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que causou certa \nat'8heza'
LONDRES� 2 (U. P.) --- FLORENÇA FOI DECLARADA CIDADE ABERTA, PELOS NAZISTA��:i;·��i\!!AND� QUE o FA..

ZIAM PARA SALVAR OS TESOUROS ARTíSTICOS E HISTóRICOS DA VELHA CIDADE ITAI1&tNl\'It;ESTA NOTíCIA, IRRA..

DIADA PEL;( EMISSORA DE OSLO, CAUSOU CERTA EXTRANHEZA, POIS OS EXÉRCITOS \�LIADOS
.

AINDA ESTÃO A

MAIS DE 50 KMS. DAQUELA CIDADE. EVIDENTEMENTE, O "FUEHRER" COMPREENDEU QUE NÃO MAIS CONSEGUIRIA
DETER O AVANÇO DOS OITAVO E QUINTO EXÉRCITOS. AS FÔRÇAS DE KESS :ELRING, NOTICIOU-SE, B A TEM El\'1

RETIRADA.

•

Notícia

Artilharia de
terra e mar

Divisões que
foram destruídas

quo· 4e�
LONDRES, 2 (U. P.) --- �'OS BRITÂNICOS ESTÃO ENFRENTANDO AS FÔRÇAS INIMIGAS MAIS PESADAS QUE JÁ EN..

CONTRARAM, DESDE O INíCIO DA GUERRA". ASSIM SE EXTERNOU O GENERAL DEMPSEY, COMANDANTE BRITÂNICO,
, REFERINDO-SE À ENORME CONCENTRAÇÃO DE TANQUES INIMIGOS. MAS ACRESCENTOU QUE DEPOIS DE TERMI
NADA COM ÊXITO A PRIMEIRA SEMANA DA OFENSIVA O EXÉRCITO BRITÂNICO ESTA PLENAMENTE PREPARADO

PARA O QUE DER E VIER.

e
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A primeira remessa comercial de A reação na

Penicilina dos Estados Unidos Flnlêadta,•.
Rio, 3 (A. N.) _ A reportagem foi informada de que es- Estocolmo, 2. (U. PJ - Se- O CONSULADO AMERICANO tem o prazer de

tava desembarcando no Rio a primeira remessa comercial de gundo �'efere a lmprens� loca!, convidar z s autoridades civís, militares e eclesiásticas

"Penicilina", dos Estados Unidos para o Brasil. Para certifi- o r0:n;tp.lmento das relaçoes. dl- e todos os demais amigos para um "cocktail" que

car-se dos acontecimentos, os repórteres procuraram o embai- plomatlC.as Ados. Est�dos Umdos será oferecido em comemoração de mais uma

pa�sa-
,

xador Jefferson Caffery, que disse: ,

com a F�nlandla nao surpreen- gem da Independência Americana, a realizar-se, no
.

_ É verdade. Desembarcou, no Rio, a primeira remessa deu os fmlandeses, que o con-I Consulado, das 11 1/2 às 121/2 horas do dia 4 de

comeTcial de Penicilina produzida nos Estados Unidos. sid�ravam inevitável des�e a i Julho, 1944.

A interrogação se era grande a quantidade, o embaixador asslI:atura da. pacto e�tle o
I�����������=====�====���

respondeu: . presidente Ryti e von R�bben- -=..
..

cela a�'Ü�a aChr:;��� �u;������e����ít:e�on.t�,t��o:ee���.ss: I����� ���f:���r�nJr;e�:r f�n���= San g reota Iuta em Sa Ipane 500 mil "Unidades Oxford" reservadas, durante o mês

àe,'
dIg!laçao por terem os Es�ados

junho, pelo meu país, para os Brasíleíros. Outros desembar- ymdos tomado, essa atl:�de Pearl Harbour, 2 (U. P.) - Tendo ocupado até . agora.

ques se seguirão. O medicamento será distribuído sob controle contra um paIs. democr�tlCo metade da ilha de Saipan, os norte-americanos já sofreram

do Serviço Nacional da Fiscalização da Medicina, do Minis:té- ��;._I�:r:��� três vezes mais baixas que na sangrenta tornada de Tarawa,

rio da Educação. A partida que chegou já foi liberada pela AI- O Pres idente em Essa informação deixa entrever a encarniçada resistência ja-

f�n?ega e sua distribuição ficará a cargo das autoridades bra- Belo Ho iz nte ponesa, !acilmente expltcável, desd� q_ue se recorde a recen�e-
stleíras ".

r o
declaração dum perrto naval em T'óquio, de que quem poSSUIr

Belo Horizonte, 1 (A. N.) Saipan dominará as águas e os ares no Pacífico Ocidental. Daí

marcha sêbre MI·nsk Minas receberá a visita do pre- os nipões lutarem com um desespero que lhes causa baixas

• U . sidente Getúlio Vargas que virá enormes, mais elevadas ainda que aos invasores. Com efeito.

. Moscou, 1 (U. P.) - Os alemães atacaram novamente os a. esta c�pit�l inaugu!a: a Dé- na bata�ha de Sa.ípan, resultaram a:té. ag-ora 1.400 mortos nor-

combatentes sovíétícos afim-de conter as manobras de envol- CIma Prímeíra Exposição Na- te-amencanos e mais ou menos 5 mil Japoneses. Apesar de toda

vimen.to de Minsk, pel� norte e pelo sul. Os russos, porém, des- ci0ll:al de AnimaisA e Produtos a resistên�ia: as. armas aliadas vão vAeIl:cendo, tendo o comuní

barataram os contra-ataques e continuaram em marcha, em ID�rn�ados.
O gover�o e povo cada de NlmItz mformado de novos eXltos.

direção à capital da Rússia Branca. Notícias mais recentes da mineiro preparam grandes e

Ifrente dizem que tanques e infantaria motorizada nazistas caloros�s homen.agens ao chefe Vichí declarará guerra aos A íades?
apareceram subitamente no seta'!' de Lepel, ao norte de Minsk do Govern� Nacional.

e no de Valutsk, ao sul da capital. Todavia, depois de serem du-
O
Belo .�or�zonte, ? .(A. N.)

. Londres, 3. (U. P.) - Informações de procedência suíça
ramente castigados por poderosas fôrças de assalto dos rus-

d presbI en e Getúlio Vargas chegadas a esta capital dizem que "o regime de Vichí está
1

- . A esem arcou no a e r o p or-' .
.

sos, os a emaes se retiraram. As forças do general Chernya- t P Ih' 1 O presentemente abalado em seus alicerces pela luta travads
kowsky prosseguem no seu avanço frontal para Minsk. Ao que d

o �mpu Aa, as 1 , 5 horas
entre os seus elementos extremistas e liberais" acrescentando

parece, o centro alemão foi completamente destroçado, desde Ee °l� eJ? gUardaVdam Sua
que os primeiros querem a declaração de O'ue;'ra aos aliados

b t Ih t d
.

duzem
à

mara I 1 xce encia O governa or Bene- b �

a a a a rava a nas VIas que con uzem a margem orrenta (O
dít V 1 d reíto cíd d enquanto o próprio Laval se opõe a tal medida embora já es-

rio Berezina. 1 o a a ares, pre ei o Cl ae,.. '

todo o secretariado mineiro teja perdendo terreno.
.

'
,----------------------------------------------�.

Divisões alemães destroçadas r:;��d:n;�d�oO;r����!���g!a�= Apresentaram-se fardados· os capelães
Londres, 3 (U. P.) - Desde o dia dos desembarques alia- res, dom Antônio dos Santos '. , �

dos na França, um total de seis divisões alemãs foram destro- Cabral, arcebispo de Belo Hori- Rio, 2 (C. M.) - O ministro da Guerra nomeou os padres
çadas. Sómente as tropas americanas capturaram mais de zonte, general Olímpio Falco- João Pheeney Camargo e Silva, Noé Pereira e Alberto Reis,'
.38.000 alemães e aniquilaram cerca de 10.000, sendo que quase nieri, comandante da Infanta- êstes capelães e aquêle chefe dos capelães, junto às Fôrças
todos na ofensiva direta contra o pôrto de Cherburgo. O total ria Divisionaria da Quarta Re- Especiais do Brasil. Esses representantes da religião, já far
de prisioneiros capturados já está quase atingindo os 40.000, gião Militar, e outras altas au- dados apresentaram-se na 6a feira ao coronel Bina Machado.
esperando-se que chegará a êsse total após as operações de toridades. chefe do gabinete do ministro, encarregado da organização da.

limpeza, que estão sendo levadas a efeito na área do Cabo de
••-.-_-..... _-.-.-.-_r_-.......·.-.-.·.w.-.-.·..., assistência religiosa, recentemente criada.

la Bague, a oeste de Cherburgo. Bloqueados -------

E
· II

...

•

t pelo (ogo Grande ccnceatracão «panzer»
s�� uSina e suspel ii ... Harlan, Kentuctcy, 2 (U. P.) Londres, 2 (U. P.) - AlgUma: das melhores unidades
Niterói, 3 (C. M.) - Conforme relata um telegrama de S. - Dezoito mineiros ficaram blindadas alemãs, experimentadas na África do Norte e trazí

João �a Bar:r�,.a população local comenta a estranha situação bloqueados pelo fogo, por oca- das da Itália, como, até, da Rússia, encontram-se entre as tôr
da Usma Típiti, construída he, cerca de 800 metros da praia. sião de um incêndio irrompido ças concentradas pelo marechal Rommel na Normândia. Se
Seu proprietário é um barão austrtaco, que veiu para o nosso subitamente na galeria de uma gundo informa o Q. G. Aliado, elementos "panzer" encontram
país após a anexação da Austria à Alemanha. A referida usina mina da Coal Company. Um se na área de Caen com efetivos completos, somando com 81-
destina-se à produção de raspa de mandioca e possue grandes dos trabalhadores acidentados mil homens. Tamanha fôrça prova bem que o alto comando
estoques de generos alimentícios, bem como de oleo para seus conseguiu escapar, ignorando- nazista atribue a maior importância à defesa de Caen, já qua-
tratores e máquinas. -se a sorte dos demais. lificada de "porta do caminho para París".

c O.NV_ITE

A
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2 o ESTADO- Segunda-feira, 3 de Julho ele 1944

os casos
O professor Alcides Líntz

assim expôs a questão:
,,_ Tenho atendido com re-

lativa frequência a casos de in
toxicação de maior ou men ...'f

gravidade pelo emprego de in
jeções endovenosas de sais de

Icálcio. Devo, enrtretanto, escla
recer que, em quasi todos os

casos, esse fMO se verificou
/ COMPRA e

quando coube exclusivamenteVEl!DE ao paciente a iniciativa do em-

IdiGlmas por- prego do medicamento, sem
consultar um médico, que te
ria tido a precaução de verfii
car a indicação do seu uso e a
idoneidade de sua fabricação.
No momento atual, em que os

próprios laboratórios de reco

nhecida idoneidade técnica lu
tam com dificuldade para a

aquisiçao do produto puro,
como deve ser oabe exclusi
vamente ao médico a indica
ção do produto farmacêutico a
ser empregado e da oportuni
dade do seu uso, evitando-se
desse modo a verdadeira írn
prudência que se verificou nos
vários casos por mim atendi-
dos, em que o doente tomou a
iniciativa de apllcá-Io ",

x.riih
íÍài Fabricante e distribuidores das afamadas co ri -

) LI '1'1 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-� de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mo:dns e aviamentos

,

poro nlfail'J.tes, que recebe diretamente das
t

- \d .

S' Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma.fábricas. A Casa .,A CAPITAL" chama a a ençao \ os nrs.

BI L
.

f compras. MATRIZ" em Florianópolis, - FILIAIS em umenau e ales.visita antes de e etuorem suas

o ESTADO
Diério Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel, 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

Ano

Semestre
Trimestre

No Interior:
Cr$
Cr$
c-s

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não publi
casos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

tr
Desmoralizando
os nazistas

I,
I

Londres (Via aérea) _ Na
Bélgica ocupada, na cidade OH
em qualquer lugar que esteja,
um soldado alemão não se sen
te realmente seguro e à vonta
de, se não encontrar em cada
esquina diversos sinais e fle
chas da "Wehrmacht" guian
do-o ao seu destino. No início,
os belgas tinham prazer e n

virar êsses sinais ao contrácío,
enviando-os no sentido con

trártodo em que desejavam ir.
As travessuras de alguns

moleques na Bélgica, ainda
melhoraram a piada. Na jun
ção da Avenue de la Cambre e
a Avenue Louise, a alguns pas
sos da "Gestapo", um enorme
sinal alemão indica entre ou

tras coisas: "Colônia, 120 qui
lômetros ". A isso os garotos
espertos acrescentaram em

grandes letras com giz: "Visi
tem as ruínas! cinco francos! "

r
I

,LIVROS
'

!@.--C�··
(_. ;;"c

-ç�:;
D.L..ROSA

I RUA DEO�O�O,331. flORIIlNOPOllS

NOVOS e
USADOS

tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo
logia; Mineralogia, Engenharia ci
vil militar e naval, Carpintaria,
De'senho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidrá�,llica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc. 'etc.
_,._,._,._-......-.- -.-""'_-.......-.-..._-""_••-J'.,......

Móveis
Comprar, vender ou alugar

� só na

ft SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

melhores

80,00
45,00
25,00

I �ACERDOTE HERdlCO
O TENENTE FRANCIS W. I(ELLY,, CA'PHÃO 'DA MA�INtiA DE

,I GUERRA DOS 'ESTADOS UNIDOS,
FOI CON'DECORADO COM A,
MEDALHA DA LEGIÃO D'E MtJ�ITO.

I,

Está provocando intuxícacões o

use- do cálcio, por via endovenosa
Rio (Pelo correio). _ O

I
tomado por indicação médica.

"Diário de Notícias" publicou O abuso, sem indicação, póde
a seguinte reportagem: provocar acidentes vários. Co ..

T'em sido frequentes os cu- mum também é o acidente prosds de intoxicação provocada I vocado por empolas não fabri
pelo uso endovenoso de sais de cadas com vidro rigorosamentecaleio. Em torno desses acíden- neutro. Choques caracteriza-

I tes variam as opiniões emiti- dos por hipertermia e colapso
das por médicos e professores, têm sido observados com fre
discordantes, às vezes, quando quência. Como traumatologis
às causas do acidente, mas ta raramente emprego cáleio
concordes quando às suas con- na consolidação das fraturas,
sequencias. Ainda recentemen- pois o cálcio do alim�n.to já é Ite o Posrto Central de Assisten- sutícíente e aproveitado em
cía socorreu uma enfermeira 80%. O que é preciso é a fixa
samarttana, sra. Olimpia Pe- ção, e daí lançarmos mão da
reira Pizarro, de 36 anos, casa- vitamina D, elemento primor-
da e moradora à rua do Resen- dial para isso. O sol e o raio
de, 103, intoxicada com uso do ultra-violeta têm a faculdade
gluconato de caleio aplicado de reativar a vitamina em es
'por via endo venosa. tado potencial que existe na
'I'ívemos ocasião de ouvir sô- superficie da pele".

bre o palpitante assunto o pro- E terminou o dr. Almeida
fessor Alcides Lintz, catedrá- Rios:
tico da Faculdade de Medicina ,,_ Há absoluta necessída- -........����_�_-��_�_�_-""':"�de Niterói e médico do Hospi- de de verificar préviamente a
tal de Pronto Socorro, e o trau- qualidade do vidro empregadomatologista J. de Almeida Rios, nas empolas que contem a so
diretor do Hospital São Zaca- lução cálcica. É a qualidade
rias e também médico da A 1- desse material o que mais pó
sístêncla Municipal, sôbre o, de ser responsabilizado pelos
perigo dos sais de cálcio. acidentes causados pelos sais
Imprudência em quase todos de cálcio".

Dr. Artur Pereira I'e Oliveira
Clínica Geral de Adultos

Doencas das crianças
Laboratório de Análises

Consultas diariàmente, das
3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado,7 (Ed.S. Francisco)

I��s.: rua Vise. Ouro Preto, 7

�------.-..-.-_-_..._-....-..._-......---�

A
'

1 para os bons

pe O sentimentos da
./i..

pessoa que
achou a importância de 950 cru

zeir( a, afim de que ma devolva.
pois que tal quontia não me per
tence e não tenho meios para
pagá-la. Perdi-a, juntamente corra.

a minha caderneta de identidade.
- Boldado José Eduardo Germano,.
da 168• C.R. 3 v.·Z'

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO· DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Procura colocação
Senhorita, com dipluma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou escritório
Informações na Gerência do
«Eata do v

•

......---.-_......._...- .....-•..---_-.-,..,._'.._-.-..._-...._�--_-.---.--.....-- - ......---� ...-_....-

RENNER_

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

·FIDEINE BERGAMO
A prisão de ventre é um gr ande mal, perturba o. funcio
namento geral do organismo. Portanto, quem usar Fideine
Bergamo , adquirirá um grande bem: - o fígado volta à
sua função normal, o estômago, os intestinos, todos os

órgãos ganharão equilíbrio salutar. Tratamento indicado
na icterícia. Deparece por completo a auto-intoxicação.

Em sua farmácia, ou Cx. Postal, 1.861
SÃO PAULO

, -

._..-_-_-.-_-_-_'_-_-_-_w_._._-_-_-_-_-_-_._.�_-.-_-_._-_-..._-_._-_-_-_...-_-..._.-_-.-_..__

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480'�"
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170�.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PUl,LOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES da Cr$ 390,00 a 480,
SAPATOS de Cr$ 50,00 a 255,
AGÊNCIA: PEDRO SOARES -- 9

Esta modelar Organização de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha
mos e engradamos gratuitamente para o interior.

o "idro é O principal
responsável

Sôbre a questão do emprego
de sais de cálcio declarou-nos
o, dr. Almeida Rios:
"O cálcio tem Indicações

muito precisas e só deve ser

-
I

s. SECAR
II NOVO PROPRIETÁRIO - NOVA ORGANIZAC;O

IL:::da Celso Ciar(ia, 174 - Fone: 2·8635 - SAO PAULO

"

I

,

(
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ilVida Social i
.......� ........

Al\'IVERSARIOS

Decorre hoje o aniversário de s.

excia. revma d. Jailne de Barros
-Câmara. arcebispo do Rio de Jo-
:neiro.

*'

Hoje transcorre o . natalício do
ISr. d. Rogério Vieira, prefeito rnu

.nicipal de Florianópolis'
*

Faz cmcs hoj e o sr. Campolino
Alves, ai to funcionário do Banco
.de Crédito Agrícola.

*

Comemora hoje sua data cru
-versá ria a sra. d. Otília de Caro
'valho Bott, espôsa do sr. prof:
.:M(irio Bott.

A sra Irene Pereira, es pôso do
:sr. comissário de polícia Cscar Pe
.reira, faz anos hoje.

Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
'prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta 'O catar
mo, allivia a congestão, e toma

) mais fadl a respiração.
r:

, },.;' ... ------:--..-.·......."..·.·......
- .......-.·.·.-4-•...,..

fuzilamentos
.na Holanda

,Os «cutters»
Londres, 1 (BNS) - O es

}llêndido trabalho dos peque
nos "cutters", de 83 pés, da
Guarda Costeira, no salvamen
to, é relatado no "News Chro
nicle". "Operando tanto com

-as fôrças britânicas como nOf

t�mericanrus, durante as ope

raç� anfíbias do assalto à
·costa "rancesa, essas unidades

salvara'l-n quasi 500 homens

})erten�ntes
às tropas invaso

ras e q 1e estavam prestes a

perece, tragados pelas OH'

das", diz o jornal; e, prosse
gue: "Além disso, os "cutters"
concorreram para conservar

}lequeno o número de baixa3,
qne ficou muito aquem do que
fôra calculado".

o ATADO-Segunde.feira, 3 ele Julho de '944

'''� f'J!J!!!: P E R F E I T OI

� Predutod.�'e,��,
Hormo Vivos n.· I para os seios pequenos ou flacidos
Honno Vives n .• 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo ã saúde - Fórmula de absoluta confiança.
.. -.t. _ Florlanopolis nas Farmaciaa Moderna,
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacias
SanitaIJ " Odin - Em Itajai: Farmacia Santa
Ter••inha.

3

Si\�GTJ��NOL
Contém oito elementos tônicos fi

Fósforo, Cálc.o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam •

Crtenças Raquíticas rece

berão a tonüícação geral
do organismo com o

cão. ,
.'

Cooperemos, pois, catarinen
ses, com o nosso óbulo espon
tâneo, pa'ra alívio dos nossos

irmãos, que padecem crucial
mente do mal de Hansen.

(Waldir tle Oliveira Santos)

o 3.° aniversário do ataque alemão à Rússia, anunciou que cêr
ca de 7.800.000 alemães foram mortos e apriosionados nos três
anos de luta. Acrescentou que durante o mesmo período, �s _-------

perdas russas foram de um total de 5.300.0�0 mortos,
.

perdi- r _..w _

_ w ...--....... _ - - --.

dos ou aprisionados. Em seguida o bureau mformou que as

perdas alemãs foram de 70.000 "tanks", 60.000 aviões e cêrca A pê, do Maranhão ao Ri.'ode 90.000 canhões, enquanto os russos perderam 49.000 "tan-

ks", 30.128 aviões e 48.00.0 canhões. RIO (Via aérea). - Esteve ambos a pagar qualquer coisa.
t'IiZf.lfO anoe hoje: na redação do "Diário de No- Antônio Alves' dos. Santos, .queas s ro.s. Jandira Baínha Costa, M Ih I"h' d-t co ervado as d d

.Adélia Melo, Alice Costa Lamar- U eres I eralS e I as OS. r tícias" o trabalhador Antônio, tem as suas queixas evi a-

í que e viuva Clélia C. de Andrada; ,
.

