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As monstruosidades da Gestapo em
.

�� i3 ::
MOSCOU� 14 (U. P.) ... OITO MIL NAZISTAS FORAM MORTOS E OUTROS 5 MIL APR,ISIONADOS EM VIL �lc!J��P.. >

'

TURA DEFINITIVA FOI ONTEM ANUNCIADA. A CIDADE ESTÁ REDUZIDA A GRANDE MONTÃO DE ESG�.�·JN�,�I
FORMA UM DESPACHO QUE, NUMA Só VALA COMUM, NOS ARREDORES DA CIDADE, FORAM ENCONTRADOS QUASE
CEM MIL CORPOS DE CIVIS ASSASSINADOS. A GESTAPO ULTRAPASSOU NA VELHA CIDADE LITUANA MESMO OS LI·
l\JllTES DA SUA HABITUAL SELVAGERIA E TINHA MOTIVO ESPECIAL PARA ISSO. É QUE VILNA FOI, DURANTE QUASE
5 SÉCULOS, A CAPITAL DA CULTURA JUDAICA. EXISTIA, ALÍ� A MAIOR COLIj:ÇÃO DE MANUSCRITOS HEBRAICOS JA ..

MAIS REUNIDA. DESNECESSÁRIO É DIZER QUE ESSA COLEÇÃO FOI PARTE ROUBADA E PARTE DESTRUIDA PELOS
INVASORES.

""'''

Esmagados pelo fogo da artilharia
Frente da Normândia, 14 (U. P.) - Carregando através

das elevações que atravessam os campos pejados da "élite"?
dos para.quedistas alemães, que foram trazidos apressadamen-

32 d·
· -

t t
Levaram um DUnão te para essas linhas num esfôrço sem êxito para, conter a;

IVISOOS 0m O" gomery de fran(os avançada norte-americana, a infantaria dos EE. UU. auxilíu

li., II
... Nova Iorque (Via aérea) _

da por um constante fogo da artítharta esmaga as linhas da

Londres, 14 (U. P.) _ Um porta-voz aliado disse que as '� rádio de Berlim anuncia que
retaguarda alemã e aniquila as tropas na linha de frente.

unidades blindadas alemãs são constantemente castigadas, na I CInCO homens armados e mas-

A
·

t
' I f d gzona de Saint-Lô. A "D. N. B." ao noticiar o lançamento de Icarados detiveram dois carro- maIs errlve ase a uerra

f
.

T. I I' d o rdenada com os exércitos nort>_!fortes do Banco de Franca nas. '

.uma o ensrva gera a la a, c o UIa e
..

� ,
. Washbnaton 15 (U P) _ O presidente Roosevelt decla ...

.

b itâní di o- e' I Montgomery dispõe proximidades de Acquevílle to , ," �americanos e rrtamco, IZ que o gen Ia to " A.' rou que "a mais ternvel fase da zuerra chegou e as Nações
d 32 di '.- b

.

ad 'os elementos ofensi-Ientre Evreux (Normândia) e I
to '

e rvisoes em equip ::s e nU��I o�
O"

• .París, e "roubaram mais de um I Unidas d�,:e;n preparar-se para grandes .sof�ime.n!os e enor-
vos, contando com a proteçao de artflharta de grosso calibre, . -

. mes sacrttícíos antes de obter-se a vttóría ínevítável " Essa-

d .

.

d I' d f t 'N bilhão de francos" Os bandí-]
'

. •

com a proteção os navios e guerra a la os em ren e a 01'- I
"

.

• declaração foi formulada durante a apreserutação das creden-
mãndía e de "vários milhares" de bombardeiros e numerosos dos desapareceram sem dei-

ciais do novo embaixador do Perú sr. Pedro Beltran.
�

aviões de caça.
' xar traços. '

""""",�-��..,..__......__,,...._,.,._�

ne Irente naltene
Dra. JOSEFINA SCHWEIDSON

UI I de regresso de sua vi 0-

Para o teatro de operações
Rio, 14 (A. N.) - Seguiram, ontem, com destino ao teatro

elas operações de guerra, onde se encontra o 10 Grupo de
Aviação de Caça, os oficiais médicos e enfermeiras recente
mente convocados, que vão servir no Esquadrão de Combate
da nossa Fôrça Aérea. EntJre os oficiais conta-se o sr. Lutero
Vargas, filho do Presidente da República. No aeroporto "San
tos Dumont" oompareceram numerosas pessoas das famílias

I I
dos oficiais e enfermeiras, além de crescido número de auto-

Ano XXX Florianópolis- Sãbedc, 15 de Julho de 1944 H. 9157 ridades civis e militares e. uma grande comissão de enfermei-
ras da escola "Ana Nery". Quando os médicos e enfermeiras

--������--��-

receberam ordem de embarcar num grande avião de transpor-

Estudando o que devem agora fazer ..• ::;na�oe:f:r����:,�ue
ficavam gritaram a uma voz: -

"VOI:
Madri (Via aérea) -- Infor- Uma das primeiras decisões, já Itália. Informa-se ainda que o' O canbonelo abafou os alte- falantes

mações diplomáticas proce- tomada, foi a transferência do general Von Kluge expressou Frente da Norrnândía, 14 (U. P.) - De perto de Saint-Lô,
dentes da França, dizem que Quartel General de Hitler para seu temor ante novos desem- o correspondente da United Press, James .Mac-Oltncy, infor
Hitler, os oficiais de seu Estado algum lugar mais ao ocidente, Ibarques êsses que obrigariam o mau que os alemães estão lutando de forma desesperadora nu

Maior e os generais-chefes das acreditando-se seja a cidade de, emprêgo de todas as suas reser- ma inútil batalha, desde casas de pedra, inclusive um castelo,
diversas frentes, estiveram reu- Francforte. Diz-se que outras vas estratégicas e o levaria a que foi transformado numa pequena fortaleza.' Os norte-ame
nidos para tratar da estratégia decisões se referem ao reagru- recorrer aos refôrços existentes ricanos levaram um caminhão com alto-falantes e convida

alemã, agora que a guerra se pamento das reservas nazistas na Alemanha Central. Final- ram os nazistas a render-se, porém a transmissão dêsse convi..
está tornando crítica para a o à retirada de fôrças de certos mente, anunciou-se que parte te não pôde ser ouvida em virtude do barulho dos combates.
Alemanha. Dizem as mesmas países ocupados, provavelmen- do Estado-Maior germânico re

informações que o general Von te da Noruéga e dos países bal- comendou a retirada das fôr
Kluge, recentemente nomeado cânicos, afim de aumentar as ças alemãs da Finlândia, via
comandante-chefe da frente reservas estratégicas para as Noruéga, no caso de interrup
ocídental, encontrava-se tam- próximas batalhas, que estão ção da estrada de ferro Koeni
bém presente à conferência. sendo esperadas na França e na gsberg-Riga-Tallin.

o

Washington, 15 (U. P.) - Cordell Hull denunciou I) massa
cre e torturas a que foram submetidos a sangue-frio os judeus
da Hungria. Acrescentou que os nazistas ameaçam extermí
mair cêrca de um milhão de judeus existentes naquele país. De
clarou ainda que os alemães arrasaram também uma aldeia gre
ga, o que demonstram que os nazistas se tornam mais selva
gens à medida que aumenta o desespero de sua situação. Ex..
pressou também Hull que o govêrno títere hungaro "está con...

denado na História". "Talvez seja uma futilãdade apelar para:
o sentimento humanitário dos instigadores e perpretadores de
tais crimes -- ajuntou. Saibam êles, porém, que não poderão
escapar ao inexo tável castigo que lhes será imposto, quando
tiver sido destruido o poder dos homens perversos que domi
nam atualmente a Hungria".

n Hi\I� ANTIHH 'HAIOO "": SANTA CAT.\H.I�"

Propriptário e OirE'tor-l{erentp ALTINO FLORES
I

Progresso�
Roma, 14 (U. P.) - Soldados norte-americanos, de orí- gero, reassumiu sua

gem japonesa, partícípararn do assalto a Pantina, que f'ôru clín;cn.

transformado, pelo inimigo, num baluarte destinado a defen- .....-01".__.-...-.-........-.........-.-.-.-.-.._

der bôa estrada secundária, e que os nípo-amertcamos conquís- A taxa d,e EduC3"âo
taram em sangrenta luta de rua. As tropas francesas do Quin- A

\J

to Exército tomaram San Oírmgnano e dali avançaram para o
De a�ordo com o ?e�pacho

norte, ameaçando agora Poggibonsi pelo oeste. Por sua vez,
do presidente d� Repu�llca, _a

os índíamos do Oitavo Exército ocuparam o monte Santa M2.- �ax.a de Educaç,�o e ��ude na.o
Tia e o monte Civitela, que dominam a estrada de Arezzo para

incide nos p.apels sUJelto� uni

Cisterna. No seu assalto de flanco contra o porto de Livorno, camente ao Imposto do selo es-

os norte-��kanos w ap�ernramnov3Jmente duma série de tadua_l.������������������������������������
posições fOTtifi(;adas alemãs.. • •

Em retirada geral os alemães
O locutor braSileiro de Berlim aIe�a�:e:�t� !� �Iirada �,�o�:�ft�u: ;.1��:U�s���� �m" q��i� tio I�f�:��a�e��.:�

. .
ral ao longo de toda parte OCI- te-amencanos avançaram ra- aliado, que parece duvidoso

Rio, 15 (C. P.). - Deu entrad.a, na Se?ret�Tl� _?o Tnbunal dental da frente normanda, pidamente transpondo o rio que os alemães terão tempo de
de Segurança Nactonal, para efelt� de dH",tnbUlç�� e c�nse- sob a proteção de "pelotões Taut e atravessando a floresta estabelecer nova linha de de
quente denuncia, o processo organizado pela P?I�Cla ?a.rlOca, suicidas" incumbidos de retar- de Desommet, para ocupar fesa.
contra o locutor Marco Anton,lO, que a�ua no radl? oflc�al. de dar o avanço aliado. Essa in-
Berlim insultando o nosso pais, esquecido de que e brasileiro. formacão foi dada em Londres
Êsse processo foi instaurado logo depois q�e aqui chegou, pro- em caráter oficial. Julga-se
cedente da Alemanha, a bordo de um navio espanhol, a espo- agora muito próxima a quéda
sa daquele locutor, N3Jir Marco Antônio. dos baluartes de Saint-Lô, Pe

riers e Lessay. Tendo ocupado
Brest-Litowsk e Varsóvia a principal colina que domina

Saint-Lô e avançando de am

Londres, 14 (U. P.) -- Caíu o último grande baluarte ale- bos os lados da cidade, os alia
mão na Ifegião dos pantanos do Pripet. Anunciou-se a .evacua- dos ameaçam de cêrco essa po
ção de Pinsk, acrescentan�o-se q�� se tratava ,?e mais

�

uma sição alemã, que se tornou pra
fase das chamadas operaçoes de aaastamento alemas. A ticamente ínsustentável.. Se
.ocupação de Pinsk significa q.ue o primeiro exército ?a Rús- gundo informou um porta-_v�z
aia Branca completou a conquista dos pantanos do Prípet, do- do Q. G. Aliado, a retirada InI

.minados em tôda sua parte noroeste, pela antiga cidade; e míga realiza-se sem ordem e

está ago'ra pronto para a investida em direção de Brest-Li- sem combates de mais impor
tovsk e finalmente, para Varsóvia. A "Transocean" ínãorma tâncía. Os nazistas, aproveita
que os'russos irromperam por dURS vezes em Grodno, outro ram a oportunidade para um

importante baluarte alemão, mas foram repelidos pelas re- contra-ataque em que reocupa
servas alemãs chegadas por via aérea. ram Colombelles e Sainte-Ho-

Para

A chacina -de judeus na Hungria
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ASSINATURAS
Na Capital:

A1Hl Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrato.

