE DURANTE o MÊS PASSADO FORAM FA

BIUCADOS E VENDIDOS NO' BRASIl. 60 MltHõES DE PARES DE CALÇADOS, INCLUSIVE "TÊNIS" E "CHILENOS". ENTRETANTO) TAMBÉM RE·
VELAM AS ESTATlSTIf;AS QUE o BRASIl. É UM DOS PAíSES DO MUNDO ONDE HÁ MAIS GENTE DESCALÇA.

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

llitânica lula em Beggeodorl
-�_. --:--._�--_._------_

..

JIOSt'OL (i (C r.) - .JGL(�.\.·8E li\IT�J�S'l'"E o L,H'IO lU. R\.TAI...lU UJ� RELGRA·

IH) l'HIR OS .uussns .Li 1<;S'1'J10 .\. 16 KllfS. D.i ('.;\P1'L\ L .n:W)I';SIJAV,i, Ql'E S.E _\CH�\.

ASSUI AO J.LC.tSeE 0.,\ SUA J\R'nI,Hi\RIA JIOVEL. J>,\R,};n� }��'rRWI'ANT�) QlfE os

n.1'S�HS �"\O Q[TERE�J 'l'O)IAn. P.ESStL\Linl��TE ,\ ('_\PITAll ESDI (']mCA-LA, IfEI.
X,\'\' 00 j,OS GFlmRJI1HEIROS UE '1'1'1'0 O Ai'oIl'.;,\I/I'O l'ISAL._ PEQi. E�OS IrES'l'cHU-

11 E,\'l'OS UE rA'J'IUO')'AS .IA Lr1'AiU SOS _UU�Elh,Tn�s nA (,lHA.OE JUS 'l'{'no I�

j)l('.\ Qn� o }L\.H,ECHA L ;1l:(WESl....\YO EST,i t'O�('EXTU ..D' uo O wwsso nAí'!

SLtS F()H(''\S P.tH \ 4) SFT" l<:SP_ER.\XDO Ql'E os mssos COXSOUUKU SeiS P081-

('ÜE�, .\ X6WfE .E j_jÉSTE Im HELOIUJW. E''l SEI' ('()JICSIt'ABO HOJE 'l'I'fO x�rx·

rwt' 'rEg HEllUOTADO l'llL\ ('OT1F::\A Al.rE)L\: AO sr r. UE _\L\L\, 1ro"'f,\�lL\ ES�U,

Ql'E HO�lI[XA _A ('ÂPI'l'A�. Com o Terceiro Exército norte-americano no setor de
Metz, 6 (U. P.) - A cidadela de Fort Driant, cuja captura
pelos aliados foi ontem anunciada e hoje oficialmente desmen
tida, encontra-se sob intenso fogo dos estadunídenses. Prote
gida por grandes fossos medievais e, pelas fortificações da Mo
derna engenharia militar, suporta o formidável forte um dos
mais dramáticos sítios desta guerra. Os assaltos ao forte são
desferidos ininterrupta.mente, movimentando-se as tropas de
Patton numa área rednzíssima, para obter progressões que se

podem contar por metros .

.� o MAIS ANTICO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

LONDRES, 5 (U. P.) - Os tanques do Prlmeíro Exército
A tucru-ano irromperam esta uoite na cidade alemã de Beggen-

.

o

dort, onde se empenham em duros combates com os famosos
1 anques "Mark ", de fabricação alemã. De acôrdo com os últi
mos despachos, outras pontas-de-lança americanas aproxima-
ram-se ao cair da noite daquela cidade, que se encontra assim
sêriamente ameaçada. Beggendorf dista 3 e meio kms. de

Proprietário e Diretor�gerente _ ALTINO FLORES Ubach, na direção nordeste, bem no :iJnJterior, portanto, da li-
-----,--------�---------.- nha Siegfried. Tôda essa zona de operações, tendo como cen-

. Ir 1.]'0 Ubach, continúa sob desesperado bombardeio da artilha-
H. 9215 ria nazista, enquanto os aliados concentram seu fogo sôbre a

------ cidade de Geilenkirchem, distante apenas dois kms. e meio das
: Sa-O expulsos bater-ias americanas. Para a�tíngirem suas atuais p,osições, as
I trepas do general Hodges tiveram de vencer obstáculos que,

Londres,6 (U. P.) - O

CO-I
em outra época, se consideravam intransponíveis. Um dêsses

municado oficial anuncia que obstáculos, a nordeste de Ubach, era oonstínrído por imensa
os alemães estão sendo expul- valeta estanque, recentemente cavada pelo braço escravo de
sos dos fortes que ainda ocupa- centenas de operários do Reich. Em tôda a extensão dessa va

vam no perímetro setentrional leta, enterraram os alemães numerosos tanques que a artilha
de Antuérpia. Foram ocupados ria aliada destruiu, antes de atravessá-Ia com suas formações
os fortes de Chappellen 13 kn.s. blindadas. .

ao norte da cidade, e de Stra- ----------

�� O assalto ao Fort Driaot
lE a tréva cái...

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

I
Está- Ílnlneole-a-batalha de Belgrado

Ano XXX Florlanõpolls- Sexta-feirei. 6 de Outubro de 1944
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ROMA, 5 (lI. P.) ..• AS TROPAS BRASILt!RAS EM OPERA(�ÕES NA FRENTE OCIDENTAL DA �'fÁljIA ESTÃO EXERCENDO FORTE PRESSAO
CONTRA AS LINHAS ALEMAS, AO LONGO DO RESPECTIVO SETOR. AtÉM DESTAS NOTíCIAS. RECEBIDAS nA LINHA DE FRENTE, ONDE OPE.

,HA o QUINTO EXÉRCITO, NENHUM OUTRO PORMENOR IfOI TRANSMITIDO SôBRE A A(:ÃO DAS l(úRÇAS EXPEDICIONARIAS.
---------_._-_._------_._---_. ---------,----------_-------_..._. _--

! O E S T A O O I Com " crânio '"
.: .':�.. '.-r___ �-._' - ... ''_ ��

!r :'_, ...�
."

-�:� .:

�

D:tÍT10 Vespertino
. ".,_ I J I Ecos e Noticias

R",·duc.':-lCl_ e Of iciuas il é1fl'ebeutauo !
f"',

---"'--'-.---
1- ...... _,

rua .JO:1(} Pinto n.? 1:1
'['e',l. Rio t Pelo correio) José I

. J02:!·- Cx. postal 1;:9 'IJ\!ü}.chado de Oliveira, vigia da
O;); a da Companhia Biderúrgi
ca Nacional, em Volta Redon

ela, foi encontrado, morto, com
o :::rànic arrebentado e apre
sC!1tando oito ferimentos pro-
duzidos por facão, no tórax e I
no abdomen. Junto ac corpo as I

autoridades locais encontra-]
: rarn a arma, que foi. r2conheci-!
i da como de ol'cp:rieoa.d€ de

I ClotalÍo da ,'?ilva Ferreira, que
I t]'abalh� n:. nolícía mterna da
I
r �.',., , 1-, F '''-'1-. I '", r1 1',.,1l .....v ••1pUl! .. a, "'�,�Lan_.O, a ,nua,

'Ique ela vítima haviam sido f'ur .. 1
tados 4,000 ("'·u/eiros. Clotarío I

I füi det�do, nrpml�o a ala,ori.a.
do crrme, estanco as autori

A dire�';il) n;j() s e r('�p,)nsnbiliza dades à procura de outro OPe-
pelos COIH"(_:.ill)s Plnitíd{)�"n(),... rárío da ,Sidp�'·ú�-glcJ_. que se

artigos nssi nados encontra (�C�2..�)21'PCidO desde O

----- [día ciD fato.

As provas (l\)�; ('()11C111'�();-; (1.'
A SOCIEDADE DE lVIEDICINA, em sua

ú

ltime sessão. eSCl'itm·úl'io. f'f-:.(-riv:Ju P ('oi!',

resolveu publicar, para conhecimento de seus Sócios e da ror 1'(:'(10r<1), tel'ão i n Ir-Io, Ul',·i,j:j

Claese Médice; do Estado, O teJe,Qrama enviado pelo Mini" I Capital, nos dias li5, 1f; c· 17 dr;
tério do Trabalho a esta entid;;de: I corrente, cm local (, hora '[11<'

«Presidente Sociedade de Medicina, Venho solicitar serão oportunumcm e (lcsj�'rl:l'"
ilustre colega sejam enviadas sugestões, até 20 de ou�õ.1 dos (DEIP),
bro , sóbre aspirações Médicos ê3se Estado, 1<0 que diz *

respeito a horas de trabelho , repouso eem a nnl . férias.
I

Os C'Í1'<uJos autorrzados do

p len tões , trabalhos noturnos, trabalhos (Jf.'r;g:Jsos, salário /at icano opiuam que dentro C!V

mínimo. aposentadoria, peneêo seguro doença, seguro I ilguns dias sedo auuru-íada g

invalidez, seguro velhice, que sdrão discutidas seio comis J .omeação do Cardeal F'rederi-
siío pata ésse fim recentemente nomeada. Deveis enviar 1 ;0 'I'edcsoh iu i, para o eal'go ti,:

resposta para Ministério Trabalho, Rio de Janeiro, Sauda �ecretál'io de gstado elo Van-

ções atenciosas. (a) Dr. Décio Parreiras, diretor Divisão Veículos blindados do exército dos Ee t o dos Unidos pé. SO,Hrl v itor ioeomen t e tie- cano, cargo êsse quo ficara.