,. t �
Alves dos Santos, com domicí-Imente document�das, Ü'?uxe

as sritas. Elsa C. Sousa e Zilda _

Managua, 1 (U. !?) - Os }l�ereS, q�e fl��ram demons ra
lio em Santo Antonio de Bal- consigo a sua esposa e esta re-

:::Sartorato; lçoes nas rua� desta CIdade, na última terça-feira, foram multa-
E t d d Maranhão o colhido ao Albergue da Boa-

6s srs. João Marciano Ferreira, dos em 13 córdobas. Sete representantes conservadores con- sos,
I d

s ,a � o·t '

la- VontadeTl'idolino Lehmkuhl e Cesário de tinuam na prisão. Na tarde de quarta-feira, um grupo de mu- gua u;an e 01 � meses�. __'---"--=;;;;;;";-"-�==�_=""'"
-Oliveira Gomes; lheres, simpatizantes do partido conservador, desfilou em pro- JDou la pe parab c hegar ao 10.

HEMORROIOESo jovem. Engênio Bruno Neto,
testo à detencão de seus maridos e parentes. Outro grupo f'e- .ec arou o l?o re omem. que

-es�o;:����o. Ivone Duarte Silva; minino liberal desfilou simultâneamente, quando se mani- dVIera edxcluslvamentte tPleItdear n �D· '1' D t
"

'1 � os po eres compe en es, os iiJT 4 IlfAls-
o menino. 10,:e 10 u ra. festou favorave ao governo. quais espera a devida atenção, €STE é5HCI'FICO TRAZ.

Casamentos: Na Cl*dade de l.JrolDa
as providências necessárias ALIVIO '''''éV/ATO!

Sábado último. realizou se o co- \A. .iI afim de que os negociantes e

esnrnen to do s r , Moacir Dutra com

Roma, 1 (U. P.) _ O coronel cendo àqueles onde se conso- fazendei:-os AI�es Pires !errei-
���:�; ��.:�:�-_ _'V Charles Polettí, novo chefe do mem reservas de alimentos da rtabe IA��usto Pires �erre�r�, �s-
B h

• govêrno militar aliado da zona população italiana. a e eci os naq�e e
.

s � o,

ron'C Ite de Roma, disse que expulsará QUINTA - Empreender vi- lhe paguem, o primeiro a rm

imediatamente todos os fascis- gorosa campanha contra o P?rtancla correspondente a 61

tas italianos que ocupam car- mercado negro e a bolsa negra, días dde tr1agb2a6lho pres�adod nao
rbl:

-

b t t
. ano e e o segun o'

gos pu lC�s,.pa? o s an e sua
AmeaC8s aos quantia de 750 cruzeiros, pro-possível eficiência. Acrescen- .

t d 50 d' de traba."

.and holandeses vemen es e laS -

t?U que ja esta prepala� o a
lho, a Cr$ 5,00 e mais 500 cru-

lista negra de comerciantes .

, I' t· cavalo de
que negociavam abertamente Estocolmo, 1 (S. I. H.) - O zeiros re a. lVOS a um

com os fascistas alemães. O correspondente, em Berlim, do �u�dPropneda�e, tdO qual o�s��
coronel Charles Poletti disse jornal suéco "SVENSKA DA-

. eIdl �.tcome�clan e se �o _ se
. que cinco medidas serão toma- GBLADET", informa que o mel

amen e, recusa

das imeditamente para melho- comissário geral elo Reich, na FES'I'A DAS LANTERNAS
rar a sitúacão alimentícia de Holanda ocupada, sr, Seyas-In- Mais alguns dias e tôda Flo
Roma:

'

quart, expediu aviso, anunci- rianópolis, terá ensejo de aS

PRIMEIRA - Eliminar as ando que a Lei Marcial seria sistir a deslumbrante "Festa
restrições desnecessárias a res- proclamada, em todo o país, das Lanternas", idealizada pe
peito das viagens e transpor- "logo que os acontecimentos, las distintas damas que com-

Londres, 1 (S. L H.) - O teso que ora se desenrolam na Euro- põem a comissão de combate
jornal alemão editado na Ho- SEGUNDA - Revitalização pa Ocidental, assim o exijam". à lepra, em nosso Estado. Letreiros nos
Janda ocupada, '''Deutsche in do mercado central. A lV>tificação adverte o público Êste ano, o mês corrente, foi muros
-deu

.

Níederlanden ", anuncia TERCEIRA - Publicação de holandês de que serão forne-
o escolhido para a realização Londres, (Via aérea)

outras execuções ele patriotas uma lista oficial de preços de cidas outras instruções suple- da tradicional festa. Uma guarda militar estaciona-
holandeses, recentemente etc .. legumes, frutas e leite. mentares, pelo rádio e pela Encanto para os olhos e des- da numa fábrica em Flemalle

tuaelas, e que foram tornadas QUARTA - Procurar que imprensa, sendo que' os con- lumbramento para o espírito, H�ute (Bélgica) afixou o se

públicas, por ordem das auto- 'os soldados aliados sirvam-se traventores serão violenta-
a "Festa das Lanternas", a to- gum�e _

aVISO: "O� sold�d.o::;
ridades do exército de ocupa- sómente dos restaurantes re- mente punidos, de acôrdo com dos encantará, e reviverá a he- alvejarão, sem aVISO prevlO,
ção na Holanda. Entre os sa· servados a êles, não compare-." as ordens militares". róica China a resplender bo-I qualquer pessoa que for sur-

.crificados, estava uma vítima"
nança e uni'ão entre os povos. preendída eS,�re��n.do ��g�,nct:lS

.acusada de reter uma arma de CAR·TAZE·S DO DIA Mais uma vez a alma cheia taIS como Mehtlpol, Sta ..

fogo, "pensando empregá-la de filantropia da Mulher Cata- ling.r,�do", e,t;:-" fór� da fáb'ric_a.
contra as fôrças germânicas rinense, abre-se, pa:ra mitigar Os dJzeres Ja. escr:tos deverac·
'de ocupação". Outro infeliz HOJE 2a.teira HOJE a dor' cruciante daqueles que ser apagados lmedlatamente�
foi acusado de ocupar o pôStD quinhas. Prend�s. Músicas e

_ ",. .-

de guarda de um estabeleci- CINE ODEON vida. S 1-
·

mento militar, e "examinar as (( )) Festa das Lanternas. Barra-
« a ao amertCano(

-obras militares, para, em s�.. A's 7,30 horas: quinhas. Prendas. Músicas e Recentemente instalada
guida, demonstrar desprezo pc- O deslumbramento "tecnicolorido" do século, com Betty Grable, outras cousas mais, para diver- nesta capital, para ondu-
las fôrças alemãs de ocupa- George Montgomery e Cesar Romero: til' o povo da cidade. lação permanente, equi·

. ção" .

T b " I h
- A ti, Mulher Catarinense, pado com todo conforto,

fi, í U r 1 a o coração sempre aberto à prátj- Ta está funcionando o

......-!.1t Comprar na CASA MISCE (Coney Island) ca da bondade, Deus, lá dos al- " SALÃO AMERICANO" ,

\ LAN�A é saber economizar. CINE JORNAL BRASILEIRO (3x62), (Nac.) tos dos Céus, há de abençoar sito à rua Visconde de
a tua santa missão. Ouro Preto, n. 2 (ao lado

O AVIADOR DO BARULHO (Desenho Coloritlo) Tu, que segues o axioma Di- do "Belo Horizonte").FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades) .

vino, de "Amar a teu próximoPreço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,00. Livre de Censura
coo a ti nlesmo", mere'ces ,[I

cooperação de todos, porqu�
em tua obra filantrópica e em

teu coração brasileiro, fulge o

Brasil agradecido pela tua san-

ta tar�fa. ,;� Melbourne, 30 (U_ P.) - As
No obulo, que .por certo h:,,,, fôrças norte-americanas regis

de arrecadar, vaI a nossa plC- taram ligeiros avanços na ilha
ce a Jesús, prura :tue com a Sua base japonesa de Saipan (ar
bonelada, proteJa os que so- quipélago das Marianas)
frem, longe de suas casas, afa,'.- _ _ _

tadas de seus pais e filhos, co _1 MACHADO I: CIA.
o bálsamo sublime da Resigna-

CIME ((IMPERIAL»)
A' s 7,30 horas. Ultima Exibição:

Charles Boyer, Olívia de Havilland e Paulette Goddard, no

filme dos seus sonhos. Uma hi5toria que precisa ser vista para
ser sentida e sentida para ser aclamada:

A porta de' ouro
(Hold Back the Dawan)

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
O BILHETE DE LOTERIA (Desenho Popeye)

Preços Cr$ 2,00 e 1,50. • Imp. 10 anos».

Sa·feira, sinultaneamente no Ode�n e no Imperial,
Charles Boyer e Margaret SulIavan, em_

Um encontro de amor

A ação benéfica da Pomada
,Man Zan, preparada espe

cialmente· para todos os ca

sos de Hemorroides, é íme-

dia ta, alivia as dôres e 08

pruridd!!, acalma e evita as

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes hemsr

roidaís. A venda em todas

as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para
facilitar a aphcação .

7

Preços módicos e

serviço garantido

LIGEIROS AVANÇOS

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdiL
Próprio). Telegramas': "PRIMUS"
Agentes ncs principais municipio.

do Estado
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A DIVINA ARTE AO ALCANCE DE TODOS

TUDO POIR CORRESPONDÊNCIA

PRIMEIRA PARTE

GRAMÁTICA MUSICAL ou PRIMElROS ELEMENTOS
Esta primeira parte consta de 21 lições

SEGUNDA PARTE

APERFEiÇOAMENTO DOS ESTUDOS
da teoria musical, solfejes, exercícios para a voz, estudo de piano;
violino, violão e bandolim, na forma mais prática, clara e eficien

te, ao alcance de qualquer pessõa que saiba ler.
Esta parte consta de 43 lições.

TERCEIRA PARTE

TRATADO DE HARMONIA
Resumido na forma mais prática e clara.

Esta parte consta de 20 lições.

Para pedidos de informações "e ptospéctos bem
como para aquisição de métodos, tratados, papel
de música, cordas, instrumentos, músicas popula
res e clássicas, discos, barrnontzaoão e orquestracão
de músicas, redação e reviaão de versos, orientação
artística para qualquer trabalho, defesa de di-

reitos autorais, dirijam-se à

ORGANlZaçio BRaSILEIRa DE Difusão CULTURAL
Rua D. Jo.sé de Barros, 331 - 6.0 ando - sj6l0-11 - S. PAULO

COMPANIDA "AIJANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

CapItal • �e8erv8JI .•.....•..•.•..••..•••....•.•.•.. Cr' 11.1166.189.)0
Clfr.. 40 bal..� ele IVO:

ResponsabUldadetl . . .. Cr$ 4.999.477 .500,58
ReceIta . . .. .e.. . . . . .. Cr$ 70.681.048,20
Ativo .... .... . .. . , ..................•.•.. Cr$ 106.961.917;10
Sinistros pagos Doe Q1Um08 10 ano. . Cr$ 64.986,967,20
Responsabilldades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédi06 e terrenos) Cri 23,742,657,44-

DIRETORES: - Dr. ParnfUo d'Ultra Freire de Carvalho. Dr. FranciSca
de Sé e Anisio Massorra.