Os originais, mesmo não puhli
caãos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Uma campanha
da Panair
Rio, julho (Bureau Interes

tadual de Imprensa, para "O
Estado") - A Panair do Bra
sil, como a Pan-American Air
ways, estão fazendo uma ínte
ressante e necessária campa
nha de propaganda da avia
ção. Por meio de anuncias, nas
páginas dos diários, das revis
tas, no crescendo que os obje
tivos psicológicos da publicida
de reclamam a Panair procura
criar nas massas a compreen
são do transporte aéreo. Além
dessas publicações, que vão
ser, em breve, intensificadas,
em muitos jornais do país, ini
ciaram as poderosas compa
nhias a edição regular de folhe
tos, de admirável perfeição
gráfica, que completam a obra
fecunda começada e continua
da nos jornais. O primeiro vo

lume lançado foi "Panair em

revista", com ilustrações mag
níficas, desenhos sugestivos e

que, simultâneamente, serve

aos fins que a criaram ao es

tímulo eficiente do turismo in
terno brasileiro.
O livrinho de Guilherme de

Hevesy. "Os primeiros passos
da aviação", póde considerar
se a mais brilhante história
sintética da evolução da desco
berta genial de Santos Du
mont. Nunca foram tão neces

sárias e oportunas campanhas
como essa, que a Panair ani
ma. Caminhamos para o fim
da guerra e, consequentemen
te, para o momento de criár
mos a grande frota aérea co

mercial que as nossas topogra
fias exige e a economia brasi
leira necessita. Isso não se

conseguirá sem a preparação
dos espíritos para cometimen
to que reclama a colaboração
de todo o Brasil. Esta é a obra
que a Panair desinteressada
mente realiza.
h-__- -_,._-_· ·_ ....

Prefira uma parte de seu

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
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caridade).
WA-�_"''''''' - .... -

'a-a- "'_-a- -.."..,._.....w_-."

MACHADO & CIA.

Pretendia subornar a modesto servidor
do DASP com três mil cruzeiros

RIO (Pelo correio) - Com o Voltando no dia imediato, o

intuito de conseguir, por meia,! referido cavalheiro proc�rou
ilícito,. as questões de uma pro- I

seduzir o pequeno servId?r,
va, o sr. Geraldo Rondovalho,' mostrando-lhe uma carteira
professor particular, viajou de com três mil cruzeiros,. que se

Belo Horizonte, aquí chegando ria uma paga pelo
_

crrme de
com o objetivo de subornar um subtração das 9ouestoe� de uma

funcionário da Divisão de Sele-. prova ainda nao realizada.

ção do DASP, com a quantia de Já, então o diretor da Díví-
três mil cruzeiros. são de Seleção havia tomado
.' as necessárias providências,Chegapdo aquele Departa-j entrando em entendimentos

menta, 3: ,tarde, encontrou um,
com as autoridades policiais.

:_nensageno, de 16 �no�, e comi No mesmo dia, às 18 horas,ele ent�bolou as. primeiras con= quando julgava ter co�seguid�versaçoes. Im�dI!ltame�t�, per o seu criminoso objetivo, fOI
cebendo os obJe�Ivos crrmmosos preso, em tlagrante. e conduzi
que transparecI�m da conver-

do à Delegacia de dia, onde foi
sa, o zeloso servidor, se. bem. ouvido pessoalmente pelo dele
que adolescente, comumc�u. o í gado Jaime Praça, em presenfato ao seu chefe, num gesto

I' ça do diretor da Divisão de 8e
que serve de exemplo a todos

1
-

to d di S " eçao.
q�a� s se e icam ao erviço Inquirido o sr. Rondovall1o,
Publlco. confessou o plano concebido.

O inquérito policial pross�g�e
normalmente para a pumçao
do culpado que é professor par-

,

ticular em Belo Horizonte.

Londres, (Via aérea) O
Ministério de Informação da.
Bélgica revelou que o sr. Paul
Emile Janson, antigo primeiro
ministro da Bélgica e ministro
da Justiça no tempo da inva
são alemã, acaba de falecer na.

Alemanha, onde estava como

prisioneiro. O sr. Paul Emile
Janson contava 75 anos de
idade.

r

CONTABILIDADE
,

AGRICOLA
CURSO POR CORRESPONDÊNCIA - ÚNICO NO BRAS I L

Pelo contador E. BRÁULIO BERLINCK
De grande utilidade para fazendas de café, Máquinas de benef!ciar
café, arroz etc., pecuõria, silvicultura e serraria. Êsse curso e de

grande interesse para os senhores fazendeiros e contadores
em geral. Da boa administraçào depende o fut'uro do Brosíl,

P�.m Informa�õ.s à

ACADEMIA IICARLOS DE CAMPOSII
Rua D. José d.e BorrCts, 337 - 6.0 andar - Caix·a Postal, 2260 - S. Paulo
� *

U.J.lY.

Mala perdida
Entre esta capital e Santo

Amaro extraviou se uma mala

com a etiqueta nominal de

s Iacir Alves de Sousa» e que
continha roupas. livros. uma

bomba de bicicleta, um esme

ril, etc. Será gratificada a peso

soa que a entregar na ..Pensão

Vitória». 3v- 2

Morreu lia,prisão

V" 2 S:

" ������,�e ,!"� d���'!.�\I. legítimo óleo de fígado de bacalhau

faça seu
anuncio
no ESTADO ALVARO RAMOS

CIRURG IÃO-DENTISTA

RIJa' Vitor Meireles, 18Mostra o chão enormes crateras

o súdito italiano obteve «babeas-corpos»·
Rio, (Pelo correio) � Jul- levado a efeito por estrangeiro ..

gando o "habeas-corpus" ímpe- Assim, ao impetrante fo� con

trado em favor de Remo Ravet- cedida a ordem, para o fim de.
ti súdito italiano e empregado cessar a iminência de prisão,.
d� S. A. Lanificio "Minerva", determinada . por autoridade
de São Paulo acusado do cri- militar. Ainda por decisão da
me de deserção, por abandono quela alta Corte, foi remetida,
do emprêgo que exercia como para os fins de direito, cópia do'
mestre naquele Estabelecimen- acórdão ao auditor da 2a Audi
to fabril, o Supremo Tribunal tarja de São Paulo. Relatou o

Militar, baseado em acórdãos feito o ministro Cardoso de
seus e �o Trib':lnal de seguran-lCastro. Esse "habeas-corpus"

Iça Nacional, flrI_!lou, �m.a vez foi julgado e comunicada a de
mais, em acordão unamme, o cisão pelo presidente, general
princípio, segund? o qual, e �e S i I v a Junior, à autoridade
acôrdo com a legislação em VI- coactora.
gor, o delito de deserçâ?, por

..

I
abandono de emprêgo, so se ca- Camisas, Gravatas, Pijarne s
racteriza quando praticado por Meiasdas melhores, pelos me

nacionais sendo sabotagem Dores preços só na CASA MIS

quando d referido abandono é CILANEA - Rua Traiano. 12"

..............................................���...

P.I�"�IIMIlllalllIIIfI·.. ·k'<A B R EM \,

, I' CAMINHO 1'L:I"lrM·""
��.·��l

REGULAM�UNCÃO INTESTINAL

Londres, (vía aérea) - Fotos dos grandes depósitos do
bombas-voadoras em Saint-Leu Desserent, tomadas após 1

ataque dos "Lancastrers " da RAF, mostram grande quanti
dade de terra abatida sôbre os subterrâneos onde às bombas
eram armazenadas. O terreno apresenta grandes buracos em

torno de ambas as estradas do subterrâneo: perto do depósito),
onde os alemães haviam construido estradas e ferrovias para
transporte das bombas, abrem-se enormes eratéras.

•

TENHA JU'IZO

Ag�ncias e Repre�entações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal. 37 Precisa-se de um moço e uma moça, com noções
Filial: Cresciúma de escrituração e prática de dactilografía. Carta de.

Rua Floriano Peixoto. s/n (EdiL próprio punho endereçada para esta redação a: AUXI-
APróprtio). Teleg:ax;'as.: "PRI�'i'�J�u LIAR DE ESCRITÓRIO, in:dicando referêncid, enderêço Jgen es no" prrncipors murucrpros I d d d'do Estado e or ena o que esej c , v .. 3

TEM síFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

I §I� fJ I :&:J fEJ
A SIFILIS ATACA TUVU O OHGANISMO

O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, os
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

bela, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 8-0 organismo. Agradável

. como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatlsme

da mesma origem
FaLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a.
«914. devo dizer-lhes: sempre gradava! do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicação apre- facil manejo para o püblíco
prlada (sifills em varias de no combate li síttlís, qualída
suas manifestações) os resul- Ide. que frequentemente a.
tados têm sido. sattsletortos, oroveito no Ambulatorio da
pois são rapldos e duráveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

falia de moeda divisionária
Curitiba, 14 (E.) - A falta de moeda divisionária vem dia

a dia agravando a situação do comércio desta. capital, dando
causa a i1númeTas reclamações do público. As empresas de
transporte, no sentido de facilitar o trôco, estão empregando
"passes de papel" que são entregues aos passageiros, como
dinheiro circulante.

Auxiliar de escritório

Móveis
(omprar, vender ou alugar

só na

a SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero neste capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

... ...._,... r-_w.....- ...,.._-_-_..",..".,...,._.- .............-...-.--."4

Os órgios da Estatística MilitaI"
têm apõ!o legal, quando 'nUma.
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em SEua estabeJeeio
�eDto.. (D. II. H.).

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos mo delos !
Tudo não vaI além de Cr$ 50,00!

Sapaatría Barreiros
Rua Cone: Mafra, 41

do Farmacêutico NILO LA tTS
Hoje OI amanhA seri li. sua preferida

�....clonabt ......tran2elral< - Homeopatiu - rerflLmart..

Artigo. dI'! borracha.

GarllDt<HI� ,. exata obserTi\ncla DO receltl1Ar1o m66Jec.
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-ifvi;-8;ct-;il'�ovYY�r!�����ti!���t��tiva��ent��r�eã�
.........., •••••••• ton - Exclusividade do CEC inimigo poupando assim o seu

ANIVJ!,;RSARIOS
p.aAra "O Estado") - A expe- oaís de' uma destruição total

A gentil srita. Lélio Medeiros
nencia obtida pelo Comando de efeitos mais catastrórícos

festeja hoj e a sua data natalícia.
,� Aliado com a excursão aérea que todos os terremotos que já

Decorre hoje o aniversário do sr. de 16 de junho sôbre as zonas têm assolado a nação. E esta
:Pedro Xavier, co-proprietário da industriais do Japão, paten- mos certos de que os aliados
grande "Livraria Moderna», desta teou a praticabilidade do pla- não hesitarão 'de levar a guerra.
-capital.

