
(

- /'

1

F.

; r
..

Mais um
.

general alemão que se rO;Q'de'
MOSCOU, 16 -- UM DOS CÉREBROS DA "WEHRMACHT") o ·MAJOR ..�EN.E
RAL ENGEL -- o 20° A SER APRISIONADO NA ATUAL OFENSIVA SO)t:I;FTUPA I

�

__ ENTREGOU-SE ÀS FO RÇAS RUSSAS EM VOLKOVYSC -- A N U N C·lQ,U· A}�
EMISSORA LOCAL.

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

o -14 DE JULHO EM CHERBURGO
(Reportagem da Uni t e d me, azul, com os tradícíonals

Press, para "O Estado") "pompons" vermelhos nos bo-

Pela primeira vez, desde o dia nés.
] 4 de julho de 1939, realizou- Seguiam as fôrças de terra

se na 6a. feira passada, em solo a som da marcha "Sambre et

francês, a tradíclonal parada. Mcuse" e depois, contingentes
41 "AIS ANTIGO IHARIO IH� SANTA CA'l'AKl�A militar elo "Dia da Bastilha", americanos e britânioos nos

quando as tropas, da França seus uniformes de campanha,'Proprietário e Diretor-gereDte ALTlNO FLORES
UVl'0. desrilaram garbosamen- Os soldados traziam os fuzfs

I
te em Cherburgo, sob estron- enfeitados de flores naturais é

Ano XXX Florlanópolis-Segundêi-feira, 17 de Julho de 1944 H. 9158 dosas manifestações de jnb!lo eram delirantemente aplaudi-
de milhares de seus compatrto- dos pelo povo.

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

tas já libertados do domínio A pa-rte mais ímpressíonan-

Q
-

AI' h'IPluuos seeretes nazista. te do desfile, era, entretanto,

Ue VaO Pa ra � I)m� n �" \J
,

A parada de 14 de julho, co- c�nstituida �e um gruJ?o de oi-

O b U' U., �stocol�O, 17 (Sl�) - .NI}- moveu profundamente, ,tOdO':; VI�: que traztam ba,�d�mas OO_nt
tI.clas chegadas a es�a caplt�l, quantos tiveram a felicidalle a Cruz de Lore� . Estes nao

ESTOCOLMO 17 (U P) -- ALGUNS JOR- dizem que os alemães est:o de poder assistir a ela. No envergava� uniformes, ma:;.
, •• .L traçando, secr€t8im�nte,. pla- meio das manifestações d.: eram tambem"sol?�os. Eram

NAIS SUECOS EXPRESSAM ANSIEDADE ANTE A nos para, a evacuaçao dos se- alegria da multidão emociona- soldados do exército subter
vemos títeres da França e da

da os soldados e marinheiros râneo" os quais, durante a
POSSIVEL CORRIDA DE ,r.QUISLINGS" FINLAN- F'ilândia, assim co�o dos pc da' Cruz de Lorena, constí- ocupação alemã de Cherburgo,

, que�?s Iíderes n�zI�tas e seus tuiam o símbolo da Nova Fran- combateram na sombra pelaDESES PARA O TERRITORIO SUECO� NO MO- auxílíares, na Bélgica, :r-..:0rue: ça, que espera realizar- o des- causa aliada.

MILITAR DA FINT iNDIA ga e. Holanda, par� o. RelCh: a file de 14 de julho de 1945, não Havia em todos os lUb'arpsMENTO DO COLAPSO Li\. , msdida que os exercítos alia- mais nas ruas da velha Cher- bandeiras tricolores e mulh-i-

E OPINAM QUE ÊSSES HOMENS DEVERIAM SER dos,avan�am pela Europa. P;'l- burgo, mas, nas avenidas de res e meninas, traziam nos ca-
.

ra esse fim, ?s. n,a;zls.t�S. estão París. belos pequenos laços de fitas

MANDADOS PARA A ALEMANHA. preparando vários edíffcíos na A parada de 6a. feira foi in i- com as cores nacionais.
Alemanha.

ciada, quando surglram n.a
......._...............w_........_....._.__.......,. __.. __.. __

D�e�·lx�a�nd�o�L�on�d�re�s,�p�o�r�ca�u�Sa�da�s�b�o�mb�a�S�V�Oa�d�or�aS���!ec!t��u��: D�. JOSEFINA S(HWEI��
ceses, constituidos de marí- de regresso de sua via

Londres, 17 (De George plataformas de lançamento ti- rison, em mensagem aos seus nheiros, que novamente enver

Chandler, especial para a Uni- nham sido transportadas para eleitores do distrito sul de Lon- gavam o seu bizarro unifor
ted Press) - Vários milhares o interior, onde as posicoes ofe- dres; avisou-os de que ainda
de pessoas prosseguiram, hoje, recem "melhor "camouflage" não passou o perigo das bom- Recrutamento de enfermeirasa evacuação da capital, afim para proteção contra os bom- bas voadoras. "É provável que

Lde evitar as bombas voadoras, bombardeiros a n g I o-norte- tenhamos de aguentar ainda RIO, 17 C·ESTADO") -- O MINISTRO SA •

embora os ataques tenham si- ameriçanos". Parece que se mais, disse, porém, todas as
AIXOU INSTRUC

-

ES PARA Ado de menor Intensrdace t: cs chegou, já, ao maior êxodo da nossas contra-medidas são ca- GADO FILHO B
_.
O

a.emâes reconheçam que tive- guerra correspondente à zona da vez mais eficazes". Morrison RECRUTAMENTO DE ENFERMEIRAS PARA Oram de transladar as plataíor- londrinense. Hoje, saíram afirmou que os projeteis eons-
mas de Iançamento para zo .. aproximadamente 21 mil mu- títuíam "a ultima cartada de- QUADRO DE ENFERMEIRAS DA RESERVA DAnas do interior da Europa, afim lheres e crianças, tendo-se sesperada dos nazistas, que
d� escapar aos bon_lbardei�s marcado I;lara a�anhã a.p�rti- t::atam de obter uma P3:z :r;eg?- AERONÁUTICA.aliados, �!ll. come:ntal'lsta n_;.l,I- da. de m�Is 15 mil. O ministro cíada esgotando a resístêncía

.._ -
_ _- _-_- _..- _._ -.-_-_-_-_._-_._-_-.- ••.:••_._ _-_- • •••_tar germamco aflrmou que as do InterIor, sr. Herbert Mor- do povo"

_ Foi morto na Encontra-se no Brasil

Foi verdadeira Assal'o à cidade de Grodno frente russa :a��;he!hiang.
'provocacão Estocolmo, 16 (U. P.) - O correspondenre militar de Estocolmo, 17 _ A agencia �io� 16. (�. �) - O Itama-
México 16 (U P) Lom agência noticiosa alemã, Coronel Ernest von Hammer, decla- nazista "Transocean" anunciou I ra�I �lstrI�un!,,� Imp�ensa a se-

bardo T�lediaJno' a,; comenta; rou que os russos penetraram ontem, por duas vezes, na cída- que foi morto na frente russa o, rU� e .�ol ad d nc0cf r�3se nes-

o atentado dirigido contra' a
de de Grodno, mas foram repelidos. Prof. Gerhld Bultz, notavel pa-] Cah apICa! Cehs e o Ia

d'
a sGra.G· d

'

'lt' bIt 1
-

. -

di
. _. ang- aI- ec esposa o e-vida do líder revolucionário 10 no e ou' Imo ia uar e a emao na estrada para a tologísta alemao, que mgiu as

1" Ch' G .

Chboliviano Arze declarou que o
Prússia Oriental, a 75 quilômetros da fronteira. investigações sôbre os massa- npera.dlsslmto d Rang�bl3:I- edc,.

"

, d K t reSI en e a epu Ica a"ato teve caráter de

Verdad€i"IM b f
-

t -) d t·
cres e a yro. China. O Governo brasileiroTa e audaz. provocação, dírIgi- orre O C e e lU erU8CIOn8 os esco elros Dois almirantes sente-se extremamente desva-da. no 3ent1do de cn�r grande . .

. t necido por ter a ilustre damaconfusão e forte ammosidade
.