Higiene Segurança Trabalho". las ruas de Roma. Na fofo acima, vemos o Coliseu de Roma, histórÍca teli- vago com a morto elo Cardeal
Por deliberação da Sociedade, ficam corividedoe, para quia da Cidade Eterrui, diante do qual desiile rn os carros blindados norte- \.faglione.

as sessões a serem realizadas nos dias 6 e 9 do corrente americanos sob os aplausos do povo its lieno, (Póto da In te r-Arnericeruú, Soube-se rll1e. há um mês.
t d 1 S" f ti r no" Médi pouco depois da morta do Car�

��;��§H�lT�;:!;;�;��;����ç:�::�,:::�i: I A consanra ç'-aO -�o'
-

Brasir�na�[u inna tf��:�����!��:����I:���jf�
! . U ti persuadido a aceitá-lo, espe-

ARTIGOS PARA SORVETERIAS, s. Paulo (Por Vilar San I tamen�e a sua tarefa de gran- pio da fOl'midárel reação doE' rando-se que sua nomeação sc-

CO F E T R IAS E R E S ! Juan - Diretor de Imprensa
I de povo libertados, com a en- exércitos da liberdade. Hoje, ja ain'unciada a 10 de outuhro

N I A BA

,'da CEC para O Estado) - Mui- trada em ação dos bravos sol· todos os povos democratas, jl'- próximo 1)01' ocasião elo início

Sorvetl'nas • l,'vros de Rece,'tas de Sorvetes
to se queixaram os brasileiros dados do Brasil. Toda a Euro,· ms,nados numa só bandeira E lo ano fiscal do Vaticano e da.

do exíguo conhecimento do pa de' hoje conhece o Brasil num único objetivo, traval!; ee�bertura oficial das c1inl'sas

IIIBraSil por par�e.Ados. europeus, em suas. minúcia�. E não fal- a batalha final pela liberdadE c-ongreg:-lções. que correspon-,
Colheres Automáticas • Essências de frutas quer por deÍlclenCIa de nos- taro motlvos para ISSO. A entra- da Europa. E os BrasilBir.os an clem aos ministérios de outros

sas representações culturais, da do Brasil na guerra, no mo- tigamente desconhecidos neSSf ;ovenlOS.
Taças e Copos • Pazinhas e Palitos quer por falta de maior prDpa- menta mais trágico para as de- ccntinente, como orgulhosa·

".

ganda dos motivos do Brasil. macradas, decretou o início da mente os europeus nos faziam Foi há tempos dcmitido do
T e r mó me t í OS, C c c o e F r u tas Ao surgir a guerra na Europa, decomposiqão do poderio tota- crer, tornam·se hoje alvo da cargo de diretoi' do Instituto

Isucedida por invasões bárba- Etário. O Brasil deu ensejo a .admirô.ção mundial e obtêm a Butantã o dr. Afmnio do l�ma
laS que ameaçavam apoderar- que se efetuasse o assalto con-: completa consagração do Bra- ral. Não concordalldo com f'Bse
se de todo o continente, come·· tra a Itália. tsse foi o princí-'sil. htO do S"ovêl'11C' paulista, 1'("

çou a falar-se no Brasil. Os lno- -----.-------.-.- ....---.---� . __._" .. .
correu êle para a. jnstiça, re-

tivos enquadravam-se no fáto E.' 1_-) I rj.-' .�. I" �lamand() sua reintegraeão. A
de os mercados exportadores - �'-\.._ ...-, deú1Íssào do autor dessa:' ação,

* CARMO GRAZIOSI 8. elA. LTDA. -te do Brasil fazerem chegar aos Venerável Ordem Terceira de S. Francis\C da Penitência
reSl.ütou de um inquérito admi-

países europeus, que ainda re- nistl'ativo e yerificou-so em

sistiam ao assalto nazista, De ordem do Irmào Ministro e de ocôrdo com o que "1936 sendo então Interventor o

Banco do Brasil SIA enormes carregamentos de ficou deliberado na última sessão da Mesa Adminis SI'. Ademar de Barros. Julgada

lmercadorias
de todo o gênero, trotiva a ainda com a o provação do revmo, Frei João a ação em primeira instância,

C d E'
-

I
� que aprovavam sobre]'amente a Bosco, Comissário d.esta Ordem 'I'{,H'ceira, convido a to foi ° Estado condenado ao pa-arteira e xportaçao e mportaçao d I I'

,

grandeza do Brasil. Ao ficar a os os rmãos, rmãs e catoJicos, pm geral, para assis gamento dos vencimentos atl'a-
AVISO H.o 82 Inglaterra, como derradeiro the.m à missa solene, que será celebrada na nossa Igre sados, juros de mora e custas.

Importações provenientes dos Estados Unidos baluarte da liberdade e da ci- ja. domingo, 8 do corrente, às 9 hOI'as, em comemo O Govêrno estadual apelou pa-
da América ou Canadá vilização na Europa, a agres- ração ao TRÂNSITO DO NOSSO SE'RÁFICO PAI S ra o Tribunal do Estado, que

A Car'tsira de Exportação e Importação do Banco do Brasil S/A são nipônica assistida por Hi� FRANCISCO. malltei'e aquela se,ntenca. Não
comunica aos interessados haver lIido incluído entre 09 produtos cuja tler e por Mussolini, obrigou o Convido, einda, a tOd05, parCl a solonidade das UI se conformando, ainda, com

importaç?-o dep!nde. de apresento�ão de pedido de, preferê,:cí�, �on. Brasil a assumir saliente papel horas daquele dia, em que será imposta a primeira essa decisão. o Estado .:Ú"0')1'forme .AV1S� n, oI, dIvulgado pela lmprenSQ do paIs em abril ultImo,
no suprimento dos exércitos vestição ao!"

_
novos Irrr>6o!>, 6q!'l_;iIidG'H� b TE DEUM reu para o .supyemo Tr(1e

d '�lo seguInte·. .

l' , d f d" < BENÇAO d Sr-< cACRAM'j:"'N""O �l f"L
ALPACA [Niquel silvar] .. Schedule 66610,00. Ique, e� Ultramar e en Iam a com a

.

o ,;:). u ;'" �.l. Federal, onde foi julgado, .1'e-
Em consequência a Carteiro dá ciência aos interessados de que I Amenca, a Europa e o Mundo Consistórl') da Venerá.vel Ordem Terceira de S. curso havendo sido l'elat.�q, (l

receberá até ,14 de �utubro próxitTIAo ".indouro, para o primei:o trí'ltOdo contra a avalanche san- Francisco da Penitência, em Elor;cmópolis, 4 de Outu f=VIlnistl'O
Laudo de C:ama,t1.: O

mestre de 1945, «PedIdos de PreterenclCu> referentelJ ao mencIonado g"enta das hordas d"'struid"ras Ibr de '944 Tribunal ! '1' ,- .1��'\o.material. 'I
�

,. ,�
v o 1.

, •

{ eCle lU ,laO Cor ecer

Pelo BANCO DO BRASIL, S. A, � FLORIANOPOLIS. do nazl-mpo-facIsmo. Agora, o

I O Secreta.rio, OLIMPIO FARIA DA VEIGA. do recurso, por não s,��l<'ú:aso
JOSE' GIL GILBERTO GHEUR Brasil vem de efetivar comple- 3 v, . 21 disso .

........._ ...._-,_ -�-�-_......_��_._-.._",...,... _.__............�'" _ ... �
','1

I N I I I j \ �c.;(
.....

I ��� � �rlll�� ��III t�� IIII� r� t� It� � ��rf�t��1
�SALVADOR, 5,(E.) -- UM MILHAO DE GERMES POR CENTIMETRO· C ú 81 C O, rOlo Q\ 'M
CONSTATOU o EXAME BACTERIOLÓGICO, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAÚ�
�g�;�c���J�g:�:.f���g�J�Op���k�AOÇÀ5L�{ r��N�:�����tE������G���'IA��q�
NITARIAS"DEVERÁ SER BREVEMENTE PRO,IBI.DO PELAS Al)TqRIDADES,DASAÚDE PÚBLIP1

ARSINA1TRAS

Cr� 70,01)
H),(lO
20,OQ
7,()1!
0,:10

-\rw

Sctnr-str«
Tr-i m est r-e Cr$

Cr$
Cr$

;0.;(' l n te r io r :

Ano Cr$ sn.on
Selllf'�tre Cr$ 45,00

I
Trillll'stre Cr$ 2!).OQ

Anúncio» medlallte r-ontráto.

I o. nt'i�ln"I�, mesmo n âo puhli
[:;1,1,),;, n:ín seráo rlcvol vidos.

SOCIEDADE CATARINEi�SE DE r�lEDICINA

() S:'. Casu-lo Branco ('l:u'l"

qUE': exercia ctS flll1C:Õ0::\ de re·

I prcsen tante 00 Brastl ju n to ao

;_:�Ol1litp Nacional dp Libc rr a

ção, em Al'g;t'l, Sf'�1jili já dali

para París, onde 3SS11111i r(t as

runçôes ele emba ixador, logu
.IU(' ctugar à (;111JÜnl i'j·:llll'l'sa.