•

.

no de isolar o Japão por inter- aérea até Tóquio. Ainda' sobre-
médio da fôrça aérea. Os pode- vivem as recordações dos trá
rosos bombardeiros britânicos gicos episódios de Pearl Har
e por último as super-fortale- bour, Singapura e Filipinas!
zas voadoras norte-americanas ''---

A sra. d. Diva Delayti Moritz estão já, aptas a desenvolver Farma'cla de planta-ofaz' anos hoje. um cêrco definitivo em redor*

das ilhas japonesas, obrigando-
as a capitular. Os atos de van

dalismo e de terrorismo come-

tidos pelos nipônicos contra os

A'e'ro rlubeaviadores norte - americanos '"'
que no primeiro ataque direto
contra o Japão, foram obriga- A diretoria do Aéro Clube de

dos a descer em território ni- Sania Catarina ovíso aos interes-

sados, que 'as aulas do Curso de
'pôníco, revelam a baixa resís- Pilotd<Yem serão iniciados dentro de

/ Hoje faz anos a src'd a.: �lg� .têncía moral dos japoneses a breves" dias. Querl·am e'lev O: do b-, 'Momm Píccolo , espôsa o sr. óse 'êsse genero de guerra. Despro- Em consequência, os candidatos
_

,ar preço, sa ao'

Píccolo.
vides absolutamente de uma' que desejarem matricular-se, de-

VI"Jant.,8a
' !-' barreira anti-aérea que possa �erã� fazê:lo dentro do prazo,Aisto JUanaus, 14 (A. N.) - A Comissão Estadual de Preços in-

. e ate o d ío 20 do corrente mes.

Pelo avião da linha «Cruzeiro obter o sucesso obtido pelas de-
' deferiu, unamímemente, o, requerímento dos industriais pro-

do Sul», segue amanhã pora Cur�- .resas britânicas por ocasião da Curso de Co'rte PqrietáriOS de fábricas de' sabão, estabeleeídos nesta eapítal,
tiba o sr. Osmar Stuart, Euncío- '"' .I r lt

.-

nário do Banco do Brasil, e que
"blitz" nazista de 1940, os [a- ue so lCI avam majoraçao de preço para o produto.

foi recentemente removido para a poneses sabem que quando o Ensino-se em auias
'Sucursal do dito e:stabelecimento seu território estiver definitiva- diurnos e noturnas.
'.naquela cidade, onde, �or certo, mente ao alcance da aviação Largo Benjamin
fará tantos amigos quantos os alíad ómente Ih st r' a Constant, 6.
que deixa em nossa capital, todos 1, a, s es re a a

,êles unânimes em louvar as suas
'belas qualidades de carciter.

" Rio, 14 (A.N.) Conside
rando a falta de transportes e

de acornodacões DOS hoteis, pen
sões e casas-de-famf lia, a Coor

denação da Mobilização Econô
mica tomou a si o encargo de

procurar resolver es�es proble,
mas, estudando um meio de eo

----------------------------------------------------------� lucioná-Ios.

Fazem anos hoje os jovens Pau
lo e Joel Longe, Iuncíoridr-íoe da
,-casa Carlos Hoepcke S. A.

•

Completa hoje 2 anos o menino
Valderlande Henrique, filho do sr'

João Machado Júnior.
*

Completa amanhã um ano o

menino Murilo Carlos, filhinho
.do ar- sub-tenente Lauro Costa
'Filho, da Fôrça Policial 'do Este
do.

Falecimentos:
Faleceu no dia 12 às 17 hora!! e

.",nterrou-se, no d i a 13, às 16 ho
ras, no Cemitério dos Coqueiros, a
'1!IrIJ.. 'Arací Conceição Bonfim, espô
'1Ia. do sr. Hermenegildo Bonfim e

:.:filha. do sr.' Orlando S. Conceicão
,_.._-_.,--..-...----.-_...---.._-.-.....",..-..._._---.-�

Horário das Santas Missos
para Domingo

Cate.dral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às
7,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas

\'f{ospital de Caridade: 6 e 8,30 ho

_)'..___ raso

'Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

',lgreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
"Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
19re.ja de Sta. Teresinha: 8 horas.
,Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
,Saco dos Limões: 8 horas
"Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos) e

8,30 horas.
'Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas.

Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos os dias).

Trindade:' Matriz: 8 hora.s.
'Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

'Estreito: 7,30 e 9,30 horas.
:São José: 7.30 e 9,30 horas.

- --,- ---,------

;(;acborra
Foi acha.da e confiada aos cuí

-dcdos de um empregado da nossa

gerência uma cachorrinha de roça

hamburguesa. Será entregue a quem I
'provar ser o dono. lv-I
------------------- -.1

Ás��áiüas
-

do
- - - - nh --

Jacutingá
Rio, 14 (A. N.) - A Divisão

'de Águas do.Departamento Na

ri -eíonal da Producão Mineral do
f "Ministério da Agricultura, aca
na de classificar como públicas
-de uso comum do domínio do
Estado de Santa Catarina, as

águas do curso denominado

'Jacutinga", em toda a sua

extensão, As referidas águas],
nascem no município de Joa

,�aba, limitando este com o de

Concórdia, percorrendo am-

bos no Estado de Santa Cata
Tina e lançando-se no rio Uru

guai pela passagem direita. O

respectivo edital foi publicado
no "Diário Oficial" da União
de 10 do corrente mês, a pági
na 12327. Dentro do prazo de
90 dias, contados a partir des
sa data, os interessados pode
rão apresentar ao Conselho
Nacional de Águas e Energia
Elétrica, no Rio de Janeiro, as

'reclamações a que se julgarem
com direito.

-

nao passa
Rio, 14 (A. N,) - Noticia-se que, para atender o abasteci

mento desta capital, serão requísltados 30 ou 50% do leite de

I i�;é;i;;S ;0;;;'
de

JUiZ;�;i�oteca'
cinema municipal
Rio, 14 (A. N.) - o profes- Vitória, 14 (E.) - O Conse-

sor Roquete Pinto, falando a lho, Administrativo do Estado
um vespertino local, .sôbre a aprovou o projeto de decreto-lei
comissão de que é presidente e da Prefeitura de. Itapoana,
vai, por ordem do govêrno, re- criando uma biblioteca públí
ver a legislação referente ao cí- ca municipal.
nema brasileiro, visando con- -----.-----------
duzí-Io de modo a organizar-se COlllerClantes
real e florescentemente, tal co- multados
mo sucede no México, por Recife, 14 (A, N.) - A Co
exemplo, e na Argentina, de- missão Estadual de Tabela
clarou que preliminarmente se menta multou um comercían
fará profundo, amplo e defini- te desta praça em dois mil cru
tivo inquérito a respeito das zeiros e incluiu-o na "lista ne
causas que até aqui têm con- gra", por infração' do tabela
tribuido _para emperrar o ci- mento de preços de gêneros.
nema nacional e sobre as ver- Mais dois comerciantes foram
dadeiras razões Po! que não ontem multados pelo mesmo
se desenvolve, nao prospera, motivo.
nem acompanha os demais cí- �---------------,.-------v

nemas dá América. i!:Sse ínqué- i· -iiêiiiêiiiiiâ-·
- - - h - h

rito, em que se quvírão auto- norte-americana
res, produtores, empresários, Rio, 14 (A. N.) - A impren
operários, técnicos e tôdas as sa noticia que se espera a qual-

marítimo: pessoas e entidades ligadas, di- quer momento o decreto do
réta ou �ndiretamente, ao ci�e-' chefe do govêrno, isentando de
ma, sera o ponto de part�da tributos de importação a Peni
para o trabalho construtivo cilina norte-americana afim-
que se promoverá, no s�ntid() -de-que o produto se torne
de fazer um grande cmema mais acessivel ao público.
brasileiro com projeção no con-

tinente. Abandc.nou O cargo
Washington, 15 (United) �

O sr. Constantin, embaixador
da Jugoeslávia, visitou o secre

tário de Estado, sr. Cordell

Hull, e informou ao chefe do

Depto. de Estado de que, nesta
data, abandonava o cargo e os

deveres ,de representante do
seu país junto ao govêrno nor

te-americano. Recorda-se, a

propósito, que recentemente o

sr. Constantin se negou a reco

nhecer o novo govêrno [ugoes
lavo, alegando de que êle não

representa a vontade do povo
jugoeslavo.

Estárá amanhã de plantão a

«Farmácia Rauliveira», n a rua

Trajano,

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
é preservarmo � nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

� Licença do D. N. 5, P. N0 186
",.

1'.., . de 26 de N!verelro �O"•

�el) de 1936 fi$J'> ';>'
,

'ho! 0.002, EucoIYP'OI o,

o Rio sem leite

• ROLEMANS, mancais. motores, limas, graxo para rolemans,
correias, ferragens, tintas e vernizes. ext in tores de incêndio

«Flamour», serras e brocas, placas para tornos «Brasil».

Pedidas a SEBASTIÃO CHIECO. Rua Líbero Badaró, 595
2' Andar - Sala 228 - Fone 2-6473 - SÃO PAULO

Aceito representantes e pedidos para outras mercadorias,

Censulade do Brasil em Nápoles
Rio, 15 (A. N,) -- O vespertino "A Noite", publica o' seguinte:

- «Podemos afirmar, de fonte seguro, que o Ministério das Relações
Exteriores está desde ,já tomando providências para abertura de um

consulado geral do Brasil em Nápoles, em razão de ser essa cidade
a área adjacente àquela em que presentemente vive, na Itália, o

maior número de cidadãos brasileiros, cujos interêssês devem ser

protegidos e acautelados. À medida que a área libertada da Itália
se expandir poro, o norte, outros consulados brasileiros serão abertos,
sendo natural que o próximo seja localizado em Roma. Por enquanto
o Ministério das Rêlações Exteriores nada decidiu sôbre. o pessoal que
será enviado p.ra <li novo consulado de Nápoles».

CARTAZES DO DIA
HOJE SASADO HOJE

(lHE (cODEON))
A's 4,30 e 7,30 horas

Hen-y Wilcoxo n no filme eletrizante, de assunto

Corsário fantasma
Roy Rogers no elet riaante Far-west:

A legenda do Vale da Morte
Henry Wilcoxon nos 5'

O misterioso
e 6' episódios de:

dr, Satã
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2,00. 1,50 e 1,00. Imp. lo anos

(lHE ((IMPERIAL))
com

A's 7,30 horas:
2 filmes gigantescos, impróprios até 18 anos:

Albert Dekker , Susan Hayward e Frances Farmer:

Herança de ódio
Luise Platti com Donald Woods em:

Mulheres esquecidas
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

EDUCANDO O BEBE' (Desenho)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços Cr$ 3,00 e 2,00. <Irnp. 18 anos».

f

Amanhã: simultaneamente: Dorothy Lamour, Ray Milland,
Bob Hope, Bing Crosby, Paulette Goddard, Dona Drake, v«
ronica Lake, Eddie Bracken , Jane Rhodes, Susan Hayward,
Allan Ladd , Fred Mc Murray, Franchot Tone, Dick Powell,

Vera Zorina, Mary Martin, Rochester e outros em:

Cocktaíl de estrêlas

,

Rótari Clube
E' o seguinte o novo Conselho

Diretor do Rótari Clube de Flo
rianópolis. empossado a 6 do cor

rente: presidente A. Tavares d'A·
moral, vice-preso dr. Tolentino de
Carvalho, I.' secr. Frank de Barros
Monteiro, 2' secr. engenheiro Cide
Amaral. tesoureiro Carlos Orilia,
vogal engenheiro João Moritz.

Procura coloca�ão
Senhorita, com diploma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou escritório.
Informações na Gerência do
«Estado>.
.............,.,....._-.-_-_-_....-.--...._-_-.._-.--.._._""--_-..

Licenciamento
de reservistas
Em aviso 1.825, de 10 do cor

rente, distribuido à imprensa, o
ministro da Guerra declarou

que devem ser licenciados to
dos os soldados reservistas con

vocados que atinjam a idade de
31 anos, excetuando-se, porém,
os que fazem parte do 10 Esca
lão da Fôrça Expedicionária
Brasileira.