Notícíam de Londres que, no taro Como membro dos corpos
mor os

escolhido o nosso País paracontra o govêrno do presidente dia 14 d�s�e mês, faleceu em de tanques britânicos fez a Mel�ourne, 17 (U. P.� -

uma cura de repouso. O Sr.Gualberto Vilktl'oel, o que obs- sua resídêncía, em Eastnor guerra de 1914 a 1918, onde Anuncia-se a mort�, �o día .7 Presidente da Republica detertaría à estabilização da vida CastIe, LedburJ:', Herefordshire, conquistou, por atos de bravu- do �orrente, �m SaIpa: de do:s minou que à Sra. Chan-CaidemoerlÍltica na Bolívia; pois aos 57 anos �e Idade,.Lorde So- ra a "D. S. O." e a "M. C." e as almIrantes Japoneses. AlmI ..
Chec fossem prestadas tôdas aso() atentado foi realizado prB� mers, chefe mternaclOnal dos insignias de Cavalheiro da Le- rante Chuchl.NAag;uno, com��- homenagens e atenções de quecisamente nas vésperas .da Escoteiros. gião de Honra da França. Em dante-chefe mpon�c? �o Paclfl- é credora a nossa eminenteeleição que deve transformar Lorde Arthur Herbert Ten- 1922, retirou-se á vida privada. co Cer:tral e que dmgm os ata-
hós ede" ..() atual govêrI1O em regime nyson Somers Cocks, sexto Ba- Foi governador de Victoria de ques Japoneses co_ntra Pearl _p _

-constitucional". rão de Somers, nasceu a 20 de 1926 a 1931. Foi governador Harbour, e o AlmIrante lano. Dr. ANTONIO MONIZ DE
.0•••••••••••••••••••••••, março

de 188.1. �ua educação, interino da Australia de 1930 a K-..._e
.......

f-u-
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g-�I·-a
......

n---d
....

·o---:s-·-e-··
....-···....- .....�

ARAGÃO
Atacam os nazistas recebeu-a prImelramen�e em 1931.

comunica aos seus clien-
Lnndres, 17 (SIH) - O ór- Mulgrave Castle, depOIS e� Com a morte de Lorde B.aden sr- tes e amigos que reassu-

�ão submoosivo "Vri ·neder .. Charterhouse, p � r a n;;atn- Powel, fundador. do Esc?tIsmo, na uecla miu sua clínica.
land", da Holainda o�upada, cular-s�; em seg_lllda. no New Lorde S<?m�rs fOI escolhIdo pa- Estocolmo, 17 (U. P.) _

._informa que cs patriotas ho- College, da Umversldade de ra substitUI-lo, ,em 1941, carg? O "Aftoneladet" afirma que Bonoml nolandes'es levaram a cabo 1� Oxford.. que exerceu a�e o. seu faleCI- "toda uma unidade" de tropas
_

ataques importantes contra os
Da mesma f<?Ima que Lorde mento. N�s pnmelros temp�s fi�landesas atravessou a fro�- Vaflcanonazistas, durante o mês pr6-

Baden Powel,. tmha Lorde �o- da atual guer�a, ,es.teve no EgI- telra sueca procedendo de dI-
_

ximo findo. Oito dêsses ata-
mers r�rdadelro amortpetla VIda to, como com:s�a�lO da Cruz ferentes pontos. O número to- Roma, 16 (U. P.) - AS dez

oue� foram realizados visando
ao ar Ivre e. era espor .IS a co�- Ve-:melha �rItamca para o tal de refugiados é deconheci- horas de ontem inaugurou-seâ obtencão de cartões de ra-
pleto. SegUIU a carreIra mlh- OrIente MedlO. do, porém, observadores com- a primeira secção que o gabine-

eionamento para o movimen 'o petentes acreditam que chegue te da Itália libertada realiza
clandestino: Descem de noite os paraquedistas a 500.

• _. �: ���i�alp:p�eie���e;�fOr�j;
Mal·s 2 mortos Esta nohcla e em audiência privada o pri ..Lisboa, 17 - Foi divulgado que estão descendo, durante de Tóquio meiro ministro Bol'lomi. Essa

tôdas as noites, paraquedistas britânicos num campo de pouso Nova Iorque, 16 (U. P.) - A audiência estava primeiro mar
do Depal'tamento de Landes, nas costas do golfo da Biscaia, rádio de Tóquio informou que cada para ante-ontem, mas o
ao norte de BayÜ'nne. Adianta-se que essas tropas, armadas de vários aviadores americanos próprio Sumo Pontífice expres
metralhadoras, internaram-se em várias unidades de "maquis", foram capturados pelos japo- sou o desejo de receber o chefe
que estão-se atuaumelnte organizando num exército tão im- neses, aparentemente depois do govêrno italiano depois, e
portante e bem armado como o do Marechal Tito, na Jugos- do primeiro rêide das "super- não antes da sessão do gabi-
lávia. fortalezas". nete.

gem, reassumiu sua

clínica.

Londres, 17 (SIH) - O jor
nal nazista da Holanda ocu

})ada, "Het NationaJe Paglad",
publica uma notícia informan
do que os patriotas holaneleses
mataram mais 2 traidores, que
cooperavam C0111 os nazistas.
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Washington, (Serviço Espe- dariedade que hão de dar a
cial da Inter-Americana) medida exata da posição dos
A presença 'do sr. Ezequiel Pa- países americanos. As pala
dilla em Washington deu mo- vras, por mais belas e repeti
tivo a que os círculos oficiais das que sejam, não tem a foro.
norte-americanos destacassem, ça de anular os atos centrá
com particular empenho, a no- rios a esta solidariedade, nem
tável contribuição do México à são capazes de apagar os pre
política da solidariedade con- juízos que a falta de exação
tmental. O chanceler moxica- no cumprimento dos deveres
no, cuja atuação corajosa na americanistas acarreta neces
III Conferência de Consulta sáriamente às demais nações,
do Rio situou-o entre os mais A verdadeira solidariedade
credenciados defensores dessa é, pois, aquela que na pratica
política, aparece aos olhos (ta, diária reforça no povo a con

opinião dos Estados Unidos fiança nos princípios pelos
como um leal amigo dos norte- quais se batem as Nações Uni
americanos e um ardoroso in- das, Aquela que amplia, de
terprete das aspirações pro- hora em hora, a certeza na vi
gressistas do seu povo. tória dos postulados democra-
No discurso com que saudou ticos e na força criadora da

O Reporter Essa �i�r'd:���;��s�� s�����al�f�K�� ��:r���e·p�o�:�.l:, cJ�����7rnt;�também em
da União Panamericana, o sr. perigos reais com os imaginá-ondas curtas Cordell Hull deixou bem claro rios, esquecida de que a 1)1'e-N. T. - Acaba de ser venci- tais conceitos e lhes deu ma.or venção contra estes só serve

da Uma das maiores díficulda- realce falando, com singular 'para adormecer a vigilânciades com que esbarravam os ra- firmeza, neste momento decisi- contra aqueles. O México foi
?io-Qlfvintes do interior no seu vo para a unidade, continental. dos mais ativos países em tra
interêsse c;Ie Obt�,l:, e:n q��lquer I

"Se a solidariedade das nações balhar por essa verdadeira so
hora do dia, as últimas sobre americanas esclareceu o lidariedade e o seu chanceler
a situação mundial. É que o Secretário de Estado - há de dos mais capazes interpretes
�epo�ter Esso est� sendo agora ser mais do que uma frase ôca da vontade do seu povo. A
irradiado t�mtiem, eJ? on�as tem de significar a aceitação presença do sr. Padilla em
curtas, atraves �a RadIO NacIO-

por todos os países da obriga- Washington serviu, pois, puranal, o que permite ser captado, ção geral de formar uma fren- que os Estados Unidos reafir
e� q u a 1 que r

_ ponto do te comum contra os que pode- massem a sua admiração pela

Ipal�, p.ela mar:h.<l;,. a t<l;r�e riam esmagar qualquer mem- política mexicana e a sua ina-
ou a noite, o nObClan? de �ltl- bro da família americana". balavel fé nos princípios de ••__•• ""'ma ho�a q_ue caraten�a � �sse Daí a decorrência de que não democracia e liberdade flue fcon�ecldo jornal �adIOfom?o. são as palavras e sim os atos nela se incarnam tão brava- Cre'dítoMútuo Predíai {'AsSIm os radío-ouvíntes do in- de verdadeira e eficiente solí- mente.