At.endr-udo a o soll.-it arto na

ICirCUlar n. 27:. cio J)l'J!fU'[:lIlWIl
t.o de Educação, l'E�(',ellf'íl (l Si',

dr. Etlpírlio Barbosa, do sr,

I Adão Wilcebtkv, prosidení« (I:!
sociedade "Botim Catar uu-u
se ". de COnllJÚ, no mu n ir-f p i o

de Jaraguá do �ul, 11m ofil:Ío

acompanhado da jUlllOrlft:l('ja
de Cr$ 100,00, produto CIl,IlUI
festa realizada naquela loru l l

.Iade, em bencf'ícln do Prvvr-ri

.ór'io para os Filhos dos 1.,;'IZ:I-
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o ESTADO-Saxta·'eira 6 ele Outubro cae '944

ESGVeU0Vant: "Viua a Alemanqa", nas

povtas ao Qangav de povlo AlegV0
Rio, 5 (k) -_ No dia 4 de nha !" e

,.Deuischland übel' dade militar, lOldlll os autos

I
Segl1l'flIH;a Nac.lonal. soldados, definidos na lei de tiça, acanam agora de ser de-

abril do corrente ano; foram Alles" e a cruz suástica. enviados à allditoria militar, ]!.;ste, por sua vez, entendeu- guerra, achou que se considera nuncíados l'B10 procurador Cló

presos em flagrante, os solda- Feito inquérito, em que fi- que entendeu não constituir o I do que o fato «onstitnia, quan- da oompetêucla da Justiça Es- vis Kruel de.Moraes, como In

dos. João Carlos Huller e Ar- cou apurado terem tais atos fato crime militar, apesar do C]O muito, numa trangressão di-I pecial, qualquer que seja o
Cursos naquela lei, tendo o mi-

na ldo Vicente Grimm, ela Base implicado na divulgação de soldados serem seus autores. ci plinu r. suscitou o conflito 11\-'-' agente, julgando procedente o

I nístro Barros Barreto designa-
Aérea ele Porto Alegre, quando conceito injurioso e desrespei- O Co.nselbo Permanente da gativo ele jurisdição vara '.1 conflito, para declarar cornpe-

escreviam, lULS portas do han- toso à Nacâo e ao govêrno do .Iustíça Militar concordou com ;:'l1i}l'en:w Tribunal F'edeial. I tente o 'I'ribunal de Segurança do o ministro Teodoro Pache

gar, dizeres de exaltação à BraSil" po; terem S,idO escrit�s Ia.
tese do auditor, f�zendo en- A SIl j\C"1' i OI' instância, por-ém. Nacional. co para, () respectivo julga

A10111u'nha: "Viva a Alema- em dependência de uma uni- viar os autos ao 'I'ríbunal de sendo o nill1e atribuido :'c)s
I l<;nviados os a itos a esta jus- manto.

Ns-õotCl data t rcnscoz-re o natalí·
do dll s r . Eertoldo Marcos de

SOlHW. gunl't1a-livl'o$.

Por motivo do seu aniversár'io
aerú hoje muito felicitada a srita.

Elisa Soon. Cardo3o.

o 11['. Moacir RllHno da Cunha,
l

' Piloto da Cio. Nacional de Na

vllqúçõo 'Costeil'a. faz onos hoje.

]\' oÍVllclos:
Com a gentil e prendada srita.

Sohdo Doux· Boobaid, contratou

casamento o sr , Aldo Neves dos

Reis, atualmente servindo no 14'

B. C.

I·', Dr. Guerreiro da
Fonseca
MtDICO

Reiniciará a clinica cem

Florial)ópolis - Palhoça
e Sto. Amaro. em

Agosto de 1945

[Atu.almente no Rio de Ja
neiro' em curso de especiali
za.ção sobr. MOLÉSTIAS do

CORAÇÃO e dos VASOS]

o santo

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

.
_ "llrefira nma parte tIe seu

f ('o em "Selos ,Pró Doente
hre do Hospital ele Cari41a
'. e estará contribuindo pftl"ll
êle tome mais um pouco
�ite. tenha melhores me(li

.lt�l;tos, mais confôrto no

tI' de sofrimento, etc. etc •••
"

�ampaha de lIumanidade
eal lIflspltat de Carldade).

e

Agradecendo ...
Num gesto digno e elogiave!. o.

dirigentes da F.C.D. fizeram com

que fôsse realizada Uma homena
gem p6stuma à alma da es�.a
do pivot Oarnar de Oliveira (Cho
colate), antes do inicio do match
de domingo passado, entre catari
nenses e goianos.
Foi êste. sem dúvidQ alguma,

um significativo ato praticado pe
los pelai mentores da nossa Mater.
Chocolate. embora tardiamente,

envia. por nosso intermédio. os

mais sinceros aoradecimentoil coa

promotores da h�menogem.

o nosso scratch será
o mesmo
Conseguimos apurar que OI cn

torinenses. poro o 2' jogo contra
os goianos, a ser realizado do'
fningo próximo, far-se·ão apresen
tar com o mesmo 11 de domingo
passado ou sejam: Luiz. Fatéco e

Arécio; Rubinho, Chocolate e 101-
mo; Felipe, Zabót, Teixeirinha.
Tião e Saul.

Pela I.E.P.A.E.
I Continuando o campeonato in'
. terno de basquete e valei. promo
vido pela Associação Esportiva do
Instituto de Educação. realizou-s.
Sa.-feira pa..ada, no Estcidio da

Fôrçe Policial maia uma partidCl
de volei, tendo como cORtendore.
os destacados quadros dei l' Ano
Normal B e 4' Ano B,

Após um cotejo cheio de lances
emocionantés, veneeu de maneira
notável o pODante six elo l ' Ano
Normal 'B, pelos seores de IS li: 10
e IS x 11.
A equipe vencedora: Chuveiro.

Karcléca. Borrachudo. Beui.beesi.
Vado e CenturiQo.

2' i&go será irradiado
A empresa de propagan'do Quo

rujcí faro, no�ament•• outra ••11IJQ

cional reportagem do jôgo entre
catarinenlle e goiano., domingo. no
campo da F.C.D.

los sofredores
Dra. L. ,

GALHARDO-Ex.
médica. do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munida a mudança do seu

consult6rio para a Rua Bue
nos Aires, 2&0 - l° andar.
Rio d':1aneiro, o:nde passa a
oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome. idade, endereço e en

aelope selado para a r.a·

osta.

IV···:�d·-"S·······:···f1lL, T. CLUBE- Dia 7" Baile de p�s-se da Diretoria
I a GCla: Por um Inundo

-

........ •••••••• b � bA�lV ..;RSARIOS e.o e em
Fe-Ilejc, hoje seu anivers UIO r Li "O Dia D", de John

rneri
í

no Eli·Tertsinhn, filha do sr; . -

ti
Leopoldo Meira Gunt lier, sôbre a mvasa? "a

Ew·opa. Escreve o reporter
Decorre hoje o n'ltalíc!o da src , na página 103:

d. Mor-in da" Neve-s ROlla. "Revisando minlius notas,

hoje a tarde, encontrei uma
coisa que escrevi ontem, no

torpedeiro. Meia dúzia de

oficiais pediram às esposas,
numoradas ou couhecuias

que fizessem uma lista rias

dez coisas de que mais gos
tnnam: Pai esta a resposta
mais interessante, em 1'i/,Í

'Ilha opinião:
"Salzburgo coberta ele

neve.

O momento imoiiatcmcn
:·e antes de me apaixonar.
Meus filhos tulotmecuios.
Rosas' Étoile cl'HoUanlZe

num vaso branco.
O mouunento vagaruw tio

último quarteto de Beetho

ven, Op2lS 135.
Os poemas de amo?' de

Dorme.
O levanta?' da cortina no

primeiro ato de ((Rosenka
»alier"
Uma valsa vienense com

um perfeito âansarino,
Cantar velhas cancôes à

luz das velas.
O Cais ele Chelsea ao anoi

tecer, no outono.
Perguntei-me a razão pe-

d d
la qual tivera vontade de to

O ia mar nota disso: depois coni

preendi: de um ponto de
,.. vista li1nitado, era 'Um per-

S. �úno, Fundador feito sumário daquilo por
�!i�eu S. Bruno em Co18nia que lutamos".

pelo ano 1060: Sobressaiu nas le

ItrCls e ainda mais na Teologia ('

na ciência dos Santos Podres. E,C'
muito jovem ainda. quando S
Anon o chamou para Colônia, on

de o elevou às primeiros ordena.
sacras. Com o morte de Anon f.Oi

feito cônego e chanceler da igreja
de Reima. Encontrando 518 certo dia
com olguns ccmpanheiros, resol
yeram Me e t::>dos abraçar o esta

do monóstico. Paro eite hm diri

giram-lIe a S. Hugo. que os con

du?iu ao deserto de Cartusea Vi'

versm sempre separados, e só se

reuniam oaB domingos. Ao se so.

pararem levava, cada um, un.

pouco de alimento pura a seInano.

Indo certa vez um rico fidalgo
visitá 101 admirou-se muiti�simo,

da sua pohre7a e virtude. ·Orere

eeu-lr.es então uma linda baixela
de prata, a qual os monges recu

liIaront prontamente, dizendo que
nao o podiam aprcveitor. Achan·
do S. Bruno que seu fim estava

próximo, mandÓu chamar todos os

monges e fez· lhe. uma confissão

geral. contando-lhes toda a IUCl

vida. Faleceu S. Bruno a 6 d. Ou
tubro de 1101.