Graves problemas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

t!:lI!pecialista. assistente do Professor Sanson do (�iD de Janelru.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 As 12 - A farde, das 3 !la 6.

Ruo Vitor Meireles, 24. Fone 1441

MARIO
(DIplomado r'i'>t!la 1<�aculdadlt Nac. de Mea1c1na da UniVersltiaúe do �n"'ll.l)

er;·!nterno do Serviço de CllilJ.ca MédIca do P.niJeslJOr Osvaldo Ouverra, mMlco oc

Departamento de Sl!(íd.e
(;LlNICA Mli:DICA - MoJésttlUl lnfanta1l de adultos e criança., CO!SSUJ,TóIUO

.. elll:SlVE.NC1A; «na "'eJlpe IScbmJdt n. 38 - ]:'el. 812. CONSULTAS - Oa8 UI à .. UI.

DR.. ARlUANDO VALf;RIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Munldpal e UOMI)ital

de Cartdade
CUNlCA M�DlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

OONSUlIl.'(fRJO: l{ua Xuu-e.s Ml.clrado, '1 (I<1illl'icio S. )<','uncisco). fone 1.44;1
Consultas das lU 9!f 12 e das'14 às 15 huras

RESfDBNCrA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 7$3
CLjNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GN'{G;\J"lTA

DR. BIASE ,FARACO
Médico - chefe do Servíço de Sífll'is do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO·GENITAIS DE
AMlfos OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA·VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schrrridt, 46
HES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. ROLDÃO CONSONI

o santo do dia
Os Mártirés

Brasileiros
Sob êste título celebra·lIe. hoje.

a me=ório de 40 hemaventuredolJ
que, em 15 de julho de 1570. so
ireram a morte pela fé católica..
Seu chefe era o beato Inácio de
Azevedo que nascera e1"(1. 1827, no
Porto. Tendo sido reitor dos colé
gios de Lisboa e de Braga e Vice
Peovlricio.l de Portugal. foi monda'
do ao Brasil por s , Francisco de
Éorja. Aqui fundou o colégio do
Rio de Janeir<), em 1661. Volt'.ou
para a Europa afim de recrutar
auxiliares paro os trabalhos no

Broefl , O Visitador Inácio de Aze·
vedo embarcou corn 69 jovens j.e
s'uit.as com a frota que devia le
vo r- ao Br-o.sil o IV· Governador

I Gua.1. D. Luiz d'l Vasconcelos.
Perto do I.lha de M_ad.eira separ.ou
se o S '1'10.9"0 nano sm que se

ochevem Incido e 3'9 de seus corri-

pa.nheir.os di> resto da frota. Nas
proximidades dÜ1S Ilhas Conários
fo·rem atocadcs peJo colvini'stlJs
francês Sourie que cheio de ódio
contra a fé cat6lica, matou todos
03 je:suitas corn exe·ção de um jo
v..xn que d:evia Servir 00-, corsá:rio�
come cD1:inhe;ro. ·No tU<;Jar d'êflte
entrou o soh.rinho do co.mandante
do S. TiaÇfo, O cor.ajo·so rnoço VES

tiu'se corn a bc·tinQ de um dGS
.

j.esu.ito'S m·o:88o·craclas, oferecendo·
se., d·eJiI·t'a·.rte. a s()ber Co mesmo.

-so·rte q:u. seus co·mpnnheiros da

v.i:age� Pío IX· declarou bemaven.
tura-d.as est.e-s heróis da fé.

IDia 15 de julho
(iabadO)

Gr-a·nde sonee em hom,ena.
gem às Federações de Vela
e Motor de Sã.o Paulo e do

Rio G"an.de do Sul.
Dia 23 - domingo - cocktail
danS-<lnte - ,dos 9 horos da
mcmh.a às 13 da t.Qrde.

Ahnô'ço (1 r-es e r·v,Qr

_--_---'1 XC,RURGIA GERAL - 'ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS 'UI<} SENHQltAS • P.'\RTOI';·
F�ado pela F'aculdade de .M.�icih.a ,da. Uhíversídade de São Paul", onde Io)

Asslsten!l.e por vários amos dO Servíço C�,n1q'1C.o do Prof. Allplo CQrr�", .l:>ieto..C�w:gia do estômago e vtas. blâiares, íntéstírros delgado e grosso. t irõ ide, rrns,
Q1'Ósfutá. bextga, útero, ovâraos e ,trompas. Varícocele, hid!l'oce.le, var.lzas e h·ét·.nia"

CONSULTAS:
às 2 11.8 5 hor-as, à Rua FelLpe Schrntdt, 21 (altos da Casa Para iso j , 'I'el. 1.598..

RESID1l:NCIA; Thua Estev;es. Júnior, 179; Te], M764
-------_._-_._._---

NEVESDR. 'MADEIRA
Médico espedauita em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfeteoamento e Longa -Prãtíca no RIo de Janeiro
EION8ULl.'AH - Pt;!1a manbA:. dlart�ente dll8.lO àa 12 ht,. à tarde, excepto o.QS

_".4.... das 111.30 àfI 18 borlls - (''ONSUI,TónIO: Rua JoAo "Int" a. 7, ....brado -

_e: 1 ••61 - K_dêllcl .. : Rua Pre8fdiMIte COWUnho, ,3.

_TITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

4r'Grmado pela Universidade de Gimebra

Com prãUca nos hospitais europeus

CUnlca médica em geral, pedIatria, d�·

1lIJl8 do sistema nervoso, aparelho renito
urlmérlo do homem e da mulher

-...nte. T6enloo: DR. PAULO TAVARIIlS
Curso de Rad!o!ogia Cl1nIca com o dr.

'fItanoel de Abreu Csmpa,narlo (840 Pau·

�.. Especializado em Higiene e aa'O.de

�blica. pela UniversIdade do ruo de J8'

_Iro. - Gabinete fie Ralo X - EleCtro

�Iog1"afia cl[nlca - Metabolismo ba

_I - Sondagem Duodenal - Gabinete

.. fleloterapia - Laboratório de mICro.

...,18 e análIse cl1nlca. - Rua Fernando

(Machado. 8. Fone 1.195. - FlorúmópollB.

DR. SAULO RAMOS
�a.lUta em molNÚu de tM!1lh07U -

.

Partoa.

4UI:A CmURG� ABDOMIN.Il.L: �

"'1(0. ...""fcola, 6t.ero. ovãrlos, .p8ndlce.
__OI.'e.1I, etc. - I'OH;!I.(;U. PL .....s'rICA

.,00 PIilRtN:.IilO - H:6rn1aao. hidrollele. T&

il'f_le. Tratamento_ dOI' e .-peraçio
..ce lIemorroldee e Tmses - Il'raeturu:

Olf'arelb... de a:êsBo. Op6r. .<» lI011p,taIa
de Florl1Ul6poUa.

ifOr-aça r_Ira e Olheira, 10. 11'0.... 1.891.

lIor6rto: O.. U, b 1. bar.., 41arIam...te.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cinueião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico pre.coce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
<denais, câncer do estômago, afe

ções das vias biliares, rins:. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artIfiCIal
para o tratamento da Tuberculose
'Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efic.4zes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-curo
tas Raios Infra-Vermelhos e :Raies
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidll:
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 bra

Tf!lefone 1:475

Feliciano Marques Guimarães e familia (.au
sentes), Octávío Marques Guimarães e senhora.
Roberval Lentz Costa e família. Hermínio Perei
ra e senhora (�usentes" Waldemar Marques Gui
mCll'aes e famílio. (ausentes). agradecem. penha.
rodos as manifestações, de pesar_por o.casião do

falecimento de sua mãe, sogra e avó AMEt.IA PIAZZA GUIMARÃES
e convidam o·s seus parentes e amigos para assistirem à misso que
pelo dencanllo do sua olmo mandam rezar terca·feiro.. dia 18 às 7,30
horas, no altar do Sagrado Coração de Jesús, nu Catedral Metropo'
litana. Outz.ossim, convidam, também, para assistirem à misso. de
3D' dia, que mandam rezar por alma de seu irmão ARMANDO, 50'
feira, dia 20, às 7,30 horas, no alta!' de Nossa ·Senho,,, de Lourdes,

--------------.---- ,na mesma Catedral. Renovam seus agradecimentos a todos que com·

DR. ANTôNIO MONIZ I parecerem a êsses atas de religião e caridade.

DE ARAGAO
I •

Clí'llr.a e Ortoped.ta. Cl1ntca e CIMll"!Jla Agradec.-mento e MI5Sa«o toI"lIL Parta. II d<M'J1lçu de .e.bor...

CONSULTÓRIO' R. João Pinto 7 Dili·
, .. h d .

d 1riamente das 16 As 17 horas. RESIDIlN· A fam1ha Chrlstoval. acabrun a a. am a, com o go �e
·lA. Almj...,n'� Alvim. 86. Wov.. 7111 que tão inesperado.mente a surpreendeu. agradece, senS1·

bilizada, a todos que com suo presença ou enviando flo
res coroas telegramas e cartões, a confortaram, por oca·

sião do falecimento do seu inesquecivel chefe CYRIACO
CHRISTOVAL, e convidam seus amigos e pessoas de suas

relações para assistirem a missa. que. pelo d_conso de
sua alma, manda rezar na legundo. feira , dia 17, no altar
mor da Catedral Metropolitana, às 730 horas. Antecipa
seus ogradecimento·s a todos que comparecerem a êsse ato

de religião e caridade.

Br� LAUaO DAVHA
l!Jsl,ec1àJista P.111 lhH:'nç1l:H de Senho.

eas - Vias Ur írrártas.

Curso .de e8pe().1l::!li�.uÇ.:.io de UÚlê("O

lugla (t1oen\�as de SenhlJl'cjS) COln o

Professor Moraes de Barros, da I<'a·

('ultlade de Medicilla de Sao Paulo.

Tratamento especianzad", 1lJétllco �

('1l'Ú'·g'co, das afe':�'ões do aparêlho
genital feminino (Ul.eJ·o, ovârios.
trom pas, etc. I.

Cura radical das lnf1am�ões dos

al,exos (OvarIOs, Ll'Om))aS), sem ope

ração!. Tratamento elE' wdo� os dis·

túrplos da menstruação e d" esteJ1U
dade.

·'rÍ·at;:unenr.o moderno ela blev"r.·.. ·

gla águÍla e cr·ôllica. em ambos os

sexos, por pl'ocess()s moderno.s sob

c.ontrô!e endosc6pico - (lret.ro8oopla
_;. e de laboratório.

FlSIOTEHAPIA -- DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CO,NSUl.:rAS: -. I)as 10.30 às 12

horas e das 2 às 5.
·Consultórlo - Rua Tir·adente. H.

!"one: 1.663.
Resi<U!ncla

(Sobrado).

Rua Tlradente<! 7

DR. REMIGIO
CLINICA M�DICA

Moléstl8B lllternu, de S.enhora. e CrI'.

..nÇ88 em Geral. CONSULTÓRIO: Rua

I'elipe Scnmldt - Edlflclo Amélia Neto.

rone 1592, 9 àa 12 e 14 às 17 hol'lUI. RE·

SfD1tNCIA: J Larq.o Benjamin
Constante, 3

Dr .. Newton d'Avila
Operações _. Vias Urinarias _. Doen·
ço. dos intestinos, réto e anua
-. Hemorroidas. Tratamento da

colite arnebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vital' Meireles. 28.