"terior poderão obter diária-
"mente as mais interessantes ou Proprietários _ J. Moreira & Cia.sensacionais notícias do mo-

mento, desde que sintonizem
para as ondas curtas da Nacio
nal, nos seguintes horários e

faixas: 8 horas da manhã,
meio-dia e 55, e 19 e 55, na fai
xa de 30.86 metros; e às 10 e 55
da noite na faixa de 25.60 me
tros. Nos domingos: ao meio- ..

dia e 55 e às 9 da noite, na fai
xa de 30.86 metros.
"..----.------------Ii("-...------------_-.-_-_-.-_�

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro. Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idada, endereço e en

pelope selado para a res-

Qsta.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua Joio Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139
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Na Capital:

AnG Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso c-s 0,:10

No Interior:

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00
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Ca80S, não serão devolvidos.
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ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Melre�es, i8

Não se aumentará o preço do pão
Porto Alegre, 15 (A. N.) - Na reunião de ontem da Co

missão ele Abastecimento foram discutidos os problemas do
pão, do feijão, da banha, da carne e de outros produtos. Fora�1:
apresentadas amostras de pães fabricados com farinha de tn-·

go de extracão acima de 85 por cento, que serão postos à ve11-"

da tão logo�estejam concluidos os estudos definitivos. Não será.
dessa forma majorado o preço do pão no Rio Grande do SuL
Ficou esclarecido que o feijão disponível dá para atender às
necessidades do Estado.

SOLDADORES PARA fOLHAS
DE SERRA DE fiTA

Solda útil até 30 e 50 rn rrr., em dois tipos distintos,
110 ou 220 V0Jt-s.

BONIFI.CAÇÕES PARA OS
. SENHORES ATACADISTAS

AQUILINO & ciz. LTDA.
PRAÇA DA SÉ, 170, 3' andar. sala 27,

São Paulo - Telefone 2-6752

A VERDADEIRA SOLIDaRIEDADE

Aceitamos representações
«S.T.C.» - Sociedade Indus tr ial e Corner cis l e m S,

Paulo, dispondo de uma organize ção técnica de vendas e

distribuição, com smp los con he cim en t os da praça e ofe
recendo as melhores r ef'er êncis.s comerciais e bancárias,
aceita ofertas para a sua Seção Ccme r c is I, de repr e sen

tacões ou agências de produtos manufaturados, matérias

primas nacionais ou estrangeiras, quer sob comissão ou

por conta própria, Ofertas _?etalhadas para «S. T. C,»
Caixa Pos ta l , 3,594, SAO PAULO, ou para

Rua D. José de Barros, 152, l O'' andar.

I

r

I

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE
.,..,-...__

.

.-.-_-.....-.-_..-.-.-.-_-_w_.........._._....-_....-_w_._-.._-__.-.__- .....-_,._-_-.-.._w_-.-_-_._-_".

COMPANIllA "AUANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

capital • l'.eBerTaB • _ ••••••••••••••••••••• , • • • • • • • •• Cri 71.8118.189,20
CHru do balanço de 111U:

ResponsabLlldadea •.•• •..• .••. • •...••...•••..••.• Cr$ •.999.477.500,58
Receita .... •.•• . •... _ ...•.••...•.....••.• _. Cr$ 70.681.048,2>0
Ativo •... ..•. . ...............•..•. , •..•..•. Cr$ 106.961.917;70
Smlstros pagos nos ültímos 10 anos ..••.•.•...•..•. Cr$ 64.986.957,20
Responsab1l1dades .... .... .... . ...••...••....... Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742,657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Fre1ll'e de Carvalho, Dr. Franclsco
de Sã e Anisio Massorra,

Agências e sub-agêncías em todo o terrttorto nacional. - Sucursal no
Ur-uguâí, Reguladores de avarias nas prtncrpaía cidades da América. Europa
e Africa.

j

,

\
�.

Siga a voz da experí- tia centre cerlos sofrimen
encia. Faça o que têm tos que periódicamente
feito milhares de Senho- c

í l ícem a mulher em
ros. que devem sua saude todas as fases da vida

_

normalizada e livre de na puberdade. na idade
contrcrtempcs qo grande adulta. na idade crítica.
remédio A Saude da . A Saude da Ml>llher
Mulher. Regulador. tôni- é o remédio que trcs no

co, anti-doloroso. A Saude nome GI resumo de �
da Mulher é umc garan- virtudes.

Á SÁUDE DÁ MULHER:

1\ mais preferida, é inegável.
2 sorteios mênsais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

MuitÇlS bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CAMPOS L6BO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. TeIegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME

NAU, BRUSQUE) LAGES E RIO DO SUL

".,..:r W..
W
..W..W

W
..
W
..W.:r..- W_W W W WAW_W_..W '!' _ __� ,...,.._w�w� -
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'fORAM CONVOCADAS AS CLASSES ITALIANAS DE 1914 A 1924'
-ROMA, (U. P.) .•• O MINISTÉRIO DA GUERRA ITALIANO CONVOCOU TODOS OS SOLDADOS DO EXÉRCIT� ITALIA·

NO, PERTENCENTES ÀS ONZE CLASSES DE 1914 A 1924, A APRESENTAREM·SE IMEDIATAMENTE ÀS RESPECTIVAS CIR

CUNSCRIÇÕES, PARA INCLUSÃO NAS FILEIRAS. NO ENTANTO� OS CONVOCADOS SERÃO POUCO A POUCO INCOR

PORADOS, EMBORA DEVAM APRESENTAR·SE IMEDIATAMENTE PARA REGISTRO. TAMBÉM_FOI ABERTO O VOLUNTA.

RIADO, ASSEGURANDO-SE A INCORPORAÇÃO IMEDIATA DOS VOLUNTÁRIOS.

Jmpressóes dI sr, Tor Janér. CÔDsul
gerai da Suécia, DO Rio

Rio, junho (Bureau Interes- duas figuras simpáticas cada
-;tadual "de Impre�sa� pa�a "O

-

qual com característica� pró-
-Esta�o , de Flonan?p?lls) -!prias, mas aproximando-se,
_DepOl.s de _uma raplqa mas.muito, no que se refere á capa
.proveItosa viagem � Sao Pau- cidade realizadora, patriotismo
lo e ao Parana, �a s� encontra e perfeito conhecimento da
novament� no RlO,. a. frente de psicologia dos povos que lhes
.suas multIp�as atividades, o coube governar. Ambos são do
.sr. ,T.or J�ner, consul-geral da!nos de uma verdadeira estrutu
S}1ecIa e figura de d�staq�e .nos' ra de administrador moderno,
-círculos S?CIaIS e díplomátíeos identificado com os altos e
-desta capital. I grandes problemas atuais á al-

_

Procurado �ela nossa re�or-' tura do momento histórico que
tage� par:_a dizer d� s�as im- êsse grande país, governado pe
pressoes sobre. os dOIS- grandes lo il�te presidente VargasEstados que vm?-a de visitar, ? está vivendo _ que, nessa via�
c�msul TOT Janer, se�pre .sol1- gem, tive a honra de conhecer
cito e amavel, poz�se ImedIata� de perto dois grandes e nobres
mente a? n?sso dispor, E, a

I
homens de govêrno a que,

nossa primeira pergunta, res- guiados por eles, São Paulo e o
pondeu c�m. a fr�nqueza que Paraná tem motivo para usu

-:ta�to o dIstmgue: -

I fruir a abundância e calma
:Volto verdadeiramente en-

que apresenta com eloquência,
tusIas:nado co:n tudo quanto mesmo do olhar do mais des
:me fo� dado ver na terr� <:ias cuidado dos observadores".
bandeírantes e no explêndído
--pedaço do Brasil, que é o Pa
raná, bonito e exuberante co

mo os seus garbosos e altivos

pinheirais. São Paulo e o Para
ná são, realmente, duas gran
-des ofícinas, onde governantes
e povo, plenamente identifica
dos, trabalham unidos e entu
siasticos para a grandeza do
Brasil. Tudo alí denuncia ar

-dor, entusiasmo, dedicação,
vontade de construir e de lu-
-tar por um futuro luminoso e