Agências e sub-agêncías em todo o terrltór10 nacional. - Sucursal no

Uruguél. Reguladores de avarlaB DIIB. prlncipa�s cidades da América, Europa
e Mria.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmtdt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

BLENORRAGIA e males das
VIAS URINÁRIAS, RI NS E BEXIGA

Fiquei logo bom... !."Um tralamento poderoso das moléstias das vias uriná-

d���;f.rias (ambos os sexos) e das doenças dos Rins e Bexiga,

:\:'�é realizado eficazmente pelo OXYL. que por meio de =' . :'\..
seria extremamente solúveis age diretamente na uretra. ,.

. ,,�
Não ofende o estômago. auxilia a extincão dos corri-

\}!j(�mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos. evitan- _

do todas as consoquências, como dores nas pernas, toro .

nozelos inchados, perdei do vigor, r . umctismo, pontadas,
.

tonteircrs, olhos ernpcrpucrrdos, incontinência na u ....na. crcídês. ardência, per
turbccões na bexiga. Não encontrando nas Farmácias e Drogarias escreva
ao Depositário, Caixa Postal1874 - São Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRÁGEAS AO DIA

__
o

_ ••

Sapatos para' Senhoras
Aproveitem os preços vontajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vai além de Cr$ 50,OO!

Sapaaíria Barreiros
Rua Cons, Mafra, 41

v -. 20
..:-.-.

__. -

-_-.-_-_-_-_-.-_-_-.__._..-.-.-_-_-_-_-.-_-_- w_-_-.__-_-_M_W_-_-.-_-_-_-_-_-_-_.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje • amanha _A .... prefM14a

Drotr.. ..elo.... • efirlUl&'eIru - Hom_patlu - Perhuaar1aa -

ArtlaCNI 4e· borracha.
Qar....._ e exata obllel'YADcla ao reeelhArl. 1Il6dl_

O DESEMBARQUE NAS MARSHALL - Tropas norte
americanas lutam heroicamente para dominar a resistên
cia japonesa em Kwajalein, nas Ilhas Marshall, o que foi
conseguido finalmente. Este foi um dos mais brilhantes
êxitos dos soldadas de Tio Sam, pois, pela primeira vez,
cái em poder das tropas norte-americanas território japo
nês dê antes da guerra. (Inter-Americana).

ue.. D.N ......... 17· DA: '.lIA .

Aa. P'IETr'NAT'

«Governos fortes» e «Fascismo»)
- Washington (De RAYMOND CAMPBELL - Serviço

Especial da Inter-Americana) - O último discurso do
chefe do gavêrno português aborda, em termos de ine
quívoca clareza, a tese do que os governos fortes são ne

cessários à preservação da ordem nacional e da paz in
ternacional. Embora sejam discutiveis as conveniencias
de tratar agora destes ternas, quando 'os soldados das
Nações Unidas, se preparam para invadir a Europa oci
dental, não se' deve passar em silêncio declarações dessa
ordem, que importam em advogar a continuidade, de
pois da guerra, dos regimens fascistas, que se diziam SU1'

gidos, precisamente, para assegurar ao mundo aqueles
objetivos de ordem e paz assinalado pelo Sr. Salazar.

Se as Nações Unidas estão na guerra para acabar
com o nazi-fascismo e sua concepção de qonêrno forte
que conduz, necessariamente, à intranquilidade . inter
nacional, ao rearmamento e à luta armada como admi
tir que, depois da guerra, possam tais principío« perdu
rar? Aceita-lo seria o mesmo que tolerar a continuidade
de germens de infecção que, dentro de dez ou quinze
anos, levariam fatalmente à deflagração de outra guer
ra. Sem dúvida as Nações Unidas, vencedoras, não pre
tendem invocar a direito de determinar que formas de
governos deverão adotar os povos do mundo. Não seria
necessária, aliás, qualquer intervenção para fazer com

que os povos escolham a democrática como a única com

patível com os seus interêsses. Imaginar que depois de
vinte anos de miséria fascista na Itália e de outros dez
de privações e desastres militares na Alemanha possam
os povos tolerar a continuidade de estados fortes que os

oprimem e os transiormam. em instrumentos da ambi
ção e dos interesses dos ditadores, é erro crasso que não
passa pela cabeça de ninouem, não ser, naturalmente,
dos empenhados em manter tal estado de coisas em seu

próprio país.
Não há, absolutamente, necessidade de estados ou

govêrnos fortes para garantir a ordem assegurar a paz.
Como deixou bem claro em recente discurso o sr. Cor
dell Hull o que se impôe é a existência de governos de
mocráticos populares em todos os poises do mundo. Es
tes sim são a melhor garantia de tranquilidade e segu
rança internacionais e com eles o çouêrtu: dos Estados

.

Unidos negociará para preservar no mundo as quatro
liberdades fundamentais que fazem a essência da luta
que sustentam os aliados contra o nazi-fascismo. O go
vêrno [orte, onde quer que haja existido, é negação das
liberdades fundamentais enunciadas pelo presidente
Roosevelt. É negação da liberdade de expressão e da li�
berdade de religião. Não liberta o cidadão do temor da
política secreta nem da necessidade, pelo contrário, o

qooêrno forte é, na concepção corporativa e totalitária,
sinônimo de estado policial, que se mantem à base da
terror e da supressão das liberdades. Governos "fartes
são coisas da passado, e desaparecerão na voragem da
derrota da nazismo, para tranquilidade dos povos e se

gurança dos homens.

��\\"o VIRG�.J ...-G:l DA G"<>-....��p� JYnZEi INDUSTRIAL
JOINVILLE

o sebac

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Cf A W}�rrZElj INDU,RTRIA L-.JOIN V II..JT.J}� ("'1nrca regisl.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACiLMENTE
E COM RAPIDEZ

o. Pálido.. Depeuper.do.,
Et4Jot.dol. Anêmico., Mã ••
Que cliam Maglol, Criança.
uquític... feceb.rão e toni-
fic.çiío ge,.• 1 do olganlamo

co� o

SaRRUIROI
Lio. D.N.KP. n '99, da 1921

!) .

\
,

SaRguenol
CONTEM

OfTO ELEMENTOS 'fONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO. FOSFO�OS, CALClO

ETC;

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

--......,._..---� , ...

Aos se-frOOtlres
Dra. L. GALHARDO Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Cofidade e Amor. co

munica o mudança do seu

consultório paro o Rua Bue·
nos Aires, 2"20 - l ? andar,
Rio de Janeiro, onde possa (1

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

pelope selado paro a res

oos to .

'. ,,:" ,·NARIZ '

.ÊNT.UPIDO?
• L'"

'.

.Ó:: "r -; .

Bastam algumas destas
gotas em cada narina I

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

V• ,.., reduzem a inflamação.
,.,n deixam V.S. respirarJ

VA-TRO-NOL
.Iockey Club
Venda de um terreno
Na qualidade de liquidatário

do Jockey Clube, faço publico
que aceito propostas para a

compra de um terreno sito no

lagar "Campinas", municípío
de S. José, com 40.842 m2, mais
ou menos, fazendo frente na

caminho do Roçado, ao norte,
confrontando ao sul e a leste'
com terras do Aéreo Clube de'
S. Catarina, e a oeste com ter
ras de Filomena Severiano da.
Cunha e Maria José de Melo.

É esta a segunda concurren

cia que abro para o mesmo fim,
e isto porque as ofertas feitas.
anteriormente não satisfize
ram aos interesses do Jockey
Clube.

As propostas serão dírigl-.
das a mim, em carta rechada..
com a declaração no subscríto
do fim a que se destina, e serão
abertas na presença dos propo
nentes, no dia 3 de julho pro
ximo, ás 16 horas, em meu es

critório, na rua Felipe Schmidt
n? 34 (terreo).
(Reservo-me o direito, ainda,

desta vez, de recusar todas as,

propostas, se nenhuma satisfi
zer aos interesses do Jockey
Clube.
Florianópolis, 16 de junho de

1944.
Fúlvio Aducci
Liquidatário

----------�----------------------------------------------------------------------------------------------------�------------------------_.
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�Aproveilem OS precos de Julho
�

'Ida mui conhecida e barateira
o . stock, liquidamos tu do

v�riFicar os nos sos artigos.
PERFUMARIAS

I Pasta Kolvnos .

Pasta Co lgatc, pequeno .

Pasta Colgate, grande .

Pasta Levcr , .

Pasta Euca 101 .

S",b{)J1cle Carnaval caixa •..................
Sabonete Dorly .

Sabonete Eucalol .

Sabonete Gessi .

I Sabonete Cativo em bola. .

Sabonete Vale Quanto Pesa .

Sabão Ar ist.o lin o .

PÓ Ladi .

PÓ Coti pequeno .

PÓ Coti grande .

PÓ Suspiro de Granada grande .

Talco Malva pequeno .

Talco Malya grande .

Talco Eucalol médio .

Talco Eucalol grande .

Talco Ross médio .

Talco Ross grande .

Talco Gessi grande .

Talco Palmolive .

Houge Tentação .

Rouge Cici .

Rouge RoiaI Briar .

baton Tentação .

Baton Lalaque .

CrCJIle Hugol .

Creme Coti .

Creme de Alface .

Creme Ponds " " ..

Fixbril .. , .. ,., ', ,.,.,.', .. , ..

óleo Dorly e Frank Loyd '.' ., .. , .

óleo Cecy .

óleo Eucalol ", .

óleo Royal Briar ,."., .

Quina-Petróleo Sandar pequeno .. , .

Quina-Petróleo Sandar grande , .

Quina-Petróleo Oriental .; , .

Loção Brilhante .. _ .

Leite de Colônia .

�fconC'mize O seu dinheiro, ccmp-andc na casa que m s is barato vende.
a pre ç

o s que s e o realmer te os menores da pre ç
a. Não fdÇ8 SUd'S

TECIDOS Brim Sehastopol ,.,' .

Chitas ,.......... mt. 3,00 Brim Caroá .

Voil estampado 4,00 Ch itão, artigo superior , , ..

Voil cstump.ndo ,.,.", ,........... 4,50 Crcpou para, quimono ,., .

vou estampado a escolher ,......... 5,00 Pelúcia lisa, reclame .

Pe�erpa�ls (reclame) ,................. li,o,) Pelllcia estampada, C0111 listas .

Voil SUlÇO .. ,.............................. 7,00 Pc luci a estampada Ivone , .

'�o!l suiço. (artigo superior) ,. S,oo Peluda com bonecos , , ,

\iOJI rommn 9,00 Ca:chú, urtigo horn , .

Linho liso, todas as cores ,... 5,00 C:::Ch�l, art igo superior , .