Atende diariamente às 11.30 h•. a,

à tarde, das 16 h•. em diante
Re.id: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067

Santo de Dominq.o
festa do Sant,o
E.scepulário

ESta fes.tivMade nos lembra um

dos gestos mais tocantes de Mario.
Santíssima. Foi na segundo. meta
de do 13' século que Ela revelou
a sr. Simão Stock, suoerior géro!
dos Carmelitas, que ciqueies que
mor.reEs.om revestidos com o Esca
pulário desso. ordem ndo iriam ao

inferno. Conforma as palavras d.
Nesso Senhora, é o Escopulàrio urn
sinal dI' proteção e de sQlvação.
Esta promessa cont.ribuiu muito
para a expansdo da ordem dos
Carmelitas. Entretanto. havia e

há muitos católiccs que, sem .e

rem memb!'os desta ordem, que
rem assegurar se de tão valiosa
proteção. Por isto. fazem· se ad
mitir no Confraria do Esco.pulá
rio. ligo.ndo-se desta forma 0.0&

CQrmeHtoF. partici}flondo das boas
obras praticadas por estes religio-
sos. Bem cedo celebraram diversas
regiões a festa de Escapulário. e.
em 1726 o Popa Bento XIII pres·
creveu o para toda a Igrejo. afim
de os homens lembrarem'se, mais
uma vez. do bondade e solicitude
da Mne dos Homenl".
�- -e.__. _- ..-�--.- w

(.)�Vll.H1 e 71.1IlI6.HI9.20

lteswn8/lblJllU,aee . . . . . . . . . (,')0$ 4.1�99..477.IíOO,58
ftecé1ta , <.'t. 70.6.81.lT4'8,:.!o
AtIV"O Cr$ lOO:9flL917,lo
Sl:ll1StrQS p�gOA 1l()S últtmOil 10 anoa , Cr$ 64.9S6.957,20
�pon!1lfbllltlade8 o-. 76.736A.01.300,20
Bens de ratz (prédios e ter:renQS) Cr$ 23.7lf2.657,44

DIftE'TQRES: - Dr. Patnfflp d'Ultta fi're1re de CâTvalho. Dr. fi'ranclSt·o
de Sé e A11f'Slo Massorra.

Á:gênêllls e eub-agêncías em todo o terrltÓ1'1P nacional. - sucurset 00

VT'\.lgúAL RegulBdol'@8 de a"8riaa nas prtncipaiil cIdades da A.mét-lca ..i!}i1.ropa
.. Afrlca.

AGENTE EM FL,()RIA.NóPOI ..U�
C .i\. M P O S I.JJ\) II Q & C I A.. - Rua Felipe Schmldt, n. 39
Caixa Postal. P. '19 - �ele.fone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS ,EM LAGUNA, TUBARÃO, T'TAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

«Salão americano (

Recen temen te instaladO
nesta capital, para ondu·

lação permanente, equi
pado com todo conforto,
18 está Funcionando o
l'SALÃO AMERICANO" •

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado·
do "Belo Horizonte").

Missas e 30· diasde 7·

NOVOS e
USADOS

COMPRA
VENDE

•

Idhmas por •

tuguês, espa.
nhol, francês,
inglÉ!s. etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, Física, Químico, Geo
logia. Mineralogia, Engenharia ci

vil militar e naval. Carpintaria.
D;senho. SaneamentQ, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica. Alvenaria, Agri
cultura, Veterinário. Contabilidaa••

Dicionários, etc, etc.

Correias de transmissao
Vendem. se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

Preços módicos e

�p"v;r"" cr-.rrntirfo

Fabricante e distribuidores dos afamqdos con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possl!1e um gran
de sortimento de casemiros, riscado!!, brins
bons e baratos, algodões, modns e aviamentos
para alfai,:ltes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Cosa "A CAPITAL"

visita antes de efetuarem suas

chema o atenção dos
compras. MATRIZ em

;.----------------------------..1-------------------...:--------------------------------------------

m

)-

e

\

I
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rÂRA_ SEXHOU,AS AU'rIGOS DE LÃ
el'$
83.00

140,(.U,

ROUPAS FEI'l'AS PARA
CAVALHEIROS

Capas de !?Oab�lrdin� de pura lã,
forro íntetro, a o •••••

Ca.I)aS de shantung, duplas, à .....

(:l\llaS de gabardlne finíssimas, o

melhor'artigo da praça,
à

, o ••••

'I'ernos de pura lã, superíor eon-

fe.cção, desde .

No'Vlttades em capas duplas, shan-

tungo, tlpo g'abardrne à .

Sobretudos finissbnos, à .

Casemrra de Iã, metro .

'l'oIRos uma belíssima variedade e

linda padronagem de casemiras
(te alta classe. O que existe de
mais fino, custando nus fábri
cas atualmente, Cr$ 170,00 o

metroJ, e que venderemos;
CORTi�s, à , ..i

_llIanteaux de pura lã, típo popular à
Manteaux superiores, lã bem grossa à.
MUllteaux finíssimos, feitio. elegan-

t.e, forrados à seda à
lInnteuux de alta elegll;ncia. e de

flna qualídade de
�

lã, igl.ais aos

vendidos na praça à 400, 5tU),
(HH) e 700, por 23:;,00, 290,60,
33ii .•OO e !l90,OO ! ! 1

Mantea:llx modelo", importados dos
Estados Unldos, ele Cr$ .

1.(}OO,OO ]lOr " .

Talflenr de Ji.. ra lã, 3 i4-, sendo que
só o paletó, vale por um mau

teaux, ele 200,00 por Cr$ ....
16.5,00, junto COJIl a sala

185,(1) I I

241),0"
24il,OO

11",0&

371>,00
3.50,00
47,iJO

389,00

•

135,00-

•

....ui;:'

3',00
50,00

175,00
395,00
490,00
810,00
255,00

1.080,!)�

•

PÉLES
'Boléros de péle, típn red8lUe, ii,
Boléros de péle "léhre" artigo 110m,

valendo 600,00 por .

Bolêros de lontra à .

-Casaeos de lontra curtos, à .

Oasaeos de lontrn, 3/4 fin íssímes à
Renards,

'(
./._ CAlrA

.Ainda temos algumas colchas de
seda, de autêntico "DA1IAS-
CO", que saldemos à .

CAlL\.. E JANELAS
EDREDOXS de seda, duplos leitos à

mão à .

Linho BéIg'H para lençóes
'

largura,
2,30, metro .

:Filet à mão, metro .

.Stores superiores à .

'Tecidos para cortlnas, linda paâro-
nag'em, metro .

lIALHAS PARA SENlIOIU_S E
CAVALHEIROS

'Blusas de malha, saldamos à .

Sweters, saldamos à o

Blusas de pura lã à ": .

Blusas de pura lã, c/rnangns com-

prfrlas à .

]>lIllovel'� de pura lã, para homem ii,
.Pnllovers de pura Iii, c/mangas

comprídas à .

275,00

DJlatando por alguns dias mais

a sUa

SEHSA()'OMAL LIQUiDAÇÃO,
(por motivo de modificação da firma)

e

ÁI:JM.EHJANDO as já grandes VAN TA<iEM5

por ela oferecidas,
COM UMA BAIXA, AINVA MAIOR1 DE PREÇOS,

APARELHOS })E JANTAR, CHÁ E

C_.,\.FÉ. (Fabricação Inglesa)
Temos ainda diversos aparelhos,

flue venderãos por preços de

.alta pechincha! ! !

390,00
670,00
90�,OO

].250,06

A, MODELAR LINGERIE
]"iníssimos jógos de 3 peças, artigo

de 21)0,00, por .

300,00
testemunha, sincéra e pràtlcamente, a sua

gratidio ã POPULAÇÃO FLORIANOPOllTANA,

p.eta preferência que lhe dispensa
!enerosamente há tantos anos.

'. JlOUPAS FEITAS PARA MENINOS
E lUENINAS

Capas Colegíaís
Sobretudosluhos
Casaqulnhos c/capús
Terninhos de pura lã, para mení

nos {te (; a 10 anos, por preços
de grande pechincha! ! !

375,09

185,09
2',0'
16,66

..

/

17,O�
12,00
3;),00

TÁPETE,g
Cl'llzeiros O,I)\} x 1,00 .

" 0,60 x 1,20 .

" 1,20 x 1,80 .

" 1,60 x 2,30 .

" 2,00 x 3,00 ..•............
SlllirnR 2,00 x 3,00 ' .

Oriental 1,20 x 1,80 .

J�apda(l 2,0í) x 3,00 .

57,O{1
4:1,09

57,56

\

Têmos ainda 1 tapete Chiraz legítimo, 2,OOx3,00, fabricado no

Marroc"os Francês, por, Cr ..$ 3,900,00 ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Manufatura 59

Oposição 50
Mavilis 44
River 39

I Rui. ,Barbosa 39
i Irajá 38

Campo Grande.... 33
Ideal 32
Confiança 31
Andara :........ 17

Adolfinho teve atuação destacada dOr::�:a: :0::::::: :7:: I HOJE, :i��:;iONAIS
o "O Jornal" brilhante órgão da imprensa carioca inseriu portes.

A Federação de V. M. do Rio
em seu nú�ero de 13 do c�rrente mês, uma nota sôbre o treí-

I
::3. P. R. x Jabaquara.

Grande do Sul e F. V. M. de
no �o Flu�mense em � noite 12, em que relatava que o "kee- i Juventus x Portuguesa San-

Santa Catarina disputarão, ho
per catan.nense, �dolfmho, presentemente no Rio, em treino tis ta. {��!�t����rai �a2�0��f��ar!�=naquele

o

aristocrático clube, teve uma atuação destacada no' NO RIO ea rod d )arco dos reservas contra os titulares, em que êstes venceram-I Fluminense � Amé�ic� (sá-
Iízou-se, hoje, às 10 horas da

no por 4 x 3.
',,' bado).

manhã. Aos vencedores desta

Es.ta_,_mos cert�s de que Adolfmho, sabera honrar la fora as, Flamengo x S. Cristóvão
regata será concedido o bronze

tr.adlçoes esportivas de sua terra, e para isso fazemos os mais Botafogo x Bangú.
.

i "Amizade", oferecido por con-

ar dentes votos. Vasco x Madureir
I t:'ibuição de todos o,� veleiros

o O "Estado" esportivo felicita-o pela sua brilhante atuação B a.. ríograndenses e catarínenses e

pela vez primeira em gramados c�riàcas � onsucesso x Canto do RIO., Instituído na cidade de Pôrto-
, . EM CURITIBA ! Alegre por ocasião da visita da�

Britania x Ferroviário. dI' -

d F V M S C

R d d
·

t I
que já integraram a nossa s,- EM JOINVILE '

e egaçao a . . . . .

O a a Dlgao e Ieção ; Henr�que, o jovem m�- Curitiba F. C. x América. I "SOIRÉE"dlo, que muito trabalho dará: Êste jôgo será em homenagem H" 21 h L' T
.

Aluga-seEnfim, teremos domingo, no Gatinho, ,Vilson, Geraldo Naná, 'ao 3.0 aniversário de fundação 'CI bOle afs �ras o Ira tem� GARAGEEstádio da F. C. D., a realiza- AIb! f
-

}' I I U e o erecera uma re um uma, nQ

ção da IOa rodada a qual não
fé' . o I orrnarao a lJ1 la ata- .do América. bante "soirée" às Delegacões rua Alves de Brito. Trata�
cante e OutTOS. . .