.seguro".
Culto, demonstrando um

senso de abservacão admirá
vel, o consul Tor �Janér refere
se, então, com extrema sim

pátía, aos comentimentos in
dustriais dos Estados que

ViSi-1tou. Exalta o labor dos paulis
tas, tornando ainda maior o

seu já famoso e gigantesco par- Um show

que industrial. Louva a bravu-
ra moça e bem orientada dos

paranaenses que seguem, C0m

igual decisão, as pegadas do
Estado vizinho, traçando no-

vas diretrizes industriais, cri-
ando iniciativas altas a que,
certo, concorrerão para a

maior riqueza da terra magní
fica dos pinheirais.
E conclui seu hino a São

·Paulo e ao Paraná, dizendo:
- "Sobretudo, empolgou-me

devéras, nessa viagem, o ter
conhecido de perto dois ilus-
tres homens de govêrno, admi
nistradores capazes na mais
lídima expressão do vocabulo;
como o são os s1's. Fernando
Costa e Manoel Ribas. São

l

o santo do dia
SI. Aleixo, Confessor
o Brsvícir ío Roroano conta-nos

o seguinte d respeito dêste santo:

Aleixo. filho de família nobilíssi
ma de Roma. abandonou, pelo a·

mor de Cristo. na noite de rrúp
cios sua espêsa intacta e corneçou
urna peregrinação em visita das
igrejas mais célebres do orbe. Via

jando assim durante 17 anos sero

ser reconhecide • deteve-se algum
tempo em Edesso, propClgando a de
voção a Maria Santíssima· Voltan
do para Roma. foi por seu pai re
cebido como mendigo; pois, não
foi reconhecido, ainda desta vez

Por longos anos vivia assim nesta

casa e, deixando por escrito seu

nome, passou aí F>ara a outra vi

da. no tempo de Inocência I' 402-
417 E' evidente que a lenda se

apoderou de uro vulto tão extra

ordinário; roas, a existência h is
tórica dêste sn rrto não pode ser

questionadà em vista das provas.
Devemos lembrar nos que Deus é
o dono absoluto do homem pcderi
:lo dispar dêle como miHhor lhe

parecer. E -devemos lembrar-nos
ainda que, em nossos dias, tom

bem, há tantas existências estra

nhas.

Bronchite
Friccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Aetúa eome uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que V.s.
respira durante horas. Solta o eatar
rho, alUvia a congest�o, e toma

mais facíl a respiração.

Quarto Um senhor,
aquí residente,

precisa alugar um quarto, ven

tilado (sem móveis), em casa de

família, no centro da cidade,
Paga até Cr$ 120,00 por mês
Ofertas à Caixa Postal n. 113

Sv 1

LOCOMOVEIS A' VENDA·
"Wolf" 18 efetivos - "MarshalL 24 efetivos
"Robey" 24 efetivos - "Ruston" 30 efetivos
''Floether'' 42 efetivos - "Ruston" 54 efetivos
"Marshall" 90 efefivos - "Wolf" 120 efetivos
todos completos em perfeito estado de funciona
mento. Engo. FERNANDO DE AZEVÉDO. Rua Barão
de Paranopiacaba, 24 - 4° andar - sala 47.

Tel. 3.5816 (SÃO PAULO).

HOJE

CIHE

CARTAZES, DO DIA
2a.feira HOJE

A's 7,30 horas
monumental, com todos os

Pararnount:

Cocktail de

-astros» e «estrelas' da

estrêlas
COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
OS SOBRINHOS DE POPEYE (Desenho)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preço Cr$ 3.00, 2,00, e 1,Oe. Livre de Censura

A's 7,30 horas;
Ultima Exibição do fime de Meirelle Balin, com cenas

eletrizan tes:

Alta espionagem
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

NA GRANJA (Desenho)
Preços: Cr$ 2.00, e 1,50 Livre de Censura--

�""';:h i'_1l1l"O p"tl ,u� ERFEtTOI

'�; ��V�
Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.· 1 paro: os ....ios pequenos ou tlacidos
Hormo Vivoa n.· 2 pala 08 seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
j "..... _ P1ociaaopo!ill na.. "at"""''' JlotIett_.
ltaulireira " • '6- - Em Blumenau: '_"_UM
Senit_ • Odi.. - Em ltaiai: 'arlllJlt1ill Sarda
r.....i..luI.

1..·······················1 Almôço
lVI-da SOCI"'ali re:i��sti%e� ;l����)ofere�fJ�
: ao sr. LUIZ Peixoto e sra. Alda

:...._., •••••••• Caminha, autores da "Canção
ANIVERSARIOS do Expedicionário", classifica-

Posao hoje o aniversário do sr. da em primeiro lugar no Con-
José Solem Filho, fotógrafo. curso promovido pelos "Diários

Associados". Teve uma seleta
Hoje faz anos o sr. Mário Costa. assistência e houve vários brin-

-Faz anos hoja' o sr. Vítor M. de des, havendo o sr. Luiz Peixoto

Silva, funcionário da D.O.P, agradecido a homenagem a êle
prestada, autor da letra, e a d.
Alda Caminha, autora da mú
sica.
.:-.......,...-_-_-.-,.._-...-.-..-•.•._.._-_..,.._�"*'tI

Por' causa de 4.535
cruzeiros
Rio, 15 (E.) - O advogado

Pires dos Santos requereu a

falência do Banco Mercantil
do Estado de São Paulo S. A.,
sob a alegação de que êsse
estabelecimento bancária se

havia negado ao pagamento
de uma ordem emanada da·
matriz em São Paulo, no valor
de Cr$ 4.535,00. A ação foi dís
tribuida para o juiz da 8a Va
ra Civel, que. indeferiu o pedi
do, declarando que sendo a ma
triz na capital bandeirante, de
acôrdo com a lei de falência a

ação devia ser proposta no fo
ro de São Paulo.
_ _._

O sr. Assis Chateaubriand nos
Estados Unidos
WClIIhington. 15 (United) - - o

embaixador brasileiro. sr. -Carlos
Martins Pereira de Souza, �presen
tou o sr. Assis Chateaubriand ao
sub-secretário de Estado, Stetti.
nius, para uma visita de cortesia e
de conversação geral. O sr. Cha
teaubriand prosseguiu em suas

consultas com outros funcionários,
tendo novas conferências marcadas
para hoje. sábado. último dia
de sua permanência nesta capitQI,
antes de se dirigir para o Kansas.

Decorre hoje a data n�talícia
do nosso ilustre confrade dr. Pau·
lo de Campos Moura, diretor -do
Centro de Expansão Cultural, de
S. Paulo.

•

Noivados:

Festeja hoje o seu aniversário o

ar, Altamiro Dia••
-"'1�_1

Faz anoa hoje a arita. Gisela
Busch, enteada do prezado conter
râneo sr. Vítor Busch, repreaentan
te comercial.

A menina Edilce, filha do sr .•r:
Claribalte Galvão, faz anos hoje.

- ·�!J\�-'-"';Ir·"II
Nesta data faz anos a sra. Oe

lina Wohl do Silva.

Com a graciosa srita. Aloisio,
filha do sr. tenente José Cayres
Pinto. contratou casamento o .r.

José Garbi, residente em S.Paulo.

Nascimentos:
o lar do sr. dr. Telmo' Ribeiro.

residente em Blumenau. acha-se
em festas pe lo nascimento de seu

primoqênito Paulo·Armando.

I Newton Varela I
I �,�:,����:Vi:Q�RQ:��� IIResidência: rua Deodoro, 35.

Tenente José Cayres Pinto II
e Senhora

participam a seus parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de casamento de sua
filha AlOisio com o

ar , José Garbi.
Flarianópolis, l4-7 -1944 II

João (iarbi e

Senhora
comunicam a seus parenteff

e pessoas amigas que
seu filho José

contratou casamento com a

srita. AlOisio Cayres Pinto.
S. Paulo, 14-7-1944.

ALOISIA e JOSÉ I
confirmam I----

Agradecimento e Missa
As famílias Leonetti e Buatim, ainda sob a grande dôr
?O duro golpe que acabam de sofrer com a perda de sua
ldolatrada e desditosa espôsa, mãe e sogra ETJISA LA ROSA
LEONETTI, agradecem sensibilizados a todos os médicos
(presentes e ausentes) e enfermeiros pela dedicação e cari
nho que lhe dispen�aram durante sua longa enfermidade.
Agra?ecem,_ outrosSlm, a todos quantos apresentaram suas

manlfestaçoes de. pesar e a acompanharam à sua última
morada. Apr�veltam o ensejo para convidar a todos os

parentes e omlgos para assistirem à missa de 7' dia
será rezada, terça· feira, às 7,30 horas no altar de N S de L 'dque
d C t

.