Linho estampado ,.... 5,0'1) Cascmiru para casacos, reclame .

Ljnho estampado com 80 de Iarg ,.... 7,1)(j I Cusemira para casacos, aproveitem , .

Linho l\Ottjc , ,...... 10,.50 Caserrriru pl1ra casacos, art. extra ., .

Fustão estampado , ,.......... 9;üo ;\!pscla., ar�igo bom , , .

t�USlão .. cst�.ml?;;do . (arl,i.go sup.) "..... lH,(Jo ].nm Kuki .

eterpan (."rtl"o superior) 12,00
Tecido I istado ., ,.......... 7,(1) CAMA E MESA
Tobralco listarlo , .. , .. , , 10,00 Colcha branca para solteiro, artigo bom :i.D,()!)
Tecido Beligerante , .. , , 10,50 Colcha pará casal, artigo bom 35,00
"'1:eciclo c /avíões 8,00 Colcha para casal, artigo superior " 45,00
Tecido amcricano moderno ,............ 12,00 Cobertor cinza, lã de bóde 11,50
Tohralco estampado 7,00 Cobertor para solteiro , ,......... 24,00
'I'obralco (artig-o supcrior) 10,01) Cobertor para solteiro 26,on
Tobr-alco estampado c/cornções .. , ,'. 12,00 Cobertor para solteiro 28,00
Tecido com barr-a (reclame) , ,. 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00
Tecido com barra (novidade) ,. 12,00 Cobertor para casal 30,00
Tecido estampado c/Iaços �, 14,00 Coherlor para casal :-- 32,00
-Opala Iisa, todas as cores 5,00 Cobertor para casal, tipo superior H 40,00
Opala f'rancesa ,................... li,oo Algodão Léro-Léro (peça).................. 32,00
Opala inglesa , ,.. 7,00 Algodão Minho ,........ 40,00
Opala belga 8,00 Algodão Douro 1íO,oo
Opala suissa Matarnzzo 13,'1) Algmlào Argentina , '. 55,00
Cambruia branca, 1 iut. largura ,.. 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. 32,00
Opala estampada 7.ün Alvejado Po lar, largo 1,50' peça " 170,00
Opala estampada .........................." �,oe Alvejado Polar, Iarg. 2,00 peça 200,00
-Opala cstampuala (art. superior) �,oo Algodão "C C" largo 2,00 peça ,..... 155,00
Opala, estampada Ivctte '................ 12,00 Crr-ton« Lençol 13/4, branco mt. 12,00
Ze íir-, artigo bom 6.00 Cretone Lençol 7/4, branco ml. " 13,00
Percal para camisas " 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco mt. " 14,00
Tricol lne, artigo superior 10,00 Cretone Irnpério 6/4., eUI cores mt, " 13,00
'I'r icol ine,

í

ipo extra 12,o� Cretone Amigo 9/4. em cores, larg. 2 mts. 22,00
Tr-icolinc, com salpicas , , .. ". 12,50 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mts. . 24,00 .

Tr lcol inc, par-a pijamas " 12,00 Cretone Carioca, 9/40 Iarg. 2 rnts. hr., mt, 20,,00
TriroJine branca, lavrada ,............ 1300 Cretone Carioca 10/4, branco, largo 2,20 mts, . 24,00
Brirn pwrdo colegial 5,00 Cretone Paraizo 10/4, bralfico, largo 2,20 111tS.. " 24,00
Brim p�..t'(lo colegial, superior , ,.... ti,oo Crdone Curió 9/4, branco, largo 2 111tS. •••••• 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, ar!. bom 6,00 Cl'etonc Cnrió 10/4, branco, largo 2,20 mis. .. 30,00 Toallha Bom Dia 6,00
Brim fantasia "............... 5,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Calças feitas para homens

"
22,00

:Brim colossall , ,. 6,50 Cretone Nupcial 10/4, bra�]co, largo 2,20 mts. . 40,00 Camisas de Tricoline desde 30,00
Erinl, artigo bQll1 7,00 lhscado Colossal para colohão, reclanlc 5,50 l\leias para hOnl.ealS desde " 3,00
BrilU Singapura , ,.... 8,00 H iscado enfestado pUira, colchào 10,00 Meias Paulistas para llloças ................" 5,519
Brim SlliJ,teriol' ,............... 10,00 His,cado enfestarlo para colc.hão, ar1. sup. 12,00 Cas-ac.os de malhálS paTa cpianças 10,00
Erim Estalingrado 12,00 Atoalharlü branco e em cores, enfestado 12,00 Blusas de meia para· criança, art. inverno 12,,)0

;·Sedas lisas e estampadas e uma iafinidade de artigos que deixamos de 'mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.

Comprar barato1 só na Casa Yolanda (Filial), a casa que mais barato vende.
RUfl.. FELIPE SCHMIDT N. 2

,
Co," o Fim de diminuir

decomp-e s ,
Iõ.o»
12,00
G.oo
7,50
(j,oo
7,00
7.0D
7,()()

10,()o
li,o!)
45,00
40,1}{)
55,00
7,00
7,50

antes

"

"

"

"

"

"

"

"

"

-�-
I
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THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE �EGUROS "CRUZEIRO DO SUL
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

. .

\'0 santo do dia

" 3,40
2,20
4,00
3,30
3,20
4,20
4,5f)
6,00
{i,oo
3,5r!
4,50
4.50
1,8()
6.0i)

Beato Bernardino
Realinol Confessor

I.COLA DE SOJAI Para madeiras compensadas. pede-se
oferta à DELTA Soe. Com. Ltda.

Av. Augasto Severo, 42. Rio de Janeiro.

A aproximação do perio·
do mensal e, para as senho·
Ias que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembran�a dos so

'rimentos que se avizinham

perturba,lhes a tranquilida·
de e as põe em sobressalto.,

No fim de um ano, quan·
to somarão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
A laste de si os padeci·

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nico, anti·doloroso - é o reme·

dio que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome

O resumo de suas virtudes:

9.I}!)
9.00
3.20
4,40
4.ü'}
5.o{)
4,o{l
5,(1)
5,ou
!},oo
1,50
3,f)o
�),OO
i,flfJ
3,;)0
8.;)[J
7,00
S,Ol)
8,;'(.
8.;'0
3,50
2,OQ
3,01�
4,50
l1.ol'
1(i,oo
15,00
1(»••')0
8.00

Nos últimos di:xs do mês de ju
·.nho de 1616, entrou uma deputa
'Ção dos hab�tante" da ci:lade de
'Lecce (Apúlia) no quarto de um

zuoribundo para dizer-lhe que ti
nha sido escolhido Padroeiro da
ciaae. Quem era êste' a quem a ":11 .. 1 _
voz do povo proclamou santo Ja
antes da morte? Era Bernardino
Realino, declarado beato por Leão
XIII, em 1895 e cuja canonização
solene pôde realizar-se em poucos
meses. Nasceu êle ao l' de dezeIt'
.hro de 1530, em Carpi (Ferrara).
Estudou medicina e, depois, di,ei
·to. alcançando o título de doutor
em 1556 e dedicando'se a obras
literárias. O cardeal Madruzzo,
-governador de Milão, nomeou-o

prefeito de várias cidades e pro'
motor público de Alessândria; em

1564 foi feito representante do em

baixador espanhol em Nápoles. Aí
.chegou a conhecer a Companhia
oe Jesúe, em cujo noviciado entr.ou
ainda no mesmo ano. Mesmo an

tes de ser sacerdote, foi escolhido
para mestre de noviços. Ordenado
sacerdote, trabalhou com zelo a'

Jlostólico entre 011 estudantes de
Nápole�. Em 1574 mandaram-no
os superiores para Lecce com a

.incumbência de fundar um colé
gio da Companhia de Jesús. Ficou
nesta casa até a sua morte, em

2 de julho de 1616, sendo várias
vezes diretor do colégio. Sua san

tidade, sua afabilidade no trato
·�om todos, !ma humildade e cari
dade fizeram dêle o ídolo da cida'
·de e dos arredores, e os cidadãos
chamram no simplesmente «nosso

paiH• Foi agraciado com o visão
de Menino. Jesús. Tudo isto e o

dom dos milagres levai'om a po
pulação a escolher nosso heato
como defensor da cidade dêles. E
Bernardino a protegeu e defendeu
até 03 nossos dias.

Grandez'a e riquez�s do Brasil
.< Rio, 1 (A. N.) - Um despa- mites do Brasil, cuja linha de
cho de Chicago divulga um a,,- costa é maior que o litoral dos

tigo do jornal "Tribune", de Estados Unidos no Pacífico,
autoria de Saoley Johnston, no Atlântico e Golfo do México.

qual diz, dentre outras coisas, Quanto à pecuária, afirma que
que, de todos os países do he- o Bra;sil é o segundo das Amé
misfério ocidental, o Bra;sil é ricas em relação aos Estad·1Js
o que mais possue para oferl�- UnIdos, no progresso da cria
cel' aos Es,tados Unidos na ção de gado e na exportação
guerra e na paz. Sua capacida- de carne e produtos de carne

de de população é a maior do para a América do Norte. O
mundo, pois tem, dentro I/e Brasil é o primeiro país do
seus limites territoriais, solo e mundo na produção de café; o

outros fautores para acomodar segundo na produção de cacán
900 milhões de pessoas. O Bra- e o terceiro na produção de
sil é maior do que o continente açúcar e cânhamo. Possue ai.'l
europeu. Todos os pafses da da enorme reserva de minério
Europa, continua o coment�,- de carvão e ferro, estando ns

ris ta, com excepção da Rússia, :nais ricos depósitos férriros
poderiam caber dentro

I
dos li- perto de Itabira.

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratís8imo�s,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

A SArnE DA MULHER

SEGUROS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Tosse e a Sufocacão da
Asma 4»U Bronquite Alivia
das em Poucos Minutos

der-se contra os futuros ataques. Por

exemplo, muitas pessoas que haviam
perdido pêso, que passaram as noites
sem dormir e que se senuarn sufocadas
com os sucessivos ataques de asma OH

bronquite, deseobrírarn que Mendaco
acabava com os acessos desde a pri
meira noite e muitos. já há anos, não
voltaram mais a sofrer de asma.

Sinta Alívio lmedicb;
A primeira dose de Mendaco come

ça a trabalhar através do sangue. aju
dando a natureza a acabar com os efei
tos da asma e bronquite. Em pouco
tempo, Menda.o fará com que se sinta
anos mais jovem e mais íorte. Adquira
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
íarmácía: experimente-o e veja como

dormirá bem esta noite e corno se seu
tirá melhor amanhã. Nossa garantia é

Mendaco não produz apenas alivio a sua maior proteção.
quasí imediato e respiração livre, mas Menda lf':I. OA"caab.a..:..o.majuda também o organismo a deíen- .. • ••

Agora lambem a Cr S 'O�OO

Sofre V. de acessos de asma ou bron
quite tão fortes que perde a respiração
por momentos e que não pode dormir?
Tem que tossir tanto que lhe parece
abalar os músculos do estômago ? Sen
te-se débil, incapaz de trabalhar? Tem
que evitai' as correntes de ar e certos

ahmentos� Mesmo que- esteja sofrendo
por muito tempo deve ter confiança
nesta nova receita médica chamada
Mendaco. Tudo o que tem a fazer é
tomar 2 pastilhas ás refeições e os ata

ques desaparecerão. Mendaco começa
a circular no sangue em poucos mínu
tos, ajudando a promover uma respi
ração fácil Ç. li vre, sono reparador e

tranquilo, de 'maneira que desde a pri
meira noite se sentirá mais jovem e
mais forte.