•

fleD IDa · �erta � �n � e ar I i ara
Hin. ;) (8.) -- Puhlicam us. jO)'- 1I1:'ies pspcram W>:ln' n Argentina gC'lliinll COlllO fnzrndciros. depois I�O\'n gllPl:l'::. Pl'dcn(l�ll1 im'a!(�il'. os I Lransfcl.. i'l�d{) airtd� suas paten,.,..······...••••...••••......••••••••••....•..._...•

nais lI·m tele.gn\lll:l, de �(lva Iorque, (:01110 ponto de partü].a, para tlIn.a da gl1(dTa" -- nJirmoll Ludwig e bstados l.llldos at1'3"eS do Mexlco, Illdllislrwls j)nra este país, slll-a� LANCASHlR� INSURANCID

(Uzentlo· quo:; Elllil Lurlwig, (�()nhe- 110\':'! guerI':) contnl os Esta,rlos Cni- acrescentou: ":\'o entanto, os re- caso nuo fnrplll illlj)('lli,d-os por ric:ll1o e que pretendem tamblNDON ASSURANCE

ciclo l'scJitor alrmu·o dedarou ml- (los nes.sC's próximos 20 anos. "A fugiados sedo instrutores milíta- nôs". Disse a,inda que os nazistas transferir suais indústrias béli,BGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

ma t;nuferencia realizada ontem à Alem,�nha pretf"l1de enviar 600 mil, res, .'oficiais rio Exército e cientis- enviaram o seu ouro em yalores de par,l l,í� Advoga o escritor o desDE SEGUROS "SAGRES"

1�l9ite que o� li�er,es m�litares ale-
J refugiaao$ 'afim 'de ','i�erem na! Ar-I tas que constituirão ·0 çé7;'ebro da, toda a espécie :páit31 . a Argentina, nl!lmento total da Aleman.Qa� ALMEIDA

�8, 1.

Em�que-cõndições -lutam ôs-chineses 1
n Chu�g,King -:- (Por Walter seus recursos militares no pe- 'formadas por tropas chinesas
�Lundlê, da "Uníted Pre�s") - ríodo mais grave da luta na comandadas pelo general Stil-
�m por�a�V'Oz do Co�selho Mi- China Oriental. well".

�ltar Chme� d�s�entlU a �'ecen- O porta-voz também assina- Informou, ainda o menciona-

"! de,cla�'aça? f,elta pr�,WI�ls�on lou ter Churchill falado em se do porta-voz, que mais de 50
-,hUI ::h111 . sObl:, q.u.e � ._,hma, achar orgulhoso pelo êxito da mil homens das forças chinesas

�� reCebld? pl?,dlga aJu�� dOS: caTpa.nha de tl�opa� indus e foram mortos ou feridos nas
�s"ados UTr;tI.dos ,

.

ao af�:mar i bnl,amcas .na BIrmania quan-l cruentas lutas em ue se em
.J_ue o :U�lllO nOlte-a!llel,lcan:o ido_na realldade "as fôrças em penharam. nas sel�as e nas

I ��.ekEXt��l�to i;i�� ?���������:���o_��I�t��:.:::::::E!l2..��.�_ _ _

112���-;����� oop�::��ond Conhece esta! Gratifica-se
XIX Fôrça Aérea norte-ame- .

icana na China é «tão reduzi-. Por ENEVÊ com dez cruzeIros a pessôa

io que lhe parece incriveI se Eml'll'o de q,.ue achou, na semana passada.
Menezes no)ava, juas chaves I

enha revelado tal". calmamente, em um bcndinho nU':la argo a, sen-

Acrescentou o declarante do antigo Rio de Janeiro, quan-
lo uma delas tipo Vale, n.200.

rue. a tonelagem total de abas-
do se assenta a seu lado uma

IS entregar nesta Redsção.
senhora excessivamente gôrda.

,ecimento norte-americano en- Nem bem se sentou. o banco

,regue ao Exército chinês, na partiu-se em dois.

China Oriental "a partir de 'Smílio. ao refazer-se do "ch6-

?earl Hal'bor até agora" nã::> que". vira-se para a senhora e,
. calmamente, exclama:

;·ena suficiente para manter .- «E' a primeira vez. minha agradecem as felicita·
�m combate uma divisão norte- senhora. que vejo um «banco» ções recebidas à passa-
·tmericana ou inglesa durante quebrar por excesso de «fun- gem do seu aniversário
Jma semana. dos». de casamento, ocorrida M
A declaração foi a primeira II cri-anca be ....eu 30 d b

CASA ISCELANEA, distri-
_

- M .., a e setem ro p. p. t..·d d Râd· R C A
�xpressao oficial do ressenti- cacha"a !

t:JUl ora os IM..

mento que vem agitando ... I Victor, Vâvulas e Dhcos.

':::hungking desde o dia em aue
R'io (Pelo correio) - Cons- 2 v.·1 Rua C' Mafra. 9

;jhurchill declarou perante aos tancia de Carvalho, residente 1
-----------------------.---

Comuns que os reV'éses milita-
na casa 17 do Parque Proletá· (iUARDAcUVROS E CONTADORES

:'es chineses "eram sumamente rio, à rua Marquês de São Vi-

jesagradáveis e molestos", em cente? 147, em co�panhin. de COMERCIANTES E INDUSTRIAIS

3e considerando o auxílio mili-
!sua fIlha casada Onete de Cal'- Façarp seu ,pedido hoje ma9mo pelo Reemb&lso Postal. do Iiv·ro

Lar norte-americano a essa na- valho, tem o vício da embria- rEeMICA PRATICA CONTABIL
'�ão. guez, e ontem deixou uma gar- PREÇO CR$ 35.00
>

O porta-voz em foco acres-
rafa de parati ao alcance Je Do Prof. Carlos Pibta Ferreira de Andrade

centou que a maioria dos pou-I se� n�to �?rge, .c�m 4,;!lOS, o De graI1de utílidade pelo seu modo prático d. ensinar os

:os abastecimentos que os Es_lqua1 ll1ge�1U ��Ita pOlt(RO da- lançamentos da escrituração de seulI livros.

cados Unidos entregaram à! quela bebIda, Ilc��do em esta-
ORCiAHIZ 'A-

DISTRIBUIDORES:

China, foram remetidos à fren- I
do d� coma alco�l�ca. Rec.e?eu A., O BRASILEIRA DE DIFUSÃO CULTURAL

ce do Salween, l1a ("hl'na Su- s_?colro no f..Iospl.tal MIguel Rua Dom José de Barros. n, 337 -- 1)' andor _. sala 611.
�

C t d f t d
Caixa Postal 2260 -- SÃO PAULO

doéste, onde os soldados chins ou o, on e lCOU m erna o.

lutam para a zona nOl'te da
Birmânia em um esforço para O III·d OI-

-

Ireabrir a via terrestre entre a r. 11 CI es ' Ivelra
Empregada India e a China, conquistada Ciruroião:nentista

pelos nipões. ' r
Precisa-se, que saiba co- Frisou o declarante que ,ia f Rua) Vítor rvteireles, 28

zir hCH bem. Bom ordenado, concreta contribuição da Chi- Diàriamente \da� 14 às 18 e

Trator com João Dias, rua na à causa comum" na Birmâ- das 19 às �2 horas.

Felipe Schmidt, 5 3 v.-I Inia causou uma séria crise em

-.-

John Gunther está certo.
Para defender a poesia da

vida, as' emoções suaves da

Arte, a beleza eloquente das

paisagens, os exércitos alia
dos atiram-se contra forta
lezas de fogo e aço, aceleran
do a conquista da paz, que é

propícia aos prazeres d.o es

pírito.
Quando ouço agora certos

programas de táclio, com

caipiras, caloutos, Boscoli e

Cia., releio a página de
John Gunther, para não
descrer itremediavelmente
da espécie humana .. ,

MAG.

Coroação da Rainha e Princesas
O ESTADO Esportivo

Se V. S. precisar de linhos,

Iça uma visita à Loja das Case- João Ricardo Mayr e

ca�emiras e outros tecidos," fa- Juvelina Martins Mayr
mIras, na rua Cons. Mafra, ..

� _- ...... _.......,__ . _ -JJ
par�lclpam a seus parentes e

Camisas, Gravatas, Pijames a;ll�os o nàllci,!Tlento d. sua

Meias das melhores, pelos m� TeI �n�TICIA-MARI.I'-.
Dores preços SÓ na CASA MU:--

_

CILANEA - Rua C. Mafra, \

CO·RRETORAS
nf BOAS COMISSÕES.l:RÊNCIAS.
'midt n. 39

Móveis
(omprar, vender ou aluga.r

só na

I a mo:ior 'orqnnizaçõ" no

g'à;ero nasta cClpitaij

Rua João Pinto, 4 .

Fone 775.

I

•

Um capelão do exército nor te-emericeno, etn um porto do sudeste da Ingla
terra, eberiçôe as tropas que se preparam pata lutar contra os nazistas.

(Cliché da Inter-Americana para este Jornal).

Antônio Vieira e Senhora

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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espionagem
debates toram longos e ao

cairl?ade _para a política lla�,is,�a e tante do.� autol�ÓVeiS alcl11ãesl da noit� o Conselho reuniu-se ter sido llll�,nime e do prorno

lllsen.nd� .em �uas rr:_lsslva,s i marca
'

I'empo .

I e:n sessao secreta, para a vota- t�r ter pedido a sua �onden�-
apreciaçoes desairosas sobre os Co.nr-lu.í.ndo o representante çao.

.

çao a mais de dez anos, contt-
costumes adotados no Brasil. do Ministério Público pediu a Terruinada a mesma, foi tor- nuará o mesmo preso, até que
Para disfarçar as suas ativi- sua condenação à pena de 30 nado público o "veiedlctum ", se pronuncie em caráter defini

dades ilícitas, AlfredoWinkel- anos de prisão, com trabalhos. que absolveu o réu, por maio- tívo o Supremo Tribunal JVJi1i
mann apresentava-se nos Coube ao advogado Jamil ria de votos, tal', para onde apejará o p1'O-
meios militares como represen- Péres funcionar na defesa. Os Em virtude da sentença não motor Cesar Sampaio.

..:-:_.-=-......
:-:
......

-=-
......

:::
....-::--=-..-.------�---�----�---.......,.------......- .....--.....-.�-�-----.--=-----------------===----..