1 M l'
' '. our es,

a � edro etropo ltana. A quantos comparecerem a êsse ato d
apedlde cristã. a sua gratidão.

e

Camisas, Gravatas, Piiames

I
nacões dos õrlZãoB de Estatística Mio.

Meias das melhores, pelos me-. lit!'r,. uma pessoa revela o que é:
nores preços só na CASA MIS' áD1ml�o do BraRil. E para os iniml.

C I LA NE A R T· l'
1'08 do Brasil, � lei é fnf!exlvel.

- ua ralano, _ ID. E. 11.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PÁRA SENHORAS ARTIGOS DE LÃ
Cr$
83,00
149,06

l'tIanteaux de pura lã, tipo popular ii,
iMant�aux superiores, lã bem grossa à
�ant.eaux iinís-sim.os, feitiO' elegan-

te, fOrI'a�os à. sedu, à.
Manteaux de alta elegancía e de

fina qualidade de lã, Iguaís aos

vendidos na praça à 400, 500,
6U.O e 700, por 235,.H�, 290,60,
33"5,06 e 39·0,00 ! ! !

JUanteaux modelos, iB1POl'tltdos dos
Estados Unido-s, de Cr$ .

1.0000,OO por " .

fJ'ailleur de Intra, lã, 3/4, 8en�Q. que
só o paletó, vale por um mau

teaux, de 200,00 PO'r Cr$ -.' ...

16á,OO, jUllto com a saia

PELES
]lolér9s de péle, tipo reclame, à
Boléres d-e péle "lébre" artígu bom,

valendo 600,00 PO'r .

Bolêros de lontra à. .

Casacos de leatra curtos, à .

Casacos de lontra, 3/4 finíssimos à.
!Renards.

CAMA
!Ainda temos algumas colchas de

seda, de autêntíeo "DAMAS-
CO", que saldemos à .

\ ,·1·'

CAJlIA E JANELAS
EDREDONS de seda, duplos feitos à

mão à .

Linho Bélga para lençóes Iargura,
2,30, metro .

Filet à. mão, metro .

Stores supertores à .

ITecidos para cortinas, linda padre-
Ilag'em, metro .

MALHAS PARA SENHORAS E
CAVALHEIROS

Blusas de malha, saldamos à .

'Sweters, saldamos à .

Blusas de pura lã à .

Blusas de. pura lã, e/mangas com-

pridas à .

Pullovers de pura lã, para homem à.
Pullovers de pura lã, CImangas

comprldas à. .

185,Otl

ROUPAS }'EI'l'AS PARA
CAYALHEIROS

Capas de g'ahaIrdine de pura lã,
forro inteiro, à .

Capas de shantung, duplas, à .

Capas de g'abardine finíssimas, o

melhor artíg'o da praça, à .

Ternos de. pura lã, superior con-

fecção, desde .

Novidades em capas duplas, shan-
.tung, tipo gabardíne à .

Sobretudos finíssimos, à .

f:asemira de lã, metro .

'J'''mos lima belíssima variedade e

linda padronagem de caserniras
de alta classe. O que existe de
ma!s fino, custando nas fâllri
eas atualmente. Cr$ 170,00 O'

�::�;�S,.'à ..'" ... �e.����e.����

275,00

Drat ,"lo por alguRi dia) m:ais

a sua

SENSACIONAL UQUID·AÇÃO,
{por m3tiYo. de modUi(a�ão da firma)

e

AUMEHTAMDO as já graldes VAHfA(iEiS

por ela oferecidas,
(OM UMA BAIXA, AIN·DA MAIOR, DE PREÇOS,

.APARELHOS DE .JANTAR, CHÁ E
CAFÉ. (Fabrfeação lnglesa)'

Temos ainda diversos aparelhos,
que vendemos por preços de
alta peellincha ! !! \

390,00
670,00
900,00

1.260,00

A MODELAR LINGERIE
Finíssimos jóg'os de 3 peças, artfgo

de 250,00, PO'r .

306,0'
testemunha, sincéra e pràticamente, a sua

,
.

gratid io à POPULAÇÃO fLORIAHOPOLlTAHA;
pela preferência que lhe dispensa
generosamente há tantos aaes.

376,88

185,06
2',00
16,00

.ROUPAS FEITAS PARA �IENINOS
E }}IENINAS

Capas Colegiais
Sobretud osínhos
Casaquinhos c/caplÍz
Terninhos de pura lã, para ment

nos de 6 a 10 anos, por preços
de grande pechincha I I !8,70

\

17,00
12,00
35,00

TAPE'I'ES
Cmzelros O,5U x 1,00 ,

" 0,60 x 1,20 .

" 1,20xl,80 .

" 1,(W x 2,30 .

" 2,00 x 3,00 .

Smírna 2,00 x 3,()O '"

\

.

Oriental 1,20 x 1,80 .

J'apdad 2,00 x 3,00 .

57,00
41,00

57,50

Têmos ainda l tapete Chíraz legítimo, 2,OOx3,OO, fabricado no
I

Marrocos Francês, por Cr ..$ 3.900,00.

245,00
24rJ,fJ8

345,00 i
17;),0& 1\
375,80
350,U"
47,st

381),09

39,.0.
50,06

175,0�
3H5,Ofl
490,OG
S70,OO
2;)!),O�

1.0."10,9 ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-- dasLira Tênis Clube -- Dia 23 de julho (domingo) Cocktail dansante
9 horas da manhã às 13 da tarde. (Almôço a reservar).

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

de' vitaminas
.

humano

)/

A
•

careucra
•

110
Nova York - julho - (In- .Esses acréscimos não são ínva- ram .novo prazer na vida. Até

ter-Americana) - Na come- riavelmente prescritos, como los cães e gatos domésticos, que
. moração do 1250 aniversário da suplementos da fórmula bási-'vivem das sobras da mesa, sen

fundação da Universidade de ca. Assim, predominando a tem-se beneficiados. Esses ca-
-, Cincinnati, o principal díscur- deficiência de tiamina, dá-se sos de curas já atingiram a

so foi feito pelo dr. Tom D. apenas a dose extra de tia- 400.
Spies, cientista notável pelas mina. Os estudos do dr. Spies não
suas pesquizas clinicas sôbre deixam dúvida de que as refei-

o as doenças causadas pela defi- Também não se prende o dr. ções do trabalhador médio con

.cíêncía de algumas vitaminas. Spies inteiramente às vítamí- tém apenas uma fração de pro
O seu discurso não foi ape- nas sintéticas. Eventualmente, teinas, vitaminas e minerais

nas uma exposição sôbre os os pacientes precisam de ínge- requeridos pelo organismo hu
males que os máus hábitos de rir qualquer espécie de ali- mano e quase nenhuma calo

, comer podem causar ao erga- menta, em determinada quan- ria. Não se deve, pois, admirar

·1 nismo humano; discorreu, 'tídade. que os médicos estejam tão
.

.

também, sôbre a maneira de Uma narração dos casos tra- ocupados. . .
.

remediar essa falta de vítamí- tados poderá, à primeira vista, Parece-nos que Já é !empo de I
nas e de corrigir esses maus parecer inverosimil. Mas é a tomar em consideração os re-

Ihábitos. Procurou demonstrar expressão da verdade, Traba- sultados dos estudos do dto
, que nos casos de má nutrição, lhadores que foram obrigados .Spies e seus colegas e práticar
o médico não deve procurar a recolher-se ao leito ficaram a medicina em bases mais ra-

: apenas uma deficiência o�- completamente restabelecidos

IC!O�aíS,
no que respeita à� �o

gamca e combater essa deü- e voltaram ao trabalho. As léstías causadas por defícíên
ciência com a vitamina ade- mães e seus filhos encontra- era de vitaminas.
quada. O Dr. Spies acentuou
que quando se descobre quais-
quer sinais de deficiência, é,
dever do médico procurar ou-'
tras, pois nunca ocorre uma
'-única deficiência; assim, o mé..

todo aceito geralmente de
curar apenas uma, nunca po-.
der! conduzir a uma cura com

pleta.
Sôbre isso não há a menor

dúvida. Tanto na clínica da
Faculdade de Medicina da
Universidade de Cincinnati,
como na do Hospital Hillman,
-em Birmigham (no Estado de
Alabama) o dr. Spies teve oca:

-. .síão de tratar de muitos traba-
J'-lhadores e suas famílias.' Qua

se invariavelmente, ele e os

seus colegas curaram homens,
'mulheres e. crianças, em estado
-grave.