Anos sem Ataques de Asma

Em tôrno de uma

dois milhões de
fortuna
cruzeiros

(urso particular
de

Dactilografía Taquigrafiae

ARA�1
Grande trafilação de arame de f�rro,
procura firma idônea no ramo, para
representante. por conta propria,

neste Estado.
Cartas I a Alexandre. Rua

Constant, 77 - 9° andar.
São Paulo.

Beniomín
sala 4.

o ESTADO Esportivo
Futebol
No Rio. - América 2 e Flamen·

go I; Botafogo 3 e Bonsucesso O;
Madureira 5 e Bangú 1; Vasco 3
e Fluminense 3; Canto do Rio 2 e

S. Cristóvão i.

ESPERAN.ÇA
Â SUA FARMÁCIA

I.. CODSelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Eatrer. a domic:íli.
r..-.-.-.-.-••.-'" _.-.-M...-.-.-._-.-.-JO....-.........--................"......_........-.-....· ......·-·........,..__

GARAGE. ����:: Era polonesa
rua Alves de Brito. Tratar Londres, 1 (SIP) - O novo

na casa n. 70, da mesma! presidente de Costa-Rica, 'I'eo
rua. IS v. _ 1 I clorato Picado, era filho rle
... - .... _-..-..-.-........-.-_.. -J". _-. __'"oJ"-," uma polonesa, cujo apelido de

Tipõgr.afo solteira era Michalska. Em 16
de maio, dois dias antes da

Parn trabalhar em Blumenau. .

d P' d
numa grande firmo. precisa-se de eleição do Presí ente Ica o, i)

bom tipógrafo que conheça, in. diário polonês em Londres,
clusive. serviço de obras. Tratar na "Daiesnik Polski" , publicou
C�SA 43, livraria e papelaria, rua

I
um artigo intitulado "Costa

Joao Pmto, 91. 15 v.-I' Rica, modêlo de Democracia.".
O autor declara que Costa-Rica
tem mais professores que sol

dados; que o Congresso é elei
to por meio de votação secre

ta, direta e geral; que há li
berdade de imprensa e de reu

nião; e que a censura é desco
nhecida. Costa-Rica foi o pri
meiro país latino Americano
que declarou guerra à Alema
nha.

de
Voleibol
Ontem os paulistas se sagraram

c a rnp e ôes Imasculinos) de voleibol;
03 campeões femininos ficaram
sendo os mineiros.

por 6.000 cruzeiros três casas de
tijolos, com luz elétrica e em ter'
rena de 1.570 rrrts , quadrados, nas

Capoeiras (São José). Informações
com o sr. M. Azevedo, no Escr-i
tório da Luz e Fôrça de Floria·
nópolis. 3v 2

Em S Paulo. - Corinthians 1 e

S. Pou lo O. O tento do Corinthians
fOI rrro r-codo por SeI vi l i o. JUlZ: João
Etzel. Renda Cr$ 341.695,00.
Na tabela de colocação ficou

sàzinho em primeiro lugar o PaI·
meiras, com I ponto perdido_

Em Santos. - Portuguesa San
tista 3 e Portuguesa de Esportes 3.

Em Curitiba - Atlético 3 e Agua
Verde 1.

F'ARMACIA

Vendem-se

Carreia
Prefira uma parte de sem

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco

.
de leite, tenha melhores medi-

FAÇA stuAnUNCIO PELO eamentos, mais eonfôrto no

C�OO;'!4� leito de sofrimento, etc. etc ....
.'

.
# /, - (Campaha de Humanidade

� I tli.!Jl,�J� IdO Hospital de Carldade).
TRAJANO 14 �N()AI{

Em Porto Alegre. '-- Internacio
nal 4 e S. José 1.

Produziu 5.000
«Liberator�5»
Deabran, Mich. 3 -U.P- A Ford

Motor Company informou que fo
ram produzidos cinco mil bombar
deiros «Libertador» pela fábrica
Willow Sun, em menos de dois
anos· A. referida fábrica é uma

das muitas de propriedade da
Ford.

Por iniciativa da exma. sra.

Presidente da Legião Brasileira em

Florianópolis, d. Beatr-iz Pedernei.
ras Ramos. está em funcíorrernan
to, no Hospital de Caridade. das
9 às 10 hora .. , diàriamente. o

ambulatório médico-cirúrgico para
as famílias dos convocados. Os
in teressados dever-do pedir, na séde
da Legião, a ordem para consulta,
das 8 às 8,30 horas; terão exames,
hatamentos. e remédios; inteira.
mente gratuitos. J;>em como excrnes
rcd iol

ô

jicoa, de laboratório. ope
rocões, etc.
Dêsse modo, o Hospital de Cari

dade c o ope r o com a Leg:ão no

amparo àqueles que estão cu rrr

prindo seus deveres para aom a

Patna

embolsavam o dinhei·
ro do contribuinte

Rio (Pelo correio) - No dia Alegou também o casal que ou- Basquete
4 de outubro de 1941 faleceu'lviram Rosaria dizer terem ela Ontem,no Rio, os gaúchos derro-

à rua Angélica Mota n. 252, em e seu advogado conseguido um
taram aos paranaenses na L" Vende·se uma, de construção re-

I rodada do campeonato de bas t b d I ld
Olaria, o capitalista Alfredo da testamento falso por ínterrné _

cen e. com anca e mo as, to a,
quete , pelo score de 51 a 28. .

2 1 I f -

Costa, de nacionalidade portu- dio do escrivão Pinto Guedes.
arreiOS e cava os. n ormaçoes
com Guaiha, na rua Tiradentes.

guesa, com 82 anos, o qual re- O juiz da Vara de Orfãos e Remo
'

10. 10v-6

sidia em companhia de Rosa- Sucessões não tomou conheci- A Regata da Pampulha. em Belo
ria da Mota Passos. Dias de- mento da impugnação, o que Horizonte, foi ontem vencida pelo
pois aparecia um testamento levou o casal ao procurador da Vasco.

feito pelo serventuário Carlos Feepúbhca, o qual intervindo I p ." ·

Balard Pinto Guedes, do lugar no caso, determinou a abertu-1 ara as famlllas
denominado "Estrela", distrito ra de inquérito na Secretaria cl
?-e �ov.a Iguassú� pelo qual era de Segurança do Estado. uOS 'convocados
Instituída Rosana como her
deira universal do extinto. Agora foi o inquérito con

Constituindo esta advogado o cluido, ficando 'apurada a res

dr. Antônio Marcos Henrique, ponsabilidade do serventuário,
foi aberto o inventário no Juí- de Rosaria e de seu advogado
zo da 3.a Vara de Orfãos e Su- como autores da falsificacão
cessões. do testamento .. Vários depoí-
A essa altura, porém, surgi- mentos foram redigidos a ter

ram Manuel Maria Martins e mo pelo escrivão Felipe de Sou
sua esposa Helena Rosden sa Pinto, da l.a Delegacia Au

Martins, os quais impugnaram xiliar, sendo os outros remeti
a validade do testamento, ale- dos com um relatório do de

gando que, em vida, Alfredo da legado Renato Pacheco Mar
Costa lhes havia declarado que ques ao juiz da comarca de No
a eles deixaria todos os seus va Iguassú.
bens, constando isso de um tes- A fortuna de Alfredo da Cos
tamento existente no cofre do ta atinge a cêrca de dois mi
Banco Nacional Ultramarino. ilhões de cruzeiros.

De utilidade
pública
Rio, 3 ·E.- O Presidente da Re

pública assinou decretos declaran
do de utilidade pública a deso
propriação de imóvei� emlBagé ne
cessários à construção do quartel
do 3' Regimento de mot.o-rnecc.ní

zação e de um t<'rreno em Natal
destinado à ampliação da Base
Naval e descproprtc.ndo, também,

Niterói, 3 (E.) - Foi noti .. em Natal. um terreno para os

ciado um desfalque de 200.000 mesnos fins.

PROFA. LÍGIA DOS SANCTOS SARAIVA, continua o
mil cruzeiros ooorrido na AI- I--d--.----·-d-----lecio nar diariamente, atendendo das S às 12 e das f,ândega de Niterói, em torn? 111 a a cana ense
ao qual estana sendo procedi- Rio 2 (Q N) - P 1 P S-'14 às J8 horas, em sua residência, ".., it P Ií , ., e a as a

I�O ngor�so mqueri o na o 1-
gem da data do povo canaden- A Estatística Milhlar. destinada &

110 Ru o SQldanha Marinho, 26 A. .na flumll.lense. _ Ise ontem, a Associação Brasí-
facilitar a preparação rápid&, e tãO'

O d t t t
- das da Nação, exige qu_ todos 0If

"
.

esvio, en re an o, �a:o _se leira de Imprensa realizou uma perfeita quanto possível, do apare-
vertrícou naque�a rel?al.tIçao, sessão especial comemoratíva Ihamento material das fôrças arma

mas na Delegacia Regional do I da data com a presença do brasileiros lbe prestem cooperaçio.
Imposto de Renda do Estado baí 'd D

Subtrair-lhe apôio é trabalhar con�

1
. . •.

. em alxa 01' easy. trtt n RraAI1 .m _ ..r.... (n F. "M'"
C O RIO, onde os, fUllCI�nanoS .
encarregados do recebimento
do imposto pago pelo contri
buínte embolsavam as impor
tancias que deviam ser reco

lhidas à tesouraria.
Descoberta a fr:aude pelo te-

I soureiro, sr. Manuel Pio Bor
ges da Costa, foi tudo levado
ao conhecimento do inspetor,

I que· suspendeu os referidos
funcionários, que se acham

'1 • submetidos a inquérito.

o que é Caen
Londres, 3 (U. P.) No

momento do desenvolvimento
da ofensiva do general Mont
gomery, Caen assume a mesma

importância que vinha tendo
Cherburgo até há poucos dias.
Trata-se, todavia, de um pôrto
fluvial, situado apenas a 13
kms. do litoral à margem do
rio Orne, e não pode compa
rar-se com Cherburgo, como

pôrto naval, nem mesmo como

pôrto comercial, pois seu mo

vinlento de cargas é dez vezes

menor, em tonelagem, confor-
me as estatísticas.