.

e '

� CO����� ::��N�e;D:AI�ALft" ! I Dr. Laudelino Solon Gallotti I A. .:.. Ce s
! INCENIHOS E 'l'R"\�SI'ORTES ! I ADVOGADO

<�
(":l])i(�l" 1'''''C''\"

,. Cr$ 74.617,O:�3.:jn 'Rua Joa-o PI-nto,18 .. (sobrado), Sala I.(Iifl'as (10 lJalatlço '(�l' 1H1;5:
np ...;p()l)S;:Tl�ilj(.�nr!c'" ... CiS 5.978.-10� .7;),).97

"
I�p(·{\i!a

..
�... Ci'S 84.G.lfL21G.9')

� �itJ:;�;l'(;� 1 :t�'''' n 2 1<1,"11"-' 10 "n;)�""'"
... g� l������ ..���.�:

��
I :espoJh:ll"'j'o'1(le, C'rS 7G,'30,·' 01.HO,J,2,)

I>rHET' i1Ü�S - Oro P�ml!lo "'Ullra F'n!!1Te a. carvalho. Dr, F'ranctsco
dI! Sá e A",slo Ma;;�()rr".

�•
Agência; !' wb-agênclafi ..m rode o tR.rl"ltÓMo nactonat, - Suc1H'1III1 lXJ

Ur'uguát. H"'tl"l)J"tiore� dI! avar ías nas Prlodpat8 cidades da Arnêrtca. EuJ'OllI'
.. Alrlça

� , ,.�{�.<;NT14:: K'" FI,ORIANÓPOJ.JIS
� C AMP P 1- L" B O & C J A. _ Rua Felíp« 8cbmldt, II. 3.

> CaLx ;! Po-sra l n , 19 - Te14'fHlll' 1.08:1 _ ElId. Telegr, "AI .. IANÇA"

,\,':
SUH·ACiEl'!C'1 A�1 EM LAGUNA, TURARÁO, fTAJ A t. BLUME

N4.U. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
._,.��---.".._-,.. . .._ --- � .

Absolvido o alemão
Rio, 5 (.l,_) -.- o Conselho de

Justiça da �"'cgunda Auditor-ia
tle Guerra esteve reunido para
proc-eder ao julgamento de AI
Il'e(10 Winkolmann, súdito ale
mão, acusado como incurso 110

c-rime ele esplonagem.
.Aberta a sessão, pelo presí-

deiate do Conselho de Guerra,
major Irinen Ferreira de Cas
tro, l!SOU da palavra o auditor
Darci Roquete Vaz, que relatou
o feito. Em seguida, o premo
tor Augusto César Sampaio sa

lientou que o réu, na corres
pondência dirigida ao seu país,
enviava informações de utilí-

Envenenou-se
e tentou envenenar
dois 'ilhesOs novos e já conhecidos

medicament.os de grande su- Rio (Pelo correio) - Benze
r0SS0 no combate da Malar ía. tina Pinto, com 20 anos, casa-
SrZOl'hlU, em gotas - 'I'able-

,

da e residente à rua Carlos de
}[nlaria, pastilhas. - Os mais' Vasconcelos, 143-A, ingeriu
PIH�l'gicos remédios no comba- uma substância tôxica e forçou
te ela :\Ialária sezões, impalll- dois filhos menores a se enve

(Usmo e tôdas as febres inter- nenarem com a mesma droga.
mitentes. Tratamento comple- As crianças gritaram e as JO-
10. Beneficia os órgãos afeta- íTens .Maria José Salgado e Ma
dos: Haço e fig'afIo 'sem produ- ria C_eleste Gomes de Carvalho,
zir intoxicação. operarias de uma fábrica à rua
SUlHH)Jlil - O grande remé- D. Zulmira, e residentes à rua

dio dos amarelos. Combate a General Roca, 444, foram à ca

opilação caracterizada pela sa de Ben�etin� e ve�'ificaram
preflen'ca de anqnílóstomos e que os gntos das cnanças se

"P1'l11iJi>ose no' intesüno os prendiam ao fato de se recusa

quais produze'm anemia, c�que- 1'€:11 � ingerir o t.óxiCo que a

xia. perturbações intestinais, mae ln�s dava. Evltaram a con

'mlidez, inchacões e <Yostos sumaçao do ato tresloucado e

i)Crvertidos. Produz sang�e no- chan::aram a Ass�stência) co,
vo e 'vigoroso, dando ânimo mu?�cando. t;m_ben: o fato a

para o trabalho e alegria na polIcla do 17 dIStrl�O. S:0mpa
viela.' n:ceu uma ambulancla que
Prisão de "entre - Não use transportou Benzetina ao pos

mais purgantes. Trate-se cem. t:o central.,d� praça d� �epúbl�
l'ahleJaxo, pequenas pastilhas CEi, onde "01 ela s?coIrlda, fl

q ue beneficiam o estômago, in- cando fora de perIgo.
tcstino e figado.

.

i\as Farmácias e Drogarias
da Capital e interior do Msta
do.
Para as demais informações

de pedidós, preços e condições
de vendas com desconto à vis
ta e a praia,' f;)screver para
Caixa Postal, 185, Florianópo-
lis.

,.

o PRECEITO DO DIA
o indivíduo 86 pode ter certeza

de estar curado da sífilis quando
os seus exames de sangue e do
«líquido da espinha» (liquido cé·
falo-raquiano) permanecerern ne·

gativos durante um ano, contado
da data em que terminou o tra
tamento. SNES, ,

----

!!' . ''''I<

acusado

FARMACIA . ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

l•• Couelbeiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42

Elltrer' I domieíli.
---.,-_._---_._--------_._------ ...._----_.

1

li' Quer "e� tlr·se com

contôr to
e ere g áncia ?

I ALfaiitARIA
MELLO

Nunes

" escolha o seu figurino.
Machado. II - ARuo

Extravicu·se um, Fox, de pêlo
preto e branco, que atende
pelo nome «Pingo». A pes
soa que o encontrar será
bem gratificada se der infor·
mação à iU3 Tiiadentes, 19 A,
ou à rua Vida! Ramos, 24 A.

5 v, .3'

I Snr. Dentista!

REPRESENTANTES
1/. S. quer Ber representante de firmas de qualquer Estado

e paro qualquer localidade? Escreva à. Caixa Postal 5455
SÃO PAULO

Exames Anótomo-patolégico9.
DiagrLó�tico precoce do graddez.
Sôro- diagn6stico5
Hematologia
Coprologia.

,.

Bacteriologia
Au tovaCinas,
Ultramicroscopio.
Química -sanguínea.
Análises de urina

Serviç� de transfusão d. sangue. Vacinação onU·diftérica
(CRUPE) com pr6va do Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidos. café, mel, águas potá
veis e poro usos industriailil {fecularia., cervejarias) .

de

adl'el't ências, Gonvel'
enrlo pm substâ;ncia de seu

l}l'ÓPl'iO ser, o qne para oUtros Casas e Terrenos-lão é maiR que um estado ma-
Vendo diversos cosas equinaI ou devoção mecânica.

Essa }'eligi'ão, à prili1eira terrenos, nesta' copital e

','ista, não é fácil de se C0111-

.

no Estreito.

;'l'eencler, já que 'não é mani-
. A. L. Alves _..:. Deodoro 3S.

festada 1)01' atos exteriores,'
.

V. - 8

'1em praticada com alardes. Só -�aSa8-e- 'Terr''-e--n-o's
-

por um momento, por um bre- \J
ve instante, vemos o inglês Encarrego-me da venda,
vol.tar-se para Deus. Logo, po·-

.

Comissão módica,
rém, que vence a dificuldade, A. L. Al\ es - Deodoro 3S
'legue sua vida, esforçando-se V. _ 8
por dominar as próprias emo�

';ões. Sua tolerância, sua ('.al'i
'Jade, seu amor aos que so

'cnml, sua simpatia pelos opri�
midos, dão tee-temunho dessa
� que, por mais profunda, não
é perceptível pelos que só ob
servam a superfície das almas
ou dos povos. - (Egizale).

A!i1 anedot.nli e piada!!! ap8r�n·
temente '"gêrllI8� são grlJfll'fll
tlrmll� de dellagregaçiln mail ..

�������������__.�act�_1l__p_�3_�1l Rfn t,,·('olUlt,,"

r necessária a desintegração da Alemanha
Londres (Por Jan Bolsen - cujas fábricas se encarrega- porque, nesse assunto, existem

Exclusividade do CEC para "O Jiam da fabricação exclusiva nações que, como a Inglaterra
Estado") - Apesar de várias de artigos destinados ao con- e a França, terão de ser ouvi
terem sido as fórmulas bpre·· sumo civ:il. Entretanto, é cedo das primeiro, porquanto sôbre
sentadas para o tratamento a I ainda para se dizer qual o pla- elas tem recaído a maior soma
ser dispensado à Alemanha de- no que se aplicará à Alemanha de agressões e de violências por
Ipois da guerra, uma outra, se·· no após guerra, principalmente parte do povo alemão.
� gundo o jornal "Wall Street
I Joul'nal", de autoria do secre

I tário da Fazenda dos Estados
IUnidos, propõe ° seguinte: Di
i vidir a Alemanha em dois Es··
� tados: meridional e setentrio-
nal. Ceder à Polônia a Prússia
Oriental e o "corredor". Ceder

I!III-----------
.......m.--------I--

o território alemão a oéste do

25Reno à França. 2° -- Transfe- �\.�tSO[/QI.r Rua João Pinto, n.
.

rir o grosso das indústrias pe- _�

� Ó. (Em frente ao Tesouro do Estado)sadas, fundições de aço, fábri- � �
cas de produtos químicos e de

I
�

.