O primeiro a fazer é um bom
diagnóstico, o que não é fá
cil, Os sintomas podem estar li
gados com causas que só po
dem ser descobertas por meio
de análises de laboratório, exa
:mes mínucíosos, informações
sôbre a maneira de o pacíen te
se alimentar, seus rendimen
-tos (muitas vezes a quantia de
dinheiro' ganha pelo paciente
pode ser um útil indicativo dos
alimentos que são servidos à
mesa) e a história da família.
.Não há uma fórmula que se

possa estandartizar para to
dos os casos. Cada um tem que
ser estudado de per si. <,

Entretanto, o dr. Spies co

meça com uma administração
básica de vitaminas sintética
_ 10 mg. de tiamina, 50 mg.

::t de nicianamida, 5mg. de ribo
.1 flavína e 75 mg. de ácido acór-

-c bico. Se ainda predominarem
-os sintomas básicos da defi-
ciência vitamínica, ele acres- I

centa, conforme as exigências
especificas de cada caso, mais
10 mg. de tiamina, diariamen
te, 5 mg. de riboflavina (duas
vezes ao dia) 100 mg. de niaci
:namida (três vezes ao dia)_

•

O Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDO�TRIAL-,JO[NVILLE (Marca regísr.)

CONSERVA �E DESINf'ECTA A SUA ROUPA

SERRAS 'DE FITA

a

POSSUIMOS ESTOQUE NAS BITOLAS DE 10, 15, 2.0,
25 e 30 MILIMETROS DE LARGURA

Preços para atacadistas, verdadeiramente interessantes.

AQUILINO & elA. LTDA.
PRAÇA DA sé, 170 - 3" and. - Sala 27 - Fone 2·6752

SÃO PAULO

'_.'
. -rrJtJ:tC�--.·

A DIY,INA, ARTE AO ALCANCE DE TODOS
TUDO POR CORRESPONDÊNCIA

• ... I

• jóias fulgurantes, de colorido singular,
cheias de vida! - eis o que são as unhas

transfiguradas pela magia inconfundível do
esmalte CUTEX! Tais jóias - o mais, encantador
realce das mãos femininas --'- 'custam apenas

alguns momentos de cuidado. Sim, porque CUTEX

.é de aplicação fácil e secagem rápida,
permanecendo, longos dias, tão lindo e vívido
como no primeiro momento.

Experimente-o e verá quanto contribue para o.

encaate de suas mãos!

ESMALTE

PRIMEIRA PARTE

GRAMÁTICA MUSICAL eu PRIMEIROS ELEMENTOS
Esta primeira parte' consta de 21 lições

SEGUNDA PARTE

APERFEICOAMENTO DOS ESTUDOS
da 'teoria musical, solf�jos, exercícios para a voz, estudo de piano;
violino, violão e bandolim, na' forma mais prática, clara e eficien

te, ao alcance de qualquer pessôa que saiba ler.
Eata 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 prospéctos hem
como para aquisição de métodos, tratados, papel
de música, cordas, instrumentos, músicas popula
res e clássicas, discos, harmonização e orquestracão
de músicas, redação e revisão de versos, orientação
artística para qualquer trabalho, defesa de di-

reitos autorais, dirijam-se à

CUT�X
o Esmalte Mais Popular em Todo o Mundo I

FIDEINE BERGAMO

ORGINIZIlCão BRIlSILEIRa DE DiFUSão CULTURaL
Rua O. José de Barros, 337 - 6.0 ando - 5/610-11 - S. PAULO

� �
U.J.8 •

A prrsao 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, todo-s os

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

Em sua farmácia. ou ex. Postal. 1.861
SÃO PAULO

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vai além de Cr$ 5O,00!

Sapaatria Barreiros
Rua Cone- Mafra, 41

v-o 25

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA· FARMACIA

R•• Coaselbeiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

E.trel. a dOmiCl1i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os preços dos gêneros Ilc�'�!!���;�I�� L
, recentemente fixados !INTiMIS Dr ,r""OIor'

"

I'OItTARIA N. 8, DE 15 J)]D .JULHO DE 1944
A Comissão de Abastecimento do Estado de San ta '-.-al'" .ua, no US,,) ele suas

atrfbuíções,
llESOLVE:

Art. l° - Para efeito de abastecimento da população, o' Estado ele Santa Cata
rina fica dividido em seis (6) zonas, assim discriminadas por mu.nícíplos:

la ZONA: Florianópolis (sede), São José, Palhoça, Bíguaçu, 'l'iJtlcJs, .xova Tren
to e Pôrto Dela,

2a ZONA: Laguna (sede), Tubarão, Imarui, Jaguaruna, Cresciuma, Or leâos.
Urussanga e Araranguá.

3a ZONA: Blumenau (sede), Itajaí, Camboriú, Brusque, Gaspar, Rio do Sul,
Ibirama, Indaíal, Rodeio e Tilnbó.

4a ZONA: Lajes (sede), São Joaquim, Bom Retiro e Curitibanos.
5a ZONA: Joinvile (sede), São Francisco do Sul, Araquarí, Jaraguá do Sul, Serra

Alta, Campo Ale,gl'e. Mafra, Ltaiópo lís e, Canoirnhas.
6a ZONA: j oaçaba (sede), Põrto União, Caçador, Videira, Concórdia e Campos

NoV'Os.
Art. 20 - Dentro de quinze (15) dias, as Prefeituras Municipais publicarão os

preços dos gêneros de primeira necessidade, atendendo às prescríções da tabela se

guinte, que fixa os preços 'máximos permissíveis, na fonte produtora e no comércio
do, municípios produtores:

'

PRODUTOS I __ P_R_O_D_U_T_O_R__ I VAHEJO

I Unidade I' Preço I Unidade I Preço

Açúcar:
Grosso, de la .

Grosso, de 2a ...•..•...............
De 3a .,' _ .•.••

75,00
70,00
120,00

Quilo
Quilo
Quilo

Arroz beneficiado:

ES):iecial (blue rase ou agulha espe-
cíaís) ......................•....•

De la (blue rose de la, agulha de la,
amarelão de la, japonês de IR)' ....

De 2a (idem, idem, idem, idem, de 2a)
De 3R (idem, idem, idem, idem, que-
brado) , .

Quirera ., , .

I

I
I
L
I

I
I

,

I
I
I
,

Banha:
Colonial , .

Refinada ." , .

Fr-igortficada .

Quilo
Quilo
Quilo

Quilo

Café:
Em coco .

.Em grão, .

Moído, puro ............• _ .....••..•

65,00
195,00
5,80 Quilo

Quilo
Quilo

1,59 Quilo

35,00
30,00
25,00
40,00
87,00

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

Quilo
Quilo
Quilo

60,00
50,00

Quilo
Quilo

3,00

5,50
5,00

Quilo
Quilo

(Ass.) Nel'êu Ramos, presidente

Auxiliar de escritório
Precisa-se de um moço e uma moça, com noções

de escrituração e prática de dactilografía. Carta de
próprio punho endereçada, para esta redação, a: AUXI
LIAR DE ESCRITÓRIO, indicando referência, enderêço
e ordenado que deseja. v: .. 3

CASA MISCELANEA,

distfi'l
Pre!!'tJgla O GOTêrno fi aI

buidora dos Rádios R. C. A classes armadas, - 011 ser'.
Victor, Vávulas e Dsicos. I

- um "qlllnta. eol1l.llta". (L.
Rua Trajano, 12. D. 11.).