'

I O dse verificou domingo passado \. di t "d' vIsitantes.· na casa n. 7, a mesmo.
f ISpU a sera ar na. ' l VÁRIAS

_ r 15 _ 1de��l�av�Onamá�o t��P�·CriS.)im "placard" se�'á fav?ravel àquc- Dino, O excelente média es':"PROGRAMA DAS REGATAS
ua. v.

• ,..., 1 le que pOSSUIr mais classe, fi" querdo que durante muito DE AMANHA- Para pronta entregaMIra e Avai x Figueirense se- i b t d f', d .

o

"

-

d
' 1'30 e von a e irme e vencer. tempo mtegrou o Corintíans A's 10 horas da manhã a Vende·se um motor elétrico de

rao os gran es encontros que O· t
'

êst o tr . .

'
,5 HD T t A L AI R

- i rien ara es e encon 10 o SI. de S. Paulo f01 contratado pe- F V M S C servirá um co-
s-Ó, ra ar com . . ves , Ud

formarao a esperada rodada, J 'R'b' o (B .é )
,

o '...... Deodoro 35. 5A ·1
sem dúvida a mais emocio-

ose 1 eIro, �ge. lo Vasco, durante 1 ano e meio ,cktail dansante na séde-do Iate
, ,As dependências elo grama- recebendo 80.000 cruzeiros de 'Clube que também ofereceránante do atual Campeonato. do da 'rua Bocaiuva ser'a-o 1')01' 1 D'

.,

2a f" I '

O ad
-

di
o uvas. mo seguira - eira um almôço aos participantess esqu roes ísputantes 't .

.' o

..
certo pequenas para compor- para o RiO. destas grandiosas regatas apósacham-se quasi que Igualados tar a grande massa que asssí- i-ascoaí defensor da Portu- '

o o'

no posto do Campeonato de-.,·" "M AGNARO"
'

.
as dansas.

d
.' ura a 1..... • DADA. guesa SantIsta renovou con- Às 1430 horas será disputa-monstran o ser, aSSIm, a ro-

"

'
,

d d d domí h' d I Édio José ')100011 trato por mais 18 meses. Rece- da a la regata entre a F Pa ado e tomd�n�o, c ela e an-
ueu 1'7.000 cruzeiros de' luvas. V M e a F V M S C e e� se�ces o ISpU a ISSlmos. I.. _.. .....

A la partida será travada ESCALADOS OS QUADROS �ener�l, �o Coríntians, ,n� [guída a 2a regata entr.e as mes-

t C'
.

M' d C n DE DOMINGO esta satisfeito por ter que Ir mas entidades e em disputa daen re rrspim Ira e o ar .1.-
. • para o América do Rio Ta "S t C t

. "

vana do Ar os quais se acham Para os Jogos de dommgo no
,
.' , : ça �n ,a � a�na. .

20 I 2 I campo da F C D a constitui
Pala arbitrar o prélío Ju- Havera a noite Jantar livre.em

t
ugar com p. p. t��O ção dos qu�dr�s '�alvo modifi= I ventus X Portuguesa Santista,

' ,

,�rdome"e �ert" umta par ir a

cações de últim� hora é a se-
a Federa9ão ,Pa�lista �esignou E1':l'CERRAR-SE-ÃO, 2a FEIRA

ura ":I:V:�!,zan e.

.uínte: ',o conhecido árbitro Joao Etzel. AS BRILHANTES REGATASNo dos carava - g .

I Tendo sido convidado . para INTER-ESTADUAIS
, �:�:��ov�re���� c��iz�ua�n��= CA�AVAN.� DO AR: Luiz, ser experi�ne!ltado �o �lumi- O programa do dia 17 será o

Waldir e Tavínho: Gato, Ha-jnense, Joãosínho nao apro- seguinte:plênrüdas deí'esas. Waldir e roído e Verzola; Odílio, Heral- vou" nos ensaios, e, por isso, Às 10 horas _ P regata enTavinho uma defesa seguar ; do, Honório, Macedo e Hazan. não mais interessa ao tricolor [tre as Federações RlograndenGato, Haroldo e Verzola o ORISPIM MIRA: Currú, Bi- carioca..
. se e Paulista e Catarinense paponto alto da equipe e a linha guá e Chavinha; Nelson, Luiz No encontro entre o Ipíran- ra, a conquista da Taça "Ani

dianteira que, às vezes, C.\U- e Sanford; Sapinho, Arí, Bodí- ga e Palmeiras, a diretoria do ta".
sa surpresas, formad.a por nho, Mirinho e Milton. primeiro oferecerá a cada [o- Às 12 horas _ Almôço ofere
Odílio, Heraldo, Honor l i, Ma- AVAl: Isaias, Naldi e Bara- gador a elevada soma de 5.000 cido pelos Veleiros da Ilha aos
cedo e H�zan. .. .

o

ta; Chocolate, Beck e Nunes; cruzeiros, caso derrotem aos participantes da regata.�a
.

eqUIpe do CnSplll1 :Mira
I Lebetinha, Galego, Nizeta, Ico palmeirenses. Às '14,30 horas _ Segunda e

apreclamo,s um novo goal-kee- e Zacki. O J'abaquara suspendeu por terceira regata entre as 3 Fede-
J>�r, �urru, �companl�ado �e FIGUEIRENSE: Heins, Pata 90 dias o player Ulisses, por rações. '

B.lgua e ChavInha. A lInha me- e Décio; Wilson, Procópio e indisciplina. As 20 horas _ Jantar de en-

dIa: composta po� Nelson, Henrique; Gatinho, Calico, Ge- Foi empossado dia 12, o no- cerramento e entrega de prê-
LUl.Z e S�'nford; � fInalmente, raldo, Naná e Albí. vo "coach" do Jabaquara, de- mias aos vencedores das com-
a lmha fmal, An e Sapo. Eis aí os renomados e pos- nominado Flávio Silva. petições.

.p��o exposto, P?deremos t�r. santes esquadrões que consti- Mário Viana é o juiz do clás-
a Ide'la d_o que s�ra esta pugna. 'tuirão a magna rodada de do- sico de Minas Gerais, entre PALMEIRAS F. C. X AMÉ-

. Deve�a "apita-la" o COI he-!mindo. América e Atlético. Foi convi-' RICA F. C.
cldo JUIZ Paulo Barbosa. - dado para orientar a sensacio- Realizar-se-á amanhã, no' {arteira

Quamto ao prélio Avaí x Pi- O 4° ANO B CONQUISTA nal partida de amanhã campo do Palmeiras a última

I P d d' h
.

• r
"

er eu se uma, com ln e1ro.guemense, O qu�l estAa desper- UMA TAÇA Domingos no jogo com o Co- partida da "melhor de três", fotografias e documentos. Grdtifi-
tando grande Interesse n')s Prosseguindo o torneio in- mercial sofreu uma fratura do entre os valorosos conjuntos ca-se com Cr$ 100.00 a pessôa que
meios esportivos da cidade, terno promovido pela esforçada osso do nariz, e embora inicial- do América, da rua Nova-Tren- a achou e a entregar na �asa n.
será o magno embate da lOa 1. E. F. A. E. e que se realiza Imente fosse considerada de to e do Palmeiras, da Pedra- ��s�� r�����o.General OsorlO, 5:-1rodada. na praça de esportes da Fôrça .pouca importância, o grande Grande. Reina real interêsse
Novamente estarão, frente Policial, defrontaram-se, dia !zagueiro, sentindo dores muito por essa peleja, pois, sendo a ..

a frente, os velhos rivais üe 11, em volei, as equipes do 4° ,fortes, foi submetido a novo finalíssima, será, sem dúvida, Às 13,30 horas, Caravana do
"association" catarinellse. rn- ano B com o Combinado AB. exame médico e constatou-se bem movimentada. Ar X Crispim Mira - Juíz:
victo e lider do campeonato, o Após jôgo movimentado, então a necessidade de uma Serão disputadas 2 lindas ta- Paulo Barbosa. Às 15,30 horas,
Avaí, desta vez, terá que se es- saíram vencedores os jovens intervenção cirúrgica, que por ças nesta partida, oferecidas Avaí x Figueirense - Juíz: Jo
forçar diante do "esquadrão de atletas do 4° ano B pelas con- certo manterá o Domingos pelos presidentes dos referidos sé Ribeiro (Bajé).
aço" que se empregará a fundo tagens de 15 x 9 e 15 x 13, res- afastado dos gramados duran- clubes. 1-
na tão esperada peleja. pectivamente. te algum tempo. - O CAMPEONATO DE AMADO-
Fazendo-se uma análise dos O "seis" vencedor: - Miri- PELOS SETORES DA FE- I RES FOI MODIFICADO

2 "onzes", vefuos, no Avaí: nho, Zéca, Roberval, Nena e TAÇA EFICIÊNCIA" DERAÇÃO' I
O Presidente da F. C. D. tor-

Isaías, com suas pegadas fjr- Tico-Tico.
.

Classificacão atual dos clu- INSCRIçõES na público que, pela Resolução
mes e-espetaculares, acompa- Foi oferecido belíssima taça bes cariocas' na "Taça Eficiên- Carlos Vieira, pelo Bocaiúva nO 30, de 9 de Julho, conside-
nhado por Naldir, o destacado aos vencedores pelo jóvem es- cia": E. C. Euclides Canuto de Rosa, rando o máu tempo reinante
zagueiro, que, pelas atuações portista Moacir Coelho. 1.a CATEGORIA pelo Caravana do Ar E. C. naquele dia, resolveu designar-
que vem tendo promete ser, no Pontos DEVERÃO APRESENTAR - SE a lQa-rodada para amanhã, al-
futuro, O "back" do nosso Es- ADOLFINHO JÁ TREINOU Botafogo.. . . . . . . . . . .. 85 A F. C. D. solicita ao Presi- terando e modificando por con-·
tado, e Bar.ata, também firme. Uma emissora carioca anun- América......... . . . .. 80 dente do Netuno, as necessá- seguinte, toda a ,tabela do re-
A linha média, constituída por ciou que o valoroso arqueiro Vasco 73 rias providências no sentido de ferido campeonato.
Chocolate, Beck e Nunes, é o catarinense Adolfinho já fez Flamengo 61 serem apresentados à Federa-
ponto alto do quadro. No ata- um ensaiei no Fluminense. :=:0' Fluminense........... 57 ção, dentro de 24 horas, afim TREINA AMANHÃ O PAULA
que, alinham-se Lebetinha, Ga- mo se sabe, Adolfo está em Madureira 53 de prestarem declarações, os RAMOS
lego, Nizeta, rco e Zácki. experiências no tricolor eario- Olaria . . . . . . . . . . . . . . .. 43 atletas amadores do dito clube: No conhecido campo do-
No "esquadrão de aço" exis- ca. Bangú 31 Ervino Flausino de Sousa, AI- "Busch", será realizado ama-

tem, também verdadeiros S. Cristóvão 30 varo Soares, Laudelino Estanis- nhá pela manhã, mais um en-

"craks", tais como Heins, e (. JOGOS DE AMANHÃ Bonsucesso. . . . . . . . . .. 16 láu Rosa e Hercílio Costa. saio rigoroso. Ranulfo, o esfor-
defensor de grandes clubes, Prosseguindo a 2a rodada do Canto do Rio 9 çado "coach", pede a presença
guarnecendo o arco. Procópi') 2° turno, serão travados os se- 2.a CATEGORIA HORÁRIO E JUIZES DE de todos.
e Calico, perfeitos pebolistas, I guintes jogos em S. Paulo. Pontos AMANHÃ _jj,t Edio 'José TonoU J

o EST

Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso < PÓ Digestivo DeWitt »

desaparecem tais vexames e as

dôres ,» pois este remedia moderna

corrige o mal no seu inicio, graças
a sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gaetro-intestinais, Carb. de Cal cio.
Carb. de Bismuto, Caro. de mono-

o

sodico para neutralisar a acidez ex

cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para livrar-se da indigestão, peça

Tipógrafo
Paro trabalhar em Blumenau.

numa gr<:lnde firmo, precisa· se da
bom tip6grafo que conheça, in
clusive. serviço de obras. Tratar no.
CASA 43. livraria e papelaria, rua.