� Florianópolispetróleo sintético, da Alema- - c:.n .

h
'

I
. -. - : -

'. Telefone 1448n a para os palses por e a lll- nnATOnO PRTOLDGICR5 SANTA CATARINAvadidos. Colocar sob a dire-

ção aliada o vale do Ruhr. 30
_ Direção educacional da ju- i. Dr. H. G. S. Medina Parm. Narbal Alves de Souza

, Félrm. L. da Costa AvilaVt;ntude alemã pelos aliados,
com o fechamento das escolas
até que sejam feitos novos li
,vros para o ensino primário.
Fechamento, por tempo inde
terminado, das Universidades
alemãs. Essas medidas, é evi
dente, trariam a transforma
.cão geral da Alemanha num

país essencialmente agrícola e

Londres, pelo telégrafo (De I
Press Inrorma.tion, exclusivo

'

para esta tolha) - Agora que
se desenrola' o último ato da

i

tragédia que está ensauguen-j
tando a Europa durante anos, i
nos sentimos particularmente i
inclina(�os a T.-olt�l' os olhos Ipara tras e considerar o esta
do do mundo há quatro anos. i

NOVOS I
A Inglaterra então, lutava Sà-Ie zfuha contra o monstro nazís-

US liDOS
I ta. Muitos dU�TidaYalll de q�.e 1

li pudesse se sarr bem da he1'o1-1
COMPRA e ::�. >emfll'esa, ndefenclendo-�� elalVENDE 'l",res�ao t:, aü,mesmo tempo.]

• ')l'gal1l7.a,ndo forças necessa- i
Idi'>mos per- rias para lev-ar a guerra ao!
tuguês. asper- �olltille,:ltp.. Hoje. a sua ener
nhcl , frcncês. '�ia, sua tenacidade, sua perse-
inglês. etc. .

n f' t
câ',II'Il. .- _

I, era, ça, sua .orça, se orna-

�on1ance. Poesia, Religião. Alijação rarn patentes, E a origem
MatEmático, Físico, Química, Geo .alvez primeira -.- dessas vírtu-
'

...çío, Mineralogia, Engenharia c i- , 1'183 que .OVOU a nacão a realí-»i i, militar e naval, Car.pintarin, -

, 1esenho, Saneamento, Metalurgia .. ·�aJ' O que a muitos parecia im
,---------.; E etricidade, Rádio, Máquinas, Mo· íc!:',si';eL foi s\u't profunda fé ,.Os tecidos da Loja das Ca- 0res, Hid róulica, Alvenaria, Agri "cligicsa: fê Lpe nã,o se expri- Seu fipdo deve produzir diaríam"nbt

.

d' t' l' :ultura. Veterinária. Contabilidad4l � 1 b"'l 1:',emIraS IS moo'uem-se pe.a on- . me Nn ()8:(�YIÜlf'
..>.oe8 a})a,rente.s, um itro de j1lS. Se a bl is nio Corre ..;..

Dicionários. etc. etc. -

ginal padronagem e pelos pre- mas lwula na5 toras de prova- vremente, os alimentos não são digeridOll
'{OS excepcionais. Visite-a sem

- .. -----.-----�------.

'.áo p nus momentos difíceis. eapodrecem.Osgase�incharnoestôlllA-
'OIT1pr'oml'sso na l'ua Cons 'T •

'1 go. Sobrevém a prisão de ventre. Voct"., '

C ch( r- h ;:-LOJe, os mg eS2S se voltam
'li" f 8 A .� )r In O' sente-5eabaridoecornoqucenvenen.IJo.lV,La ra, -

. U 'lara Deus, não IJara suplicar Tudo é amargo e a vida é um mardrw.
'1m milagre, mas para pectir- Uma simples evacuação não tocar� I

ine Q,l8 lhes dê fôrças, enel'� causa. Neste caso, as Pílulas Carter si.
',:ias e resistência para a luta. extr:lOrdimriamenteefic<lzes.Fnemcor-
B:ste é o sentimento que teern rel"esselitrodcbilisevocêsente-seJis-
IS Íljvocações a Deus, feitas
ije] os üJgleses na voz de fieu
H.ei OH Primeiro Ministro, e Não aceite outro produto. Preço; Cr. S 3,oQ.
'·l11C geralmente vão acompa-
nhadas de conhecimentos tias '_�__..-.._:._� -. .............,.............

'm5prias faltas, já que nem a
-.-.------.--------'.------.-

nipoc'risia nell1 O farjsaisn10
3ão c:olnpatíveis com êste povo.
Tal é a' atitude normal de

:una nação espiri<tualmente ali
'uen1 ada com a lf'itura das Es�
::J'i.tUl'as, de onde tira con se-

Faço qualquer sistema de

Dentaduras, Pontes tm

ouro cu Palacril, conserto

dentaduras em 2 horas

apenas. SeI viço r ápido e

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

h05 c

'1'"

Convidamo! os srs. Comercia.rites a

visitarem, em nossa sobre-loja, a exposi
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrõ'es,
LÃS, próprias para vestidos e éosac;os,

)' CASEMIRAS e TECIDOS em geral,

I �toCé':i�.he����.s �.�a.: . me.'��res fábrice s

� .JIr'��j�••���.

ATENÇAOI
Vendem se para Dentista dois

aparelhos completamente novos
sendo um Vulcanizador e um

Girador, completo. Também se

<lluga uma sala para escritório.
na rua Vítor Mf'ireJes, 18 (so
brado). Alugud 60 cruzeiros
mensais. Tratar com João .Ma
thias Gustenhofen, no mesmo

���������������������������. � derêço
. __lc:._�_._a_lt_·_-_

a n g u �nollCONTEM
OITO ELEMENTOS 'fONICOS:

ARSENIATO, V.ANADA·
TO, FOSFOROS,CJ\LClO

ETC;

TONICO no CERE.BRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos, Oep.uper.do"
tlqot.dot, A"êmico�. Mã ..
'lua cri.m MlgroJ. Cri.nçe.
nquíticII. "caberio a toni·
fic.çio ge,.1 do olg.ni.l1'Io

COrt o

Sanguenol
Ue. !).N 8.P, n' 199, da 1!J21

DESPERTE I BlllS
DO SEU FicaDO
[ Sallara n Cllm. Dlspaslo ,ara lOH

pOSto pJr� tudo. 550 Sllaves e. C0ntllJ,),
cspcci�1l11ente indic.ldas para :;l.<er J h>!iJ
correr livremente. Peça JS Pílulas CArtt'r.

Vende-se confoltóvel
. _ cosa. na

Avenida Mauro Ramos, 249,
as�,im como outr a, menor, ao

lado. n. 251. Tratar com Aldo
de Almeida, no Banco Nacional
do Comércio,-. 10 v. 3

Ven.d·e-se um aparê-
... lho para

ondulação permanente e um

estabilizadcr de 1 KW, com

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

V.28
--�-_._�-------

Vendem-se c��::
na rua Nhjor Costa n° 116.
Tratar na mesma, das 12 às
16 hora,s, lO v.· :!
�....,....�.

Vend uma caso de ma-
e -!l e- deiro. no rua· Ma-

jor Costa, sem número. TratQT nu:

rua Jeão Pinto. 29. Sv 2
------_._._---_._-

·TERRENO
Vende se, medindo l� x 33

mts., na Avenida Maur:rA 1a·
1· h C' 1

,.
I CI

mott. lU a Ircu ar, otlOJ>·, 'ra
-

T . U,
construçao. ratar n" e' la

Avenida. n. 211. �..............._ j,J-'

Mobilia de Co�
Vende se uma, laqueadi, ,t

azul claro, com 6 p�ças
500 cruzei ros.
Tratar na Rua Jaguarun'\

5,

�----._r--._-_w_-�hMÂCiiÃÔ(r�& a
.

' .
, I

Aq�ncia. e Representações em q
Ma triz;. Florianõpo!ill
'�ua João Pinto � n. 5
Caixa POlltal, 37
Filial: Cr-esciúma

Rua Floriano Feixoto, a/n (E�"Próprio). Te Iegrarnas: "PRIM
Agenteli no' p'I'inc!pai. muni.,.

dI:} . E,tCld.Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAS
mudou-se para
LADO

IA I
(AO
� .--- ._.-

o.{
-,

a

DA CJ\S
_..

--

01'0004'10
-=

rua

�-�---------�---------------

Continuo o vender os seu.

famosos ;FRIOS. em geral. o
qualquer hora do dia.

.
_ ===::x:: _ _

Bebidas nacionais variadaa,
doa melhores marcos

•
+-

A����,�;�o ��r.�!,. �����!�;,t�d'!�;' �n���,�,�o, I��Ynte, (�2a� Teresopo!��rea) !
que o transpor.te de cargas con lnU<'l_ sendo feIto, semanalmente, _ Falando na reunião sema- Está no áuge a sêca que há cin
(" com regllJandade. para: TUBARAO. BRACOT DO NORTE, na1 de ontem, na União dos va-Ico meses assola toda a região,
ORLEANS, URUSSANGA, C.RESCIUMA, BRUSQUE, BLU rejistas, o sr, Mario Werneck, causando gr:}Yldes prejuízos õ.
MENAU, JOINVILE, LAJES, CURITIBANOS, CAMPOS diretor da Companhia Fôrça e lavoura. O abastecimento de

I

NOVOS .e JOAÇA�A, " Luz, informou que, devido a água e o suprimento de ene1'-
AceItam·se vIagens dtretas a CURITIBA e PORTO prolongada sêca, o reservatório gia elétrica fornecida pela usi-

ALEGRE. da principal usina da referida na hidro-elétrica de Tereso-
GUILHERME GONÇALVES D'AVILA

Companhia desceu assustado- polis foram grandemente pre-Rua Alvaro de Carvalho, 2 ramente. Terminando afirmou .iudicados pela estiagem. Os
Efid Te1g oeDAVILA·' TeJ(>fone J.6�I. ,.

o sr. Mario Werneck que é bas- imais velhos moradores desta,

Itante grave a situação motivr.- )'zona afirmam que jamais vi
da pela presente sêca, fato que. ram seca tão terrível quanto a

I não se verifica desde 1906. atual.