2,00
1,80
2,30

2,70

2,40
2.00

1,60
1,20

7,00
7.ioJo
8,50

0,90

6,50

5,00
4,00

2,00

1,00
0,80
0,60
1,20
2,10

1,20
1,00

0,50
5,80

18.00
12,00

3,80
4,00
6,00

4,50
4,80

0,80

INDICADOR
------------------------------

DR. MARIO

MÉDICO
WENDHAUSEN (

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Br-asil)
j11:-Lnterno do Seryiço de COOlCa MédiCa do Professor Osvaldo onveu-a, médico <10

Departamento de Saúde
VLINlCA MBDHJA - Moléstias internas de adultos e crfauças. CONSULTólUO

• Kli:81UENClA: Kua Fellpe SChDlldt n. 311 - Tel. 812. CONSU'LTAS - Das 16 às Ui.

...---

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor, Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde. das 3 às ft.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
008 Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade'
. CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CO:-:SULTõIUO: Rua 1\unes Machado, 'j (1Jldifício S. Francisco" fODe 1.4""

Consultas uas lU às 12 e das l4, às 15 hor-as
HK<.;Ulf:NCIA: ltua Marr-cha l Guilherme. 5. F'!Dp 71tl

CLíNICA DE OLHOS � OUVIDOS - NARIZ _:_ GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - 'chefe do Serviço de Síf í l'is do Centro de Saúde

DQENÇAS DA PELE - SlFIUS - AJ:."ECÇe.ES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS.

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

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos � Ouvidos: Nruriz - Garganta.
Díploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CQ�SU�.:róRiO -- Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESIDtNCIA -- Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CffiURGIA GERAJ, - ALTA cmURGIA - MO'LtliS'TlAS DE SENHORAS - PARTOS

F�rmado pela Faeuâdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foí
AsslStooJte por váoíos anos do Serviço Crrúng ico do Prof. Alipio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bbliares, irutestinos delgado e grosso, tiróide, ríns;

próstata, bexíga, útero, ováoíos e trompas. var.cocele, hídeocele, varizes e hérnia..
CONSULTAS: '

das 2 às 5 horas, à Rua Fel:iJpe Schan.íd t, U (altos da Casa Paratso) , Tel. 1.598.
RESIOONCIA: Rua Esteves Júnior, 179; TeI. M7'64

DR. MADEIRA NEVES
.Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aoel"fei<K>amento e Longa Prática no Rio de Janeiro

VON"'U�TAS - Pela .manhA: diariamente das 10 às 12 h... à tarde. excepto QQII

"'badOOl, das 16,30 às 18 boras - CONSULTÓRIO: Rua João Pinto L 7, eobrado -

"one: 1,481 - a..Mdêncla: !tas Presldeute CoutiDbo, ,..

Dr. LAURO DAURI
hlspeclallsta em Doençae de Senbo-

ras - Vias Urinárias.

Curso de especíaltzação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com a

Professor- Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêIbo
genital feminino (Utero, ovârtos,
trompas, etc.).
Coca radical das Inflamações doe,

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da esteriU

dada.
Tratamento moderno da blenorra

gia agnda e crônica, em ambos 09

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscóp!co - Uretroseopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA.
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às lZ
horas e das 2 às 5.
ConsuLtório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Residiêncla

(Sobrado).

I I

II Se 45

ISc 45

I SC.60
I

I I

I, :S:C 66�·�0· II �:�::: ��:::
100,00 Quilo

Se 60 80,00 Quilo

,
Sc 60 I 60,00 Quilo

I Quilo I! 6,00
Quilo 6,80

II Quilo II
7,50

Batatinha (ou batata inglesa) Se 50 35,00

I Sc 36 II se 60
l�uilo I

Ca��l�l v���;, .d,e.. s�,i���� . . . . . . . . • . • . • • • •

I I
Com osso ....•.... ,................ II 1

Cebola ................••••..•••. , • • • • I Quilo I
Farinha de mandioca: I I
Especial, tipo Barreiros I Sc 45 I

� �� :::::::::::::::::::::::::::::: I ��:g I
Farinha de m ilho I Se 4.0 I

;:�;�:�;:to�r:�� . : : : : : : : :
.

: : : : : : : : : : : :: !:::: I
Ga:: ::i��'- .,

'

��. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: \ �:ti:: I
Linguiça: I! IPura, de carne de suino QUilo
Misturada (com carne bovina)

11
QuilO ,iManteiga:

De la, nata doce I Quilo I 16,00 Quilo
Colonial .......•.................... I Quilo I. 10,00 Quilo

Macarrão: III I
Comum, de trigo Quilo I
Especial, de leite e ovos I Quilo I
Especial, de sêmola ..............•.

II
Quilo

IIIMassas para sõpa:
Comum ', .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qui(o 3,80 Quilo
Aletria ,.................... QuilO 4,00 Quilo

Milho .. ', ,................... I Sc 60 I 40,00 Quilo

Sabão: I I
27/1 I Caixa I 12,40 nnid, n,n()
27/2 _ .. I Caixa II 9,80 I' Unido 0;40
27/3 ,...................... Caixa 7,60 I Unido 0,3'0

Toucinho I Quilo I 4,�0 li QGuil°af I
5,00 Santiago do Chile, 16 (D. P.)

Vinagre (sem casco) ,...... I 12 gar. I 10,80 arr a 1,00 A

d'I I I I - O governo chileno decí lU
Art. 30 - O açúcar e o álcool, como o sal. terão seus preçus fixados em obedí- proibir, a partir de hoje, atéência às determinações dos respectivos Institutos.
Art. 40 - O gado bovino, em pé, no município prodm,or, terá -o preço de Cr$ segundo aviso, a circulação de

1,60 por quilo, e, no município c'()l)sll!n�dor. o preço máximo ele Cr$, 1,80 por qu�lo,
Parágrafo único - Os preços maxnTIOs da ca1'lle verde, de »OVI110S, no varejo automóveis pa:r.ticulares e de

de tôdo o Estado, serão os seguintes: A'b d ..
,

bl'a) Carne ele 1", com osso (máximo de 100 gramas de osso em quilo) Cr$ 4,00, Onl US O SerVIçO pu lCO, em

b) Carne úe 3a, com osso (idem, idem) ', .. ,.""""

"',
CrS 3,�?

I
Sa:ntiago, Valpamiso e Vifta

c) Carne de 3a , " " ' ..•........ ,., .. ". Cr$ 1,80
d) Filet mignúD ,,' , , " ,., '", .. '", Cr$ 12,00 del 'Mar, em fa;ce da escassez
Art. 50 - Serão unLformes, no produtor, dentro de cada zona, os preços dos di-

d O' l' lta t d tversos produtos, dependendo a respectiva fixação, de entendimentos entre os Pre- e baso lna r,esu. n e o a ra-

feitos jurisdicionados e atendida a t3Jbela do art. 2°, da presente Pm'taria. S.O dos navios-tanques que es-
Parágrafo único - Dentro de dez (lO) dias, a contar da data da publicação da _ .

'

presente Portaria, deverão reunir-se, na sede de cada zona, os Prefeitos nela com- tao conduzIllldo êsse carbu-
preendidos, ,para efeito de fixação do tabelamento. , tArt. '60 - Os preços de varejo, Jl0S municípios consumidores, serão os mesmüs ran e.
do varêjo nos municípios produtores da mesma zona, ou da zona indicada, mais éiS

despesas de transporte.
Art. 7° - O Departamento Estadual de Estatística fixará, dentro de quinze

C de' •(15) dias, as quÜ'tas dos diversos 'produtos, necessárias a cada l1\unicípiü, bem como urso e or ,eas respectivas zonas de abastecimento.
Art. 80 - Cada estabelecimento comercial varejista fica obrigado a manter, em

cada produto pôslü à venda, dos acima tabelados, taboleta explicativa da qualidaele
do mesmo, como o respectivo preço de venda.

Parágrafo único - Os Prefeitos Mlll1icipais exercerão severa vigilância relati
vamente à exigência feita por êste artigo, mandando autuar, imediatamente qual
quer contraventor,

Art. 90 - Os 'Prefeitos Municipais, observadas as condições ele caaa zona, ta
'belarão os preços dos gêneros não mencionaclos nesta Portaria. enquanto não hou
ver, a respeito, pronunciamento da C. A, E. S. C,

Art. 10 - Esta PortaTia entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
quaisquer disposições em contrário.