João Pinto. 9·A. 15 v,6'

L'AS'" - Venal" se uma, �
� a_ rua Frlipe Sch-
midt, 184 Tr 1 tal na mesma.

5 v_- 3

Procura urgente
Rapaz recentemente nestâ. Capi

tal, com prática em serviços de
escz:it6rio e prestes a concluir seu
curso de contohilídade. fornecendo
referências que se fizerem mister,
pleiteia colocação.
Pedir informações a esta gerên-

cia. 3 v.-�

Bicicletas
, Vendem-se quatro, marca

cWanderer», em ótimas condi
ções. Preço de ocasião. Ver e

tratar no Armazem «Bom-Fim ....
no Estreito. 15 v. 3

VENDE-SE: �:�inr;:;��
perfeito estado de conser·

vação. Informaçõ�s nesta

gerência. 3 v.-i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ESTADO - Sábado, 1S a. Julho dá '944 7
m

__ •• 11 WIfIlI8ri.., . Im nn 7_ sr • z.n= , .

Aproveitem os preens de Julho
�

da mui �conhecida e barateira /

,
Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo

compras, antes de verificar os nossos artigos.
" 1 õ.oo ! PERFUMARIAS"

12,\)() I Pasta Kolynos .

1),00 Pasta Colgate, pC(iueno .

7,50 I Pasta Coígate, grande .

G.o» i Pasta l..cver
"

7,O\) i Pasta EucnJol .

7,uu f St!1YJnc1e Carnaval caixa .

7,00 I
Sabonete Dorly .

10,0" Sabonete Eucalol
"

11,00 .
Sabonete Gessi ,...................

"

45,00 'Sabonete Cativo cm bola, .

�y.�.O() Sabonete Vale Quanto Pesa .

;)",00 Sabão AristoJino .

i,oo PÓ Ladi
"

7,50 PÓ Cot.i pequeno .

PÓ Cot i grande .

PÚ Suspiro de Granada grande .

Talco Malva pequeno .

Talco Malva grande .

'Fulco Eucalol médio .......•...............
'Talco Eucalol grande

"

Talco Ross médio .

Talco Ross grande
"

Talc-o Gessí grande .

Talco Palmolive : .

Houge 'Tentação ,'....................... }'

Itcuge Cici
"

Rouge Roial Br iar ::
baton Tentação .

Baton Laluque
"

Creme Rugol .

Creme Coti .

Creme de Alface .

Crerue Porids .

Fixbr il .

ó leo Dorl y e Frank Loyd .

óleo Cccv i .................•

I
ó leo Ellcalol : .

olr-o Hoya l Briar .

Quina-Petróleo Saudar pequeno .

Quina-Petróleo Saudar grande .

Oui na-Petr óleo Oriental .

f�,,"·i"to Brilhan
í

e .

Leite de Colônia .

J..

Economize o seu dinheir o, ccmprendo na casa que mais barato vende.
a preço s q re Sd o realmente os menores da praça. Não faça suas

TECIDOS I �rilll Sehastopol .: .

Chi las mt. 3,00' Líriin Caroa .

Vo il estampado " 4,00 Chitão, artigo superior .

Voil estampado "' 4,50 Crepon para. quimono .

Vuil estampad-o a escolher 5,00 Pelúcia lisa, reclame .

Peterpans (reclame) !i,ot) Pelucia estampada, com listas .

Vuil suíço 7,00 Pelucia estampada Ivone .

�o!l !>uiço. (artigo superior) 8.00 Peluda com bonecos .

VolI rornain 9,00 Cuchá, art.igo bom .

Linho liso, todas as cores 5,00 C�Ch;l, artigo superior .

Linho estampado 5,00 Casemira para casacos, reclame .

J,1I1110 estampado COIll 80 de Iarg ;..... 7,00 Casemira para casacos, aproveitem .

Linho ltodsc '
". . . 10,.50 Cusenura pmra casacos, art. extr-a .

Fustão estampado .........................." 9,00 l\:le.scla,,. artigo b0111 ..........•..............
J''tIS'tãO estampado (artigo sup.) 10,01' brIm Kak i .

�.:e-!erpaIl. (ar-tigo superior) 12,00
J ecido listado 7,00 CAMA E MESA
Tobrulco Iisíudo 10,00 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00
Tecido Beligerante 10,50 Colcha para casal, artigo bom 35,0'.)
Tecido c/uviócs 8,00 Colcha pair�. casal, artigo superior 45.00
Tecido americano moderno 12,00 Cobertor cinza, lã de hóde 11,50
'I'obralco estampado 700 Cobertor para solteiro 24,00
Tohralco (artigo superior) 10;00 Cobertor para solteiro 26.00
Tobralco estampado c/coJ'alções 12,00 Cobertor para solteiro 28;00
Tecido oorn bar-ra (reclame) 10,:)0 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00
Tecido com barra (novidade) 12,00 Cobertor para casal 30,00
Tecido estampado c/Iaços 14,00 Cobertor para casal 32,00
Opala lisa, todas 11S cores 5,00 Cobertor para casal, tipo superior... 40,00
Opala f'rumcesa 6.00 Algodão Ler-o-Lere (peça).................. 32,00
Opala inglesa 7,00 Algodão Minho 40,00
Opa ln belga 8,00 Algodão Douro 50,00
Opala suissa Matarnzzo 13, 'u Algodão Ai-ge n t.inu :...... 55,no
Cambruia branca. 1 mt. largura .lG,50 •

Alvejado Desafia, peça de J.O mts. 32,00
tlpala estampada í,o;_) Alvejado Polar, Iarg. 1,50 peça 170,00
Opala estampada 8,00 Alvejado Polar, larg. �OO peça 200.00
Opala Estampada (art. superior) 9,0'1) Algodão "C C" largo 2,uO peça.............. 155,00
Opala, estampada Ivette 12,00 Cretonc Lençol G/4, branco 1:1t. 12,00
/:dir, artigo bom ,................... G.co Crcto ne Lençol i/4, branco mt. 13,00
J'r-rcal para camisas 5,00 Crr+one Lençol 8/'1. branco mt, 14,00
Triooli ne, artigo. superior 10,00 Cretonc Império ()/4, em cores 111t. 13,00
Tricoline, tipo cxtra �.............. 12,00 Creton e Amigo 9/4, em cores, larg. 2 mts. 22;00
Tricoline, com salpicos 12,50' Cretone Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mts. . 21,00
Tricoline, para pijamas 12,00 Cretone Carioca, 9/-10 larg. 2 mts. br., mt. 20,00
Triroline branca. lavrada 13,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 24,00
Brim pa-rdo oo legial 5,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo 2,20 I11tS. • 24,00
Brirn pardo colegial. superior G.oo Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 m15. 2G,00 DIVERSOS
Briin azul marinho, art. tom G,oo Cretone Curió 1014, branco, largo 2,20 mls. .. 30,00 Toalha Bom Dia 6,oQo
Icr im fantasia 5,00 Creton e Nupcial 9/4, branco, largo 2, mts. :�5,oo Calças feitas para homens 22,EI(}
Itrim colossal (j,50 Crctone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 111tS.. " 40,00 Camisus de Trjcollne desde 30,00'-
Brim, artigo bom 7,00 Riscado Colossal para colchão, reclame 5,50 :\leias para homens desde 3,oQo
Brim Singapura S,oo Biscado enfestado p,wa. colchão 10,00 Meias Pau listas para moças 5,50-
Brim Superior ", . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Biscado enfestado para colchão, art. SUj). 12,()(J Casacos dl' malhas para crianças 10,00
Hr im Estalingrado .................••...... 12,00 Atoalhado branco e em cores, enfestado ,. 12,00 Blusas de 111cia para criança, art. jnverno .,. 12,oOt

S�das lisas e estanlpadas e uma infinidade de <artigos que deixamos de mencionar, como: r�ndas!t
fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.

Comprar barato} só na Casa YOlônda (filial), a casa Que mais barato vende.
RU_A FELIPE SCHMIDT l'J. 2 .

"

3,40
2,2:(l!:
4,o"JlJ"
3,30>
3,2G»
4,20-
4,50-
6,00'
6,00>
3,5t>
4,50'
4,5�,
1,8()
6,00'
9,00>
9,OOC
3,30-
4,40-
4,00.
õ.oo-
4,oc>
5,00>
5,00>
5,00
1,50'
3.00-
5:00-
1,50-
3,50-
8,50
7,00-
8,00
8,50
8,5G>
3,50·
2,00
3,D�
4,50
11,00
16,00
15,00
10,50
8,00>

"

"

O�on�!���v�� aé!!�CiS�� OS��é�!ro���a��s.!�s��7-� Ialemães rrecisam de tropas. A meio a t:)daf; t.<"'�as conjecturas,
Itália é teatro de guerra secun- ocore? pergun1 ar: como tnw:;
dário. As notícias que n9S che- portarão os nazistas para os

gam da fronteira italiana são "fronts" em perigo as tropas ti
bem significativas: está em ca- radas da Itália? Se' os patriotas
minho o preparo da evacuação antí-fascistas e os exércitos de I
de todo o nort2 da península Alexander tiverem êxito na

pelas fôrças germânicas; o campanha que ora

empreen-,grosso da "Luftwaffe" já se re- dem
A c�.mtra as, comun�caçõe.s

tirou; progTidem os trabalho.s germamcas, sera quase lmpos
de reajuste ad?'1.inistrativo e a sível o transporte, em grande
"queima de papéis e docmr.en- escala, de fôrças para forCl. do
tos" em toda a Itália ocupada país e, mesmo no caso de isso
pelos alemães; Kesselring pro- vir a ser feito, os reforços che
cede à entrega de armas ao que garão demasiado tarde ,para
resta das organizações faScis- causar efeito consistente na

tas, .incumbindo-as de manter crise que ora atravessa a

guerra eivil contra os patriotas "Wehrmacht".

·Substituto de
Norman Davis
Washington, 14 (D. P.) -- O

I presidente Roosevelt escolheu"

I
Basil. Okonnor para presiden
te do Comité Central da Cruz
Vermelha norte-americana em

substituição ao falecido Nor
man Davis.

- ,

FILHA I MAE � AVO I
Todas devern usar a

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

RDa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entreg. a domicm.

(OU REGU LADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia 85 Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se

nheras. É calmante e regulador
dessaR funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
?- FLUXO-SEDATINA encontra-se

,)MÃE em toda parte.

RENNER

CrédiloMútuo Predial
Chuva de granizo violentíssima

Porto Alegre, 14 (A. N.) - Novo período de fortes chuvas
está desabando em diversas regiões dêste Estado. Em Santa
Mruria caíu, forte chuva de granizos, como até agora não se

havia verific3.1do, alcançando as pedras o tamanho de um ovo.

Quase todos os combustores de iluminação pública ficaram
quebrados.