Contra os casais
que se portam
daquele jeito .••

Rio, 3 (E.) - A exemplo do

que vem sendo feito em Copa
cabana, Ipanema e Leblon, as

autoridades policiais de Bota

fogo, cumprindo determinações
do chefe de Polícia, iniciaram
uma campanha contra os ca

sais encontrados em atttudes
inconvenientes nas praças e

vias públicas daquele bairro.
Na noite de sábado último, O

comissano Mourão Júnior, a

quem está afeta a repressão,
deteve cerca de sessenta dêsses
casais, conduzindo-os à delega
cia do 3° distrito.
Alí foram todos advertidos

de que, se fossem novamente
apanhados na prática de atos
atentadores à moral e aos bons
costumes, seriam processados.
de acôrdo com a lei.

�Jt I
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INDICADOR MÉ_DICO Construtora Ltda.Empresa
DR. MARIO WENO'HAUSEN

Em Cemblnacêo com o Banco Cruzeiro do Sul
_,.

SIA São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, 45 São Paulo Telefone, 3-325S··Fone, 938

�esultado Ofidal do Sorteio do dia 28 de Junho de 1944
Sé, i e C. n. :l47177 - Premiado com uma construção no ..ralor Cr$ 100 000,00

Série A Série B
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr,$ 5.000.00
c-. $ 1:500,00 Cr.$ 5.000.00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
c-. $ 5.000,00 Cr. $ 7,000,,00
c-. $10.000,00 Cr. $ 20000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 Cr-, $100.000,00

Cr. $140,000,00 Cr. 270.000,00

(DJl>lomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasíj)
lI&X·lll terno do Serviço de Cli.nica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico <10

Departamento de Saúde
IJLINIÇA M1l:DJIJA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

.. RJj;SHH�l\(;IA: Roa Felipe SchInldt n. as - 'l'el. 812. CONSUL'l'AS - Das 16 às 18.
---- _. __._-_------

DR. ARAÚJO
l

'

Pr êrruo daOLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do R'io de Je n etro.
CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - Á tarde. 'Ias 3 a� li.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Titulo n ," 76676 Uma construção de
86676 Um terreno de
96676 Um terreno de
06676 - Um terreno de
16676 - Um terreno de

Prêmios - Os títulos com o
í

in al n ." 6676 (Milhares)
" "

676 (Centenas)
• " " 76676 (Invertido

"

6676 (Invertido
76 (Dezena)
6 (Final)

Prêmio1.0

2. o

3.0
4. o

S."
10

100
120
240

1000
10000

Dlt ARMANDO VAURIO DE ASSIS
D08 Serviços de Clínica Infantil da Assist.ênda Municipal " H .."'pital

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
COXSULTóRIO: Rua Nlllle .. Machado, 7 (Edifício S. Francisco). fone 1.444

Consultas das lU às 12 e lias 14 as 15 11tH'""
R ESIDf.NClA : Hua M:lrpchal Guilherrne. 5. FIO"" 7X:1

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs.
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar-iz - Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. a) ROGERIO AGUIRRECONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESIDE:NCIA - Conselheiro Mafra, 77. Gerente beral

(a) ANTÔNIO MUNHOZ
Dir= super ,

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

DR. BIASE FARACO o prõximo sorteio será realizado a 29 de Julho de 1944
Médico - chefe do Serviço doe Sífil�s do Centro de Saúd e -. .

. , . . .

DQENÇAS DA PELE - SíFILIS _ AFECÇõES URO-GENITAIS DE 1 ATENÇAO: Solicitamos aos nossos digníssirnos associados a fineza de pôrem os seus

A.l\iBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS em dia, evitando-se, Assim, dissabores futuros.
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 Escritório da Líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).RES.: R. Jcinvile, 47 - FONE 1648

títulc s

Exército subterrâneo
pOlonês
Londres, 1 (SIP) - o Quar

tel General do Exército Sub
terrâneo Polonês publicou 'um

comunicado, referindo bata-1.598.
h fi'1 as contra os alemaes duran-
te o mês passado. Num recan- i
to choque perto de Chelm, no Iqual o inimigo empregou tàn
ques blindados, 81 alemães fo-Iram mortos, 30 capturados e 6
prisioneiros russos foram li
bertados. Em outro recanto, na
estrada de Wlodz.imefrz-W0-

lynski, os poloneses fizeram
fugir um destacamento de ale
mães e de cossacos a serviço
daqueles, capturando 20 pri
sioneiros e 3 caminhões de

Imumçoes e ainda várias me

tralhadoras. Mais tarde, os po
loneses atacaram um aeropla
no e capturaram grandes quan
tidades de armamentos. Foi otrompas, etc.) .

Cura radical das Inflama.çóes dos' segundo avião alemão derru-
bado pelo Exército Subterri
neo Polonês. Finalmente, unia

túrbios da menstruação e da esterut-
·d ddade.

um a e alemã, composta de
Tratamento moderno da brenos-ru-

.

200 soldados, foi derrotada na

gia aguda" crónica, em ambos os pequena vila de Werbz, perto
sexos, por processos modernos sob de Wlodzimeirz-Wolynski.contrõle endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela FacuJdade de Medicina da Univer-sidade de São Paulo, onde fol
Assístente por vários anos do Serviço Cír'úrgico do Prof. Alípio Correia Neto.

Ci rurg ia elo estômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, tiróide rins
próstata, bexiga, útero, ovários e trompas. Varicocele, hídrocele, var-izes e hérnia:

CONSULTAS,
das 2 às 5 horas. à Rua Fel1pe Schrn.ídt, 2,1 (altos da Casa Paraiso). Te!.

RESIDl1:NCIA: Roua ES'teves Júnior, 179; Te!. M764
-------

TÊMPESSOASDE

DR. MADEIRA NEVES USADO COM BOM RE·
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS SULTAOO O POPU-Curso 1,. Awrfeioooamento e Longa Prática no Rio de Janen-o

.JONSUL'l'AS - Pela manhA: diariamente das 10 às 12 hF .. à tal de. exc- p to cos
ábadoa. das 16,80 às 18 horas - CONSULTóRIO: Roa João Pinto •. 1. 8ob"lIdo - DEPURATIVoLAR
"'''PP: 1.461 - �<ll\ncl,,: Roa Pl'e�ld"Dte COlltlnbo. �3.

SANGUEDO
'iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Dr. LAURO DAURA
h... .spet.�Hdl.slH �ln Doenças de senho

ras - Vias Urim.árias.
Curso de especialização de Otneoo- .

1\
logia t doença s u e :::,eldluC'as) curn o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Me<licina de São Paulo. o Fígado, o Baço, o coração

Purmões ti Péle. Produz Dôres de
nos Ossos. Reumatismo, Cegueira,
belo, Anernia, e Abortos
Inoff'Dt<;ivo 80 organismo. Agradável como Jicôr,
O ELIXIR 914 está eprovado pelo D. N. S. P.
como «uxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES

o Estômago, os

Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, pedíatrta, doen- Tratamenlo especializado, médico e

cn-urgico. das atevçôes do aparêlho
genital feminino (Utero, ovár-ios,

"as do sistema nervoso, aparelho geníto
ur-mãrto do homem e da mulher

488lste. Téculco: DR. PAULO TAVARJilB
Curso de Radíologfa Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanar ío (S1)o Pa u

lo�. Especializado em Hl.giene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja
.neíro, - Gab-inete de Ralo X - Electro-

anexos (Ovários. trompas). sem ope-

ração). Tratamento de todos os dís-

Ii
Atesto que apliquei muitas

vezes o ELIXIR «9ll.1» obtendo
sempre os melhores resultados
no trztamenta da Sífilis.

nu-4iiografla clinica - Metabolismo ba- o ELIXIR «914»,dada a sua
base. é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é il única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

.aI - Sondagem Duodenal - Gabinete
,
ce tlBioterapla - Laboratór!o de micros

-copia e análise cüníca. - Rua Feroaooo
1IIlachado. 8. Fone 1.195. - F'Ior-íanõpolís. O I Perdeu se um par

CU· OS de óculo!", na Praça 1
Quinze.Gratifica-se Io quem os achar e depositar rres- �

ta redação, para serem entreaues ••__•• �
ao' seu dono F. K. -3v-1

(a) Dr. Rafael Bartolelil
DR. SAULO RAMOS

horas e das 2 às 5.
JIlspeclallsta em mol6st1as ele �OI'U -

partos,

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: Nf6.

.IJl8&'O, Tesfcula, 6tero, OTáriOS, apêndJce,
hmores. ete, - CmUROIA PLASTICA
bO PIilRtNlilO - Hérntu. h1drocele.....,.

rieoeele. Tratamento sem olor e operaçlo
de Hemorroldes e Tarl.zea - Fracturas:
aparelhOll de lI:ês80.. Opéra noe H08pltaU

de Florl!m6poHa.
Pr,qa Pereira e OU...elra, 10. PODe, 1.001.
Borúio: nu 14 .. 1. horu, diariamente.

Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Residlência - Rua Tiradentes 7

(Sobrado). CréditoMútuo PredialGRATlSf peça este fivr"

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

Proprietários - J. Moreira & Cia.
Oo.ENCAS DO GADO

E REMÉDIOS A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

ctrurr;la e Ortopedia. CHnIca e CIr1Ira1a
40 torax. Partos e doenças de .enhor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dicí'
rirunente das 15 às 17 horas. RESIDJtN·
CIA.: AlIn1nmt.e �Tlm. 36. Fone 7111.

./;

I.DR. AURÉliO ROTOLO
DR. REMIGIO

CLíNICA M1llDICA

.EPART'HENTOG .EOlVUl6A1ÃO

���
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial -Dr. Newtonpara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efiC9zes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Rai0s
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, ;)

esquina Felipe Schmidlt
Das I) às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs I

Telefone 1.475

médico graUs
por apenas Cr$ 1,00

Muitas bonificações e

Tudo isto

Moléstias lnternas, de Senhoras e eM·

mças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

'f'eUpe Schm1dt - Ed1f!cio AmélIa Neto
"one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDJtNCI.A: J Largo Benjamin
Constante, 3

ENVIE UH CRUZEIRO EM SÊlOS PARA O PORTE POSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L TOA
C.POST/4,l' ,JABOTlÇAaAL E�T. S.PAU4.�

----

d'Avila

SE��ASOperações _. Vias Urinarias -- Doen
ças dos intestinos, réto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

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

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde. das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

padrões maravílhosos, finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, sãe encontradas noS balcões da

Casa IA· A
Dacões dos orgãos de Estatística Mio
litar, uma pessoa revela o que é:
lnimil!o do Brasil E para. os iními·
.". eI" B:rasH. _ lei li h!.fledve!
lD . .E. Bd_).

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me·

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Ruo Traiano, 12

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Consolidadas
as posivões,
Londres, 2 (U, P,) - Infor

mou-se que as tropas america
nas conseguiram consolidar tô
das suas posições conquistadas
na área noroeste e nordeste de
Santi-Lô, Acrescenta-se que
com a ocupação de Omonville
la-Rogue, a três milhas no ex

tremo do La Hague, cessou vir
tualmente tôda oposição inimi
ga na península de Cherburgo.