�- - .-- --- ._-- _. -_

fAojaAte
Londres (POl' John Dill, de ;),).�to� da Ingíaterra já se fa- I O "Lifebuoy" é formado de J?és de di.stfLl�cia e são, :1dpt�- boq�e construido de forma .a'

Press Infol'mation, Exclusivo miliarizara
..

com vários tipos itubos em forma de aneís, que i
aos a um ve�cu�o prov�do ce mO::lmentar-se eI� qualquer dl-j

para esta folha). - Uma das menos apenelçoados de lanca- contêm o combustível e outro l combustível liquido e gas com- reçao. O combustível passa por : -------------�

armas mais terríveis, desta chamas, dc?�e ?S .d�as do "1\1:0- recipiente esférico par� o gás I primido. O tubo �� projeção um tubo b1indad�. Por �n�io de tiguerra, é o lança chamas "Cro- lotov coctail", uruca arma erí- comprimido. Os soldados os I emerge da chapa blindada da um engenho muito prático, o

eodilo" que �daptado ao tan- �:l�nt.e, C�ll�l'� tanques. Se o �arregam nas costas. A cha�a fl�en�e. Possuindo um� arm� .. reboque pod� ser largado peJo'
que "Churclull" de 41 tone- numigo nvesse desembarcado e projetada ele um cano CCJm çao a prova de bala, esse vei- tanque em CctSO de necessidade,
Iadas, expele um verdadeiro nas praias ing'lesas, urna cm Li- im�canismo de iglll{�ão. Seu al- culo pode entrar na linha de e o tanque assume seu papel
mar de fogo a uma ctstáncía

i
na protetora de chamas teria [cance é de 150 peso Foi usado fogo para atacar posições ini-! normal, 'desde que o lança ChH-

de 450' pés. isid9 estabelecida em torno à [pelos paraqucdístas, comandos migas. mas não implica com sua quo.-
Dc:SClltwdo pêlos ingleses pa-,Gra Bretanha.. protegendo seus i� infantaria canadense, \

llidade
combativa. No "Crcco-

ra Cle::;Lru.ir os pontos especi��- ,1?Ortos" ric:,� e estr�da
.. 3." Das de-I Para Ope:'aqõc<s maiores, ar-

i. D,os dois o mai.� l�?del,'?SO é, dilo" os aliados. pOSSU.e�l� de f�
mente Iortif'icados na muralha J �sas oe 01ro. mllama�C'1 no (mas de maIOr, 3:1cance, torn�-' porem, o "CrocodIlo . A�apta- t? urna das mais terríveis e eU ..

,

do Atlântico, e para salvar e concado de Kent, SUl'g:tL1 essa

j'vam-se
necessa(las. Dal surgiu do ao pesado tanque

t Chur- CIentes armas de toda guerra. I
'poupar \rid3.S, no assalto à �0r,� ter,rivel arma .d� guerra que o "Wasp" e depois o "Cl'Oc�di- chill:' de ,4� toneladas seu co�- Ele .entor uem aç�o 35 h�).:.'gs:
talcza europeia, o "Cl'oc{)d�lo 110]e abre cammno alem Reno lo" que lançam chamas a '±50 bustível e instalado em um re- depois da hora "H' .

I

é provido de um nombusüvel .-----,---- - - ----
..----. -. ------------- -----.--.--------------

especial que uma vez me_en
diado póde lançar suas e�)i�
mas rm ângulo reto, com ele.

to mortal c terrível.
Além dessa arma devastado-

ra existem outros lança cha

mas di' tamanho menor, o "Li

tebuov' e o "Wasp", O primei
ro é manejario por um só 11,->

mem, enquanto o último {

adptado a um veículo blíndadc

provido de um �'eb.oCjyc: Todas
as três armas sao infinitamen
te superiores em fôrça e aloan

ce às congêneres alemães.

QuanCto pela primeira vez os

lança chamas foram usad-os,
pelo exército aliado, na inCUl'-1são de Dieppe, puseram toda
uma bateria costeira Ióra de

ação. Hoje, extremamente me

lhoraclas, desmantelam as for

tificações nazistas, onde qUEr!
que elas se encontrem.

IEsses engenhos fazem parte
,das anuas contra a invasão,
I

baseadas no óleo inflamavel e Iídeadas em 1940, pela Ingla
terra. Sua técnica foi aperfei-"
çoada em tão alto gráo que os;

"Crocodilos" como os "Liíc
buoys" podem, por exemplo,
fazer ricochetear o jato de mo

do a penetrar em defesas sue- .

tel'râneas e trincheiras a mUi-!tas milhas de distância, man
tendo um fogo persistente e

intenso. Sua eficiência abso
'luta é o resultado do estudo te-,
'haz de cientistas britânicos en

tre os quais Dr. Frank Sturdy
Sinnatt, que morreu de exaw",

tação, em consequência de et;

forcas sobrehumanos efetuados
em>pesquisas. Outros sofreram
queimaduras graves e aciden
tes. Mas todos esses sacrifícios Iforam recompensados com a

producão do "Crocodilo". "Li-I
febuoy" e "Wasp", armas efi
cientes e terríveis que apressa
r�lo o dia da vitória e salvarão
assim muitas vidas.
A guarda civil em vários,

;;\.1 -.-:-.

ESTA FRAQUEZA ATI;;;;e-!
PESSO,AS DE MAIS

� ......

,
�:�;:: d��:o:;�':,;;;�;7:;�t.; �;",.,:i!�:!
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o distúrbio da bexiga, urna
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar·se perigosa, transform�:ndp
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
moa prometer aos sofredores um remedia

4 r

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, e n ve r gon h an d o co muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. Ê por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi·
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tornar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA Os �
,BEXIGA RINS E A ,

Pilulàs DE-
o vidro I1tande de Pilulas D" W�tt, contendo duas vezes" meia a quan- _

tidade do tamanho pequeno; custa proporcionalment" muito menos.

,tARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO JJA tiS

dito Mútuo Predial
J;

roprietários - J. Moreira & Cia.
�

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

PRÉM!O MP IOR CR $ 6.25000

Muitas b6hif.caçôes e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

(apenas com pequenos defeitos) por
Preços Excepcionais

no

BftRATlLHO HGUARICyn
TRAJANO, to

Con.ervas e doce.

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcoa e molhado.
(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho.
esquina Vi::or Meireles.

TOSSE
Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente. e respire seus vapores
medicinaes. AIJ deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

DE PESSOAS TÊM

USA.DO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

DO

DEPURATIVO

SANGUE

- �, -

Ia !IFU.IS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígtidn. 4) Baço, (I coração o Estômago, 08

PUlmões � Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos. Reumatísmn, Cegueira, Queda do Ca
belo. Anemia, e Abortos
lnotenstvo RO organíemo. Agradável como Hcôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como. auxiliar DO trat-mento da Sffi1is e Reu-
matismo da rueAIDR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91 ftn, dada a sua Atesto que apliquei multas

base, é ótimo euxíüar do tre- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
le nos casos em que a via bo- Do--trctameDta da SUilia.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito '(alosa.

�
�

�
�

I

!
1

II
I �
'-a � .. •

(Il) Dr. Ralael BartDlatU

ZES DO DIA
6a.felra

(lHE
Preston

A's 7,30 horas: •

Foster e BrendA Joyce, no tilme misterioso,
lante, mostrando fi traíção amarela:

Bairro Japonês
O HOMEM APRENDEU DOS INSETOS
(Nacional Distribuição COOPERATIVA)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

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

(INE ('IMPERIAL))
A's 7,30 horas

2 grandes tilmes
Charle Bickford e Irene Rich no filme eletrizante:

Gigantes da floresta'
Johnny Downs e Ruth Terry na adorável comédia musical:

Música, luar e amor
DOCUMENTARIO N' IS (Nac.)
Distribuição COOPERATIVA
Preço: único 2,00· Imp. 14 anos

>II< >II< 'II

Domingo, simultâneamente, no Odeon e Imperial:

4 F I LiH O S
com Don Ameche, Mary Beth Hughes e Allan Curtis.

Uma geração envenenada pelos ideiais de Hitler. O filme mais
emocionante Que o cj�ma já apresentou

CORRETORES E CORRETORAS
PRECISA�SE DE DIVERSOS. BOAs COMISSÕES,

EXIGEM·SE REfERÊNCIAS.
Rua Felipe Sc�midt n. 39

I

��_••"""".•.",••••_•••"."..-_••-.--..f _ -.. _ -
.."'_

SEGUROS
THE I,O���NrtN��:�m�l:SURANCJIl

.

.