._---

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

S ROS
THE LONDON ÀSSURANCE

EGU ÇOMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL'"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

•••••••••••••••••••••••••D••••••me� D••

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$ 28,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES de C!'$ 390,00 a 48G.
SAPATOS de CI'$ 50,00 a 255.
AGÊNCIA: PEDRO SOARES •• 9'

Proprietários - J. Moreira & Cia_

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

PRÊM!O MAIOR CR $ 6.250,00

Muitos bonifIcações e nlédico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

•
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eatT\pos juncados de cadáueres
FRENTE DA NORMÃNDI� 15 (U. P.) --- OS CAMPOS E PRADOS QUE CERCAM SAINT-Lô ESTÃO LITERALMENTE co
BERTOS DE CADÁVERES� POIS OS NAZISTAS SOFRERAM BAIXAS ENORMES SOB O FOGO DE BARRAGEM DA ARTI- )'
LHARl\ NORTE-AMERICANA., DO ALTO DE UMA ELEVAÇÃO QUE DOMINA A CIDADE, PODE-SE VER o TERRíVEL ES

PETÁCULO, QUE DEMONSTRA O PREÇO QUE O INIMIGO PAGOU AO PROCURAR DETER O íMPETO DOS NORTE.
AMERICANOS.

'(]) lE� 11illd <I]) �!��e�l�����nTn�q�:a�R�������������:����fn�1�����J�1
Franz von Papen, segundo se do jornal "Ulus", orgão do Par- liares. Se essas notícias forem

Florianõpolis, 15 ele Julho de '944 anunciou, destruiu, por meio tido Republ�cano Popular, o exatas, e von Papen está de re
do fogo, vários documentos di- qual dizia que a opinião públí- gresso à Alemanha, indica-

• • plomáticos e abandonou

Ango-,ca
turca não tem outro desejo riam que a Turquia, denorní-

FOI assombrosa a lula em Vllna ra, em meio a indícios de que a que ver os Balcãs libertados, nada "valeta" dos países neu
I Turquia se inclina mais para "mediante a cooperação entre tros, resolveu finalmente íden

Moscou, 15' (U. P.) _ Pessoas que assistíram à tomada o lado dos aliados e p.oderia es-1a _Russia .e os aliados'.'. Notícias tificar-se. mais. ir:timamente
de Vilna, capital da Lituânia, dizem ser impressionante a tal' pr.o�ta, a, tomar ímportan- nao conrírmadas, dizem �ue I com os. aliados �ltonosos, antes
apresentação da antiga capital lituana onde alguns combates te decIsao acerca de seu futuro von Papen abandonou Angora que seja demasiado tarde.

de rua foram os mais sangrentos da guerra. Segundo êss-s

relatos, não sobrou menhum alemão para contar a história.
dessas lutas de ruas. Apenas os russos libertavam um bairro,
os alemães enviavam sôbre êles bornbardeadores de picada,
que completavam a devastação dos canhões e morteiros. \s
últimas notícias dão conta de que ainda não se restabeleceu
a aartoridade civíl na capital lituana, que se encontra sob o

contrôle de um comandante militar. Êste, por sua vez, está
sendo coadjuvado pelos guerrilheiros, que realizam as tarefas
policiais e perseguem os espiões e traidores.

PII.aLIII
11111[111

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

o 14 de Julho na França
chamas três dias!Londres, 14 (U. P.) - A deficiência das comunicações I •

d b·atrazaram as informações sôbre o que está ocorrendo na avia ora c IBeSa
França ocupada, em comemoração ao aniversário da queda da

Bastilha. Não obstante, círculos franceses, dignos de crédito, Rio, 14 (E.) - O ministro

referem-se à maneira "altamente patriótica" como os mi- da Aeronáutica recebeu, em

lhões de patriotas estão celebrando � hístéríca data. O que seu ga�inete, .a senhorit� Lee

ocorreu hoje na França ocupada é vigiada pela "Gestapo" Ya Chmg, aviadora chm�sa,
somente será conhecido daqui a vários dias. Mas os funcioná- que se encontra nesta capital
Tios da resistência afirmam em que "êste dia será fatal para e que percorre o mundo em

milhares de germânicos atrás das linhas de combate". busca de ajuda para o povo de
sua Pátria. Durante algum
tempo o sr. Salgado Filho man

teve animada palestra com a

jovem aviadora, que se mos

trou interessada em conhecer
detalhes das atividades da

Duraram as
crédito. .. se se póde conceder
cüédíto a algum japonês ...
Acrescentam os informantes

por causa

catarro? aviação em nosso país.

Nova Iorque, 15 (U. P.)
Os incêndios na zona indus
trial de Yamata, região metro

politana do Japão, duraram
três dias, em consequência dos que foram destruidas numero-

ataques norte-americanos de sos departamentos industriais

sete do corrente. Essa notícia de Yamata, procedendo-se;
procede de Changai, com base agora, à ràpída evacuação de"
em fontes japonesas dignas de civís dessa base e de Sasebo.
.,.".........-.---.-.-----...-...- ....-...---...-.-.-.-.-.-_-..��--_..- ....--_-.-----.-.-.-------.-_...........

�;n�e�::::a::e MU!ttas daldeiaSO DASP enviou circular aos eHDUra as
dirigentes de orgãos de pessoal Londres, 15 (United) - ln--
de todos os Ministérios, esclare- formam da Normândia que 6)
cendo que o interino que lograr primeiro exército norte-ameri

nomeação, por concurso, e estí- cano avançou hoje ao longo de
ver convocado ou incorporado toda frente de 56 kms. da Nor

para prestação de serviçomili- mândia. Com isso, foi iniciada
tal', 'poderá ser empossado e a investida, que _sucede à reti
imediatamente licenciado. rada geral alema. No decorrer
....._.__.....-.....-••••••••.-.-...............1••-......... destas horas, numerosas al-·

Auxílio aos deias foram capturadas pelos
americanos, destacando - ser

estudantes dentre elas, La Kare a oeste de
Saint-Lã.

Raios X

Curiosidades
burocràticas Não ouve bém

do

Atinge 112.163 cruzeiros a impor'
tância da 20. prestação que o Go'
vêrno do Estado vai pagar pelo
apurêlho de "Ro.íos X Tuto Neo

Heliophos", inclusive conjunto foto
automático, adquirido na Casa
Lohner S. A. para o Hospital Mí
guel Couto, de Ibirama [ex-Hurnô
riío},

Rio, 15 (EJ - Em edital pu
blicado no "Diário Oficial", a

Recebedoria do Distrito Fede
ral intima algumas firmas e

entidades estabelecidas ou re

sidentes em local ignorado des
ta cidade. Entre as entidades
mencionadas no edital estão o

Ministério da Marinha, a Dire
toria da Produção Animal, o

Departamento Nacional do Ca

fé, o Serviço de Remonta e Ve

terinária, o Instituto do Açú
car e do Álcool, a Sociedade
Nacional de Agricultura e o

Horto Florestal da Gávea.

EXPERDmNTE ESTE REMÉDIO

Se V. S. sofre de aturdimento catarral

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca

tarro abstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrarã ao sa

ber que essa tão aborrecida afecção de

saparece prontamente com o simples tra

tamento, durante alguns dias, de PAR

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

primeiro dia. A respíração se torna mais

facil e desaparecem, gradualmente, os

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

A perda do olfato e do paladar, a dífí

culdade de ouvir e o desprendimento do

muco nasal na garganta são outros sinto

mas que indicam a presença de catarro,
o qual deve-se combater com o tratamen

to de Parmint.

Incendiaram a casa
do fascista Manáus, 15 (A. N.) - Foi
Nova Iorque, 15 (U. P.) - A enviado ao Conselho Admínís

D. N. B. anunciou que o jornal trativo do Estado um projeto
"Le Petit Parisien" informa de decreto-lei da interventoria,
que "terroristas" atearam fo- abrindo um crédito de sessenta

go à residência particular de mil cruzeiros para auxílio a es

Marcel Déat, ministro do Tra- tudantes pobres.
balho do govêrno de Vichí, em
sua cidade natal de Arbouse.

Marcineiros

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

Lenine Garcia Livramento vai

ser admitido auxiliar de escrita
da Diretoria de Estradas de Ro

dagem.
Jà quasi 100
represenlacões
Está prestes a completar -G"

primeiro centenário de suas

representações, no Serrador, at,

comédia de Viriato Correia. "A.
sombra dos laranjais", que a

Companhia Eva Todor repre
senta com tanto agrado.

,1"••":.'.'.-.'.'•••
' •••' .....' ••••••••••••.-.-.-..-.,-.--�-_- -_-_-.......,._-_·_....-_-_-_-_

.._·.-IS...._-...
'"

FRACOS.
ANtMICOS

Motorista de Palácio
José Ferreira de Sousa vai ser

motorista do Palácio do Govêrno.
� -.-.- - -..-_-_-........__-_- - .....-._.-_fAJ

Dra. JOSEFINA SCHWEIDSfJN
de regresso de sua via-

TOMEM

Vinho Crensntado
"SILVEIRA"

Grend. Tónico
gem, reassumiu

clínica.
sua

Õrô-P-õS'---ÊSCÔfiíréi··--�PreparandO o Os Grupos Escolares que estão Precisa-se de 10 marcineiros�

espírito sendo construidos na cidade de para fabricação de móveis. Pa-
d 15 (U P) N ti Araranguá e na vila de Lontras b 1-' T tLon res, "

- O 1-
(município do Rio do Sul), respec- ga-se om sa ano. ra ar nG'

cias chegadas a esta capital in- tivamente, terão os nomes "Castro « Lar dos Móveis»), na rua Tra-·· '

formam que o rádio e a ím- Alves" e «;Regente Feijó».

��::ara�e::íri���Ç;��na� Prendeu e agora �;;i,T..Ta-d';""��
zísta para a batalha da Alema-f.' Pogibonzi

ÓCrimem.ro�etil1õs� �!::,���r��;��ai��faâ�á�! I!!O!��5S�. P.) _ O matu- pa����c!�as(���·�per� j�:
Los Angeles, 15 (U. P.) - O cidadão brasileíro Antônio ruSSIa nen a .

tino "Italia Libera" informou to ao Quinto Exército, captura-
Santiago Mendes, que trabalha como ascensordsta em Nova N que o chefe de polícia, sr, Ge- ram Pogibonzi, na Toscana.

Iorque foi detido pela .polícia, como indigitado autor da morte OVO recuo sualdo Barletta, fundador da ---.----------
da senhora Maude F'arríngton, a qual se vertrícou em virtude Londres, 15 (U. pj - O co- "Ovra", foi detido na capital Cart�lra �ara O

de dois tiros de revólver, que lhe atravessaram a cabeça., mentarista alemão Von Olberg, italiana. funCionalismo
Mendes declarou à polícia que ambos os tiros dispararam ací- da emissora de Berlim, acaba ...... - -"-"""-" -c· _ .. --...... - -.-" ................ Em sua última reunião, o'

dentalmente, quando êle e a senhora Maude lutavam no as- de anunciar que os alemães Dr. ANT ...NIO MONIZ DE Conselho de Administração do
sento traseiro dum automóvel, que ocupavam, estacionarío realizaram novo recuo da linha ARAGÃO Pessoal do DASP estudou a

num bairro afastado de Los Angeles, Acrescentou que a senho- no setor setentrional da Rús- comunico aos seus clien· processo relativo à adoção da
ra Farrrington vinha, há tempos, insistindo para que êle se sia. Êsse setor compreende a tes e amigos que reassu- carteira de identidade para c

tornasse seu amante. Mendes é cas-ado há seis anos. zona entre Pskov e o rio Vilna. miu sua clínica. funcionalismo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