Junta Mintar na

Guatemala
Cidade de Guatemala, 2 (U,

P,) - O presidente Ubico en

tregou hoje oficialmente a pre
sidência da República a urna
Junta Militar. Esta, é constí
tuida pelo general Eduardo Fi
lagranarisa, Buena Ventura e

Pinedo, Frederico Ponce e mi
nistro da Guerra, general Da
niel Corado,

Terreno no centro

Os preços dos boleis' e pensões
Rio, 2 (A, N.) - Foi resolvido nenhum aumento nos pre-

ços de hoteis ou pensões será permitido, vigorando os meSDlOS·

de novembro de 1943. Os hoteleiros ou proprietários de pen

sões, que tenham feito qualquer maioração de preços, serão

obrigados a reajustá-los de acôrdo com o nivel estabelecido na

quela data. Todos 008 estabelecimentos que também fornecem

refeições, terão as alterações examinadas em cada caso não?

podendo havelr aumfmto sem o "visto" da Coordenação.
•

o perdeu já
RIO, 3 (c. M.) -- PELA ESTATíSTICA AGORA PUBLICADA VERIFICA-SE QUEj,
o RRASIL PERDEU 31 NAVIOS, TORPEDEADOS PELOS SUBMARINOS DO,
EIXO, TENDO MORRIDO 992 PESSOAS. OS PREJUIZOS MATERIAIS SÃO

CALC�ULADOS EM CERCA DE UM BILIÃO DE CRUZEIROS�

Brasil 31
•

naVIOS

o lE� 11ili«liCI]) �!�l�i�r����et�!��� �!�!��i��S s��ntes �:�������a;�o�::a�j�
do Rio expediu, no dia 30 de instruções: crita ou falada, na forma da le

junho o seguinte comunicado: a) de acôrdo com resolução gislação vigente, só serão rea

"Vêm a Polícia fluminense anterior, nenhum comício po- lizadas com a prévia autoriza

observando a atitude de certos pular poderá ser realizado, em ção da Delegacia de Ordem Po

elementos agitadores, que se qualquer ponto do Estado, sem lítica e Social, ouvido o delega
têm aproveitados de momentos prévia autorização da Secreta- do local, e com a presença, se

de patrióticas vibrações popu- ria de ·S�gurança, que só a con- julgado necessário, das autori
lares e de reuniões agremiatí- cederá, "Verificada a idoneidade dades ou de seus representa
vas para insinuarem idéias de cívica e pessoal dos seus pro- tes;
anarquia e de subversão da 01'- motores, encaminhado o pedi- c) se as necessidades da

demo No propósito de reprimir do por intermédio das autor-i- ordem pública o exigirem, as
essas atitude, expediu o secre- des locais; autoridades policial suspenderá
tário de Segurança, às autori- b) as reuniões agremiati- o comício ou reunião" .

_ �

Florianópolis, 3 de Julho de 1944

E' grave a situação em Copenhague
Londres, 2 (U. P.) - Poucos trens trafegam em Copenha

gue, enquanto que todos os demais meios de comunicação, In
clusive via aérea, estão paralisados. As ruas de Copenhague
estão repletas de gente, que anda a fazer compras no "mer

cada-negro", receando que se agrave a escassez de alimentos,
assim como munindo-se de velas e armazenando água, pois se

acredita que a greve atingirá, em pouco, os serviços de eletri-
>.

cidade e abastecimento dágua da capital. Acrescenta-se que as

autoridades alemãs estão enviando reforços para Copenhague,
vindos da Jutlândía, sendo que foram detidos vários líderes

operários e trabalhadores, como reféns.
Estocolmo, 2 (U. P.) - A greve geral em Copenhague,

capital da Dinamarca, extende-se rapidamente a todos os ra

mos da vida pública danesa. Ontem, pela manhã, circularam
apenas alguns trêns, Segundo informações de viajantes che

gados a esta capital, todos os meios de comunicações estão
paralisados.

. .._._ft_-_._-...--_,.-_-_._._w_..-_,-_-_._._._-_-_,

Vende-se. na rua Araujo Figuei
redo. medindo 9,50 mts. de frente
por 21,80 mts. de fundos.
Tratar com A. L. Alves,
Rua Deodoro. 35_ 5 v.-l

......'.-.-.- ' •••••' ' - ' ••••••«1••-_._._-••_._._._-_._._._._._._-_w_ -.-.._.-

Os bens de
judeus
Roma, 3 -U.P- O tenente coronel

Charles Polettí , comissário do go'
verno Aliado de Roma, anunciou
a formação do Comité Italiano
encarregado de proceder à restau

ração das propriedades e dos bens
dos judeus e anti-fascistas de to'
da a área de Roma. Ao que se

sabe, cerca de 11 mil judeus serão
contemplados pela ação daquele
Comité. O coronel Poletti revelou
ainda que será fornecida a neces

sária habitação para aqueles cu

jas residências foram destroçadas
pelos fasicistas e nazistas.
........._ -__ _ ...,

l

•

•

Um avião de 5 em 5 minutos ·- w............-......- -_-4 -__.....-_-__- -�-_...._w

Washington, 3 (United Press) - Durante o ano de 1944, Chamado o embal·X�dor �ml/lt�nl"cmos Estados Unidos produziram cem mil aviões, ou seja, um • .. li II ih u U
aparelho por cinco minutos ou 340 �m c�da dia util. Des�e a Londres. 3 -U.P.- A chancelaria brltani�a �onfirmou oficinl-
traição Japonesa de Pearl Harbor ate hoje, os Estados Unidos I mente o chamado do embaixador Kelly. acreditado junto ao govêrnor
fabricaram 171.257 aviões. A produção aeronáutica no mês de argentino. A nota do ministro do Exterior Eritânico acentua que o

marco último bateu todos os recordes pois alcançou a 9 117 sr. David Kelly foi chamado para consultas "110 mesma forma que
•

Ih C I I .
-' ,.

.

outros ernbcdxcdcres das Nações Unidas"_ Os jornais londrinos,
'

foca-
apa:re os. a cu a,-�e qu� � produção aeronáutica dos Estados lizando a questaõ, sublinharam que Kelly é o único ernbcdxo.dcr- das;
Unídos e do Império Brftãnico, desde que começou a guerra Nações Unidas que ainda permanece em Euen:>s Airl's. O "Sunday
até hoje, é de 300 mil unidades. A produção de aviões da Ale- Times» comentou o chamado, dizendo que a "posição do sr. Kelly ere

manha, durante o mesmo período, foi de 110 mil aparelhos e tanto mais
A
desagradável, q'uo.n to se e.viden?ia que a Ingla.terre n�-

a d J
-

41 '1
co. reconhetlerc o atual reglme argenbno. E, destacando a oportunl-O apao mI . dade do chamamento, assegurou o «Sunday Times» existirem "muitas
questões especiais, relativamente. de grande valia".

-r-r-

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano. 12.

Três aldeias
Londres, 2 (U. P.) - Infor

mou o Q. G. Aliado que as fôr

ças norte-americanas captura
ram três aldeias no extremo do
cabo La Hague, que são:
Omonville-la-Rogue, Omonvil ,
le-Ia Petite e Gréville.

Tegucigolpa. 3 -U.P.- Iriforrnc-se que que possivelmente será:
chamado a e�ta capital o ernbcdxcdor t+e Honduras. em Buenos Aires.
Esclarece, porém, o desoacho que. entretanto. ainda não foi adotadOt
nenhuma resolução definitivel a respeito.

/

Paraquedistas
britânicos
Londres, 2 U. P.) - Unida

des paraquedistas britânicos
em ação na margem oriental
do Orne realizaram uma opera
ção contra as linhas nazistas,
colhendo excelente resultado.
"A ação teve por centro posições
ao nordeste de Breville, locali
dade a meio caminho entre Ca
bourg e Caen.

A próxima campanha eleitoral
• Albany, 2 (U. P�) - De regresso de Chicago, o governador

Dewey, candidato do Partido Republicano à presidência dos
Estados Unidos, fez declarações publicas. E afirmou que a pró
xima campanha eleitoral demonstrará que os Estados-Unidos
são a única nação do mundo que se arriscaria numa eleição na

cional em tempo de guerra. Estamos dispostos - acrescentou
o candidato republicano - a arrtscar-nos nessa eleição, por
que desejamos provar que podemos discutir sôbre todas :1:S
cois-as, que nos são caras, e, ao mesmo tempo, travar e manter
a guerra mais enêrgtcamente do que nunca". E, concluindo,
assegurou que êste pleito, durante o confltío mundial, indica
que o país se acha forte e unido.

Após sangrenta
Roma. 3 (U. P.) - - As forças do Quinto Exército ocuparom Ce

cina. Esta notícia foi oficialmente divulgada pelo Comando alio.do na:.

Itália. Cecina está situada a suleste de Livorno e destaca o corou-·

nicado quê a sua captura se operou depois de urna das mais san

grentas batalhas desde a ocupação de Roma.

batalha

NUNCR EXISTIU IGU�L

PARA FERIDAS,
E C Z E.M AS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Institulo Brasil-Estados Unidos t

o Instituto Brasil-Estados Unidos tem o prazer
de convidar os senhores SOCIOS e exmas. senhoras,
para a reunião social que, em comemoração a mais
um aniversário da Independência Norte-Americana"
fará realizar em sua séde, amanhã, às 20 horas:

1° - Palestras alusivas à data pelos senhores
Altino Florés e Osvaldo Melo.

2< - Cocktail.

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

MONTGOMERY LINCOU n LUVA DE DESAFIO A RUNDSTEDT
Rio (Via aérea) - Do teatro

de operações, na França, o cro
nista militar John Kimche en
viou uma correspondência, cuja
parte final diz o seguínte e "O
Inímígo aferra-se a Caen com
tal energía e concentrou tro
pas, alí, tão apressadamente,
que se pode presumir ter êle

I
no espírito dos seus inimigos comprometido, não poupe es�,

pensado em lançar todos os certa tendência para discutir da de Caen: Ianea-se a luva do forços para salvar a situação de
seus meios disponíveis para condições de paz. Em vez disso, desafio ao plano organísado Caen. Uma vítóría aliada, de
obrígar os in-vasores a retíra-i porém, llIontg'omery tomou a pelo general Rundstedt, Se a ·cisiYa, neste ponto, constitue
rem-se - depois do que come- ínícíatíva e está ameaçando as nata da WerhmaclIt for derro- I vantagem maior que lIualquer
çarfa a projetar sôbre a IugIa- comunícações que tornam Caen tada em Caen, lUontg'omeI·y es- das outras até agora consegui
terra as suas bombas voadoras. o eixo da contra-ofensiva ger- tará apenas uns 200 quílôme- ds pelos exércitos aliados, no
Com essa eomhínação de efeito, mânlca. Assim, o que está sen- t1'OS de París, Deve-se, pois, es- ocidente. Valerá nada menos
supunham os alemães produaír do decidido não é apenas a que- perar que Rundstedt, já tão que París " •

•
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