COMPANHIA DE .SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL
COMPANHIi DE SEGUROS "SAGRES"

,

Representante: L. ALMEIDA
, . Rua Vidal Rto8, 1•
.....JIbJ"fII.���-�......"'•.r.-..,.r..._"_,�"f'��.....·vr-.v..."'.W,•..,,......."!aT..-.-'J1I!t:8IIA,

I

5

horripi·
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Aguardem as novas instalações de
A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Scllmidt, 54
(antigo varejo da (asa Sant� Rosa) .�

---_._----

Milhares .de cartas dos nossos soldados
1

RIO, 5 (A. N.) amam CHEGOU- ONTEM NOVA CORRESPONDÊNCIA DA FRENTE DE BATALHA NA
ITÁLIA, MILHARES DE CARTAS DOS NOSSOS EXPEDICIONÁRIOS REVELAM O ALTO MORAL
DAS NOSSAS T-'ROPAS NOS CAMPOS DE BAnorALHA DA ITÁLIA1 AO LADO DOS NOSSOS
ALIADOS NA LUTA CONTRA O INIMIGO COMUM. NAS MISSIVAS, QUE COMEÇARAM A SER.
DISTRIBUIDAS NA MANHÃ DE HOJE, OS EXPEDICIONÁRIOS MAiNIFESTARJ.'IV!�SE EM PO L�

GADOS POR ES'TARErJl JA COr�TRA OS A LEf\11t..ES·
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Não foi possível a salvação de Varsóvial
JJO\I)HI�S, .) (L l� - o S]�. CHr!{CHIJJL REFERU'·ffE HO.r:E X.\ ('XilLUU uns I

(OJIC\S :\ QCEH.\ Jn� Y.\RSÚVU_, PAHA nE('l�.\JL\H QrE X"iO FOi POSSíY:EL .En· I

'L\-I;_\. _\.PES.\ H no .\.(,XíUO PRES'L\.HO AOS PXl'RIOTAS. TJKLOS A vunORES B.HI* I'�'�\�]( 'o�, ,\0 BT}<;-, \ !�I,EJ{�(,.\_:NO�, ]�()IJOYE� ES E ]n��!,,�.�. ,"A}�U]UU. ��XAL �}�, ";\.R,:-':0' U, xr Ji .UOJII<.' 10 .E.H QVE AS AR.JlL\.S AIJIA.I.n\:-I SI, JWSIILUI VIJ ORIOSAS ] OR
'I'ülU l'_\H'I'E E ,\ mmIW'j'I\ }'IXAL B,\ .\ L:E}L\�HA. f':STÁ A VI8'1'_\. �""ERÁ iTJI
(WLPE 1',\lU Tonos os POLO;\ESI�S·'. lHS�E o l'RllUEJlW J"n\[i'lTRO. }; ACRES-
rEX'fL QI' l� .\ Y>(WI'L.\ ('.\ o IH C,\ PI'I'.U" si; VHT srB..'UI·�'J'UU. A SOFRDrEX'j'OS E

l'HIL\('ÜES SlDL H.;TAIS '::lfES}W RXTln� os 3L\IOR.ES JfEWl'A HL.E]�RA.

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

Para que veio . P d entre Bom \tasamento de
ao arasll I er �u-se �����o�itl�� capitalista

.

-

! ma posta contendo documentos -

ElO, 5 (A. N.) - Encontra-j referentes a urna mina de carvão. Hollywood, 6 (U .P .) - Re-
se nesta capital a jornalista cls� de 1 máquina fotográfica e vela-se que o capitalista brasí
mexicana Teresa Ta.len, redato-] ' 1:t·ussola. Ppaga.se. bedln aH qu1,eLm leíro Eduardo Guinle desposou
"n
,. , .

"E
. e n _regar na ortana a ote a

ia, ao Jornal mexicano xcel- Porta. a senhorita Dolores Shewood,
síor". Falando à imprensa, afir- de Nova Iorque. A cerimônia

?:ou �ue já ent�ev�stou 10 pr�-
_. -...,.,_"",.

t�ve lugar na conhecida preto-
sidentes de Repúblicas da Ame- na de Beverley Hills.
rica do Sul, adiantando que "J"W"-� __

;ü�Teu a Europa tôda e passou Sub-produtosmaus quartos-de-hora na Ale- 11: u-.au. OOENÇA.
n��l1�a. Teresa _já solicitou au- � ....:rw�Í�� coloni�;sdíêncía ao presidente Vargas, li: PA..B.A. .Á UÇA

, lU

devendo ser recebida ainda esta Londres, 6 (E. N. S.) --

._ n •• _� • semana. Aliás, declarou ela aos Grandes progressos já Iorar.i

I I
jornalistas: "Só vim ao Brasil atingidos no campo de pesquí-

Sílvio Machado e para entrevistar o presidente zas coloniais britânicas. Não

t.
�osa Cabral Ma(�ado v��!�_:_ . .__ __ _ �r:;�tebO'u�:rae, nOoSrCmI.eAen\I.SetXais�·�nn··=par lClpam a seus paren .es e ' -

pessoas de suas relações o
-- Z4alll.M_ii5_ iDI gleses obtiveram importantes

I
noscimento de sua filhinha

I J COSTA MlELLMANH'-
resultados quanto a utilizacào

REGINA-MARIA . das matérias-primas coloniais
F'polía.. 6-10·944

. • básicas. As mais recentes des-
_________ (Engenheiro Civil) cobertas incluem métodos de

4 E h
��:

�3�1:1 Escritório Técnico de CODstrucão ��p���� s����,���to�l��tfc���
li Ispao a não : Proj=tos, Orcornantos, Adminhtroc;ão � ao mesmo tempo que substân-

a"olbera" I Ruo Esteves Junior, 188. - Fone 733 I cia? de alto valor terapêutico
U

: FLORIANÓPOLIS estão sendo estraídas de óleos
I I vegetais e forragem para gado,

Londres, 6 (U. P.) -- O mi- 1- _ �J.tiIj" _ � __ h __ • .!"!'"""'- '''*''''_ ,! das madeiras em geral.
��������������������.� ---- nístro das relações �xte;'iol'es, I

"'_-.r_ ".._�
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a.ASaVACtl�.DO
I

Londres, 6 (U'.P,) - Sem confirmação, informa-se que os alemães estão evacuando Atenas.

aliás1loi irradiada da Suíça, fundando-se, a seu

Dionísio, o padeiro honesto !
RIO, 6 (A. N.) -. C01l111Jüc'1m de Niterói que o cidadão

português Dionísio Mendes, proprietário duma padaria naque-Ila capital, que foi chamado à polícia tlumtnense porque estava

desrespeitando a tabela dp preços da venda de pão. A polícia
vinha recebendo seguidas denúncias contra Dionísio, que, afi

nal, foi chamado a comparecer perante as autoridades encar

regadas da fiscalização dos preços. Interpelado sôbre se era I
verdade que estava desrespeitando tabela de preços na venda
cio pão, Dionísio respondeu aftrmatrvamente, acrescentando

que estava desrespeitando a tabela em favor do público, pois
vendia pão mais barato que seus concurrerite, isto é, um cru

",eira em quilo menos: e ainda tinha lucros, acrescentou Dio
nísio. Foi apurado que os autores da denúncia eram outros pa
deiros, que, prejudicados com a atividade de seu colega, arma
ram verdadeiro "cornplot" de intrigas contra êle. A polícia
mandou Dio'n ísí o em paz, não sem primeiro louvar-lhe o gesto.

'.' . ,-._.-._.----_._ .-
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LOOOMOVI3JIS !
!Vendem-se, urgente, ·dois lccomóveis em estado de

novo, marca "Bcdení c" e "Lona", de 30 e I 5
H, P. E.; uma charreHe e diversas máquinas

para indústria.
Informações nesta gerência.

IanálicaA resistência nazista
LONDRES, 5 (r. P.) - Ainda o comunicado de hoje in-

forma que foi combinada uma trégua em Dunquerque, para

permitir a evacuação da I_!.opulação civil antes do assalto fina]

a praça forte. De um modo geral, aliás, a luta neste momento

caracteriza-se pelos encamíçados combates corpo a corpo, deu-

11'0 das fortalezas. É o que acontece, também, 110 forte de

Di Ül'lÜ, a sudoeste de Mc1 Z, onde os soldados aliados têm que
c on quistar cada metro de terreno contra uma resistência fa-

i.ática elos nazistas.

Contra fatos, não há argumentos!
CAFEs RIO BRANCO

de EUclfdes N. Pereira
O ponto preferido da «êllte» floriancpolitana

RUA FEL,PE SCHMIDT, 5
(Edifíci4. Rio Branco)

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

o público
reclama
Dentre as diversos Ii rrho.s de

ônibus que servem a população
d.a capital e vizinhanças, ape
nas Q do Estreito. per tericari te
à Empresa Ribeiro, goza da. ex-

I

cepcional regalia de não ter

horário, isto é, os seus carros

somente saem desta capital po-
ra o Estreto, ou více-verso ,

quando cornp le t c rn ertta lotados.
Porisso , rnui t.es vezes aconte

ce que o motorista, num dos
pontos ext rernos da linha. se

põe a esperar calmamente 033'
passageiro, enquanto, no outro

extremo, a "bicha" já caleia e

rabeia longe, amargando sob a

inclemência do ternpo e dos
homens".
Porque não é só isso. O pú

blico, que não reclamou quan
do a Empresa Ribeiro passou a

cobrar mais 10 centavos por
passagem, êsse mesmo público
que panurgamente não recla
mou quando a linha foi eric ur
toda até o «Mo todou ro» ainda
está sujeito à irreverência dêste
ou daquele motorista.
Ainda ontem, às 21.15 haras,

quando, completada a lotação,
08 passageiros de um carro

insistiam justamente pela par
tida. dava o condutor a seu

"palpite" malcriado, enquanto
o motorista, zombeteiramente,
perguntava:
-"Então, estão com pressa.

ein?'!" .. ,

E. em represália à observação
de um passageiro, entrou a fa·

ç�"f�
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An
turno, etn informações

-

turcas.
� ,

/

zer cera.

Se realmente há razões fortes
po r o que só a Empresa Ribeiro
goze o favor de ndo ter horário
para os seus carros, não se jus
tifica. entretanto, que ligorosa
fiscalização deixe de ser exercida
nos pontos onde êies estacionam.
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