!:;l tem irr itaçâo retai Ou. ncmorra

gias, cuidado! São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomsrda Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético·bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

,t;lt.�minístra(ão
provisõria
Rio, 16 (A. N.) A Comis-

são de Estudos de Negócios
Estaduais acaca de recomeu-,
dar aos governadores de ter
ritórios que. a organização ad
ministrativa dos mesmos, por
enquanto, deverá te'!' caráter
todo provisorio e precarr v,

pois que ainda se estuda a or

ganlzação definitiva, que será
igual para todos. ,

,.,_-........_-..-_w_·_-_-.· -_·..-......,....
- ...-.-_-",

BLENORRAGia
e males das

VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA
Um tratamento poderoso da. moléstiea
das vias urinárias (ambos 08 sexos) e das
doenças dos Rios c Bexiga, é realizado
eficazmente pelo bXYLJ que por meio
de sais extremamente solúveis age dire
tsmente na uretra. Não .ofende o estô ..

mago, auxilia a extinção dos corrimentos
agúdos ou crônicos em ambos 08 sexos,
evitando todas consequências. como dores
nas pernas, tornozelos inchados, perda do
vigor � reumatismo, pontadas, tonteiras,
olhos empapuçados, incontinência na uri
na, acidêe, ardência, perturbações na be ..

xiga. Não encontrando nas FarmicÍaa e'
Drogarias, escreva ao Depositário, Caixa
Postal 1814 - 8110 Paulo.

MODO DE USAR NA BULA

{NSTlTUTO DE DIAGNóSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

l'9l'mado pela Universidade de Gilnebr.

Com prática nos hospltals europeus
Cllnlca médIca em geral, pediatria. doen
�s do sistema nervoso, aparelho genlto

urflnérlo do homem e da mulher

U8l8te. T�Dloo: DR. PAULO TAVARJilS

OW'80 de Radfulogla ClImca com o dr.

'Manoel' de. Abreu eamPànarlo (SAo Pau

lo� . Especiallzado em Higiene e Sallde

Públ1ca, pela Universidade do Rio de Ja·

cetro. - Gabinete de Ralo X - EU!ctro

eartiiografla cUnlca - Met.abolhll1lo ba

eaI - Sondagem Duodenal - Gabinete

de tlBloterapla - Laboeatõrto de m\cl'Oll

copia e a,né11se clinlCa. - Rua Femando

Hachado. 8. Fone 1.196, - Flor1.anópol1.

Rua Tiradentes 7

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

CInIr&1a e OrtopecUa. CHnlca e Ctrarct&
40 toI'ax. PartoII e doeDçae de�

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDltN-
elA: AlIn1rul'" Aloim. 86. Fone 761.

DR. REMIGIO
CLíNICA M:eDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

ancas em Gti'al. CONSULTóRIO: Rua

'lI'el1pe Schmldt - Edlf1clo Amélia Neto.

Fone 1592,9 àe 12 e �4 às 17 horas. RE-
SID:1!:NClA: , Larqo Benjamin

Constante, 3

-�-__ ....,.....,._.... - ......_-_·_·......w...
- ...._-.-_.,.,.

Proibi(ão até
novc> aviso

DR. SAULO RAl\10S
llapeclallllÚl em mol68Ua. 401 ..,1lb0'...... -

Partoa.

ALTA CmURGIA ABDOJIIINAL: ea1.6-

ma�o, 'Vesfcula, iítero, ovArias, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

DO PIilRINIilO - H6rnJ... bJdrooele; 'Ve.

r-tcocele. Tratamento Jllem dor e aperaçAo
lIe Hemorroldeot e 'Varlzeto - Fraeturu:

IpareIboa de l[êstIo. Opéra noa H_pltat.
de Florian6i>oUa.

Praça Pereira e OUvelra, 10. FODe. 1.00'.

Horário: Du ..... 1. bor.., diariamente.

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen

çall dos intestinos. réto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consu1t: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e.

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067,

FARMACIA ESPER/-\NÇA

Ensina-se em aulas
diurnas e noturnas.

Largo Benjamin
Constant, 6.

"..........-.-..".-.-"...- ..............-...-.-.-.-...-

As anedotas e piadas aparem·
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane·

JadaM 'Dela "qufnta.�ollln.".
(Lo D. N.).

GRATIS! peça e�te nvro,

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

.'PARTA"mOG DE DIVUL6ACÃO

���
ENVlE UM CRUZEIRO EM sÊlos P�RA o PORTE POSTAI:

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
c.POSlAt.l� "'AaOTlç� .. 'F· S.PA�.L!.J

do Farmacêutico NILO LA tIS
Hoje e 1IlIUIllh5 JSeri a sua preferida

..........moDm • NtrllDJ{elras - Homeopati.. - Ferramarl..

Artleo. de borracha.

CilllJ'ma'- • Rata obserTAncla DO receltlllárto ...6<1101l.

DR. AURtLIO ROTOLO
Médico - C'U1II'lião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberçu)ose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe

ções das vias biliares, 'rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efi('!jzes destJI moI és! ia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Rai0s
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmid't
Das IJ às 12 hrs., e das 14 às 17 hn

TelefonE' 1�475

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nova homenagem ao

l_cel. Nelson de Melo Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"Rio, (Pelo correio) - F;,'eaii
_

ou-se mais um almôço do clu
be dos diretores de jornais ca

riocas, tendo como anfitrião o

conde Pereira Carneiro, pro
prietário do "Jornal do Brasil".
Findo o almôço, o sr. Georgino
Avelino propôs que para o pró
ximo fosse escolhido, como an

fitrião, o sr. Mário Alves, di
retor-gerente do "Correio da
Manhã". Por essa ocasião, os ...

,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

jornalistas presentes sOlicita-I THE L()NDON & LANCASHIRE INSURANCE
ram ao sr. Mario Alves que

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

convidasse para êsse próximo I COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"!

almôço, como hóspede de hon- COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

ra, o ceI. Nelson de Melo, que/ Representante: L. ALMEIDA
tão relevantes serviços prestou I Rua Vidal Ramos. l'
à cidade e com apláusos unã- .

nimes da imprensa exerceu o

cargo de chefe de polícia d9 MiS5asDistrito Federal,

DE PESSOAS TÊM Esta modelar Organização de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar co� pouco

dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha
mos e engradamos gratuitamente para o interior.

MARCA REGISTRA DA

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

5. BZCAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇAo

Avenida Celso (jarda, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO

A 5iFILI:ã ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado. (I Bvç«, o coração

PUlmões a Pé le. Prnduz Dôres de
DOS Ossos, Reumettsmo, Cegueira,
balo, Aneml», e AhnrtOFl
Inoff'DSivo tíO orgRoil'mn. Agradável como lrcõr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sffili� e Reu-
matismo da rpPFUlf} origem. _

I

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te DOS casos em que a via bo
cal é a única nessívsl,

(a) Dr. Benedito Talosa.

o Estômago, nR

rflb�ça, Dôr es
Queda do CH-' e 30· dias

Atesto que ap1!quei muitas
vezes o ELiXIR «91ft» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamente da SifUis.

Feliciano Marques Guimarães e família (au
sentes), Octávio Marques Guimarães e senhora.
Roberval Lentz Costa e família. Hermínio Perei

ra e senhora 'ausentes), Waldemar Marques Gui

marães e família (ausentes), agradecem. penho
rados as manifestações, de pesar por ocasião do

falecimento de sua mãe, sogra e avó AMELIA PIAZZA GUIMARÃES
e convidam os seus parentes e amigos para assistirem à missa que

pelo dencanso da sua alma mandam rezar terca·feira, dia 18 às 7,3()
horas no altar do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral Metropo
litana'. Outrossim, convidam, também. para assistirem à missa de

30' dia, que mandam rezar por alma de seu irmão ARMANDO, 50-

feira, dia 20, às 7,30 horas, no altar de Nossa Senhora de Lourdes.
na mesma Catedral. Renovam seus agradecimentos a todos que com

,parecerem a êsses atos de religião e caridade.

EY/TEmuitos

I ER��!!�!m�!I ;lO;,
\

gumas destas gotas nas
/, narinas. Esta medicação

"""-,.... especial estimula a Na
tureza a repelir o resfria

V.CK do antes que êle comece.

�����===========! VA-TRO-NOLCorreias de transmissão NfoIiõôiiêCiíi!iêãr
Porto' Alegre, 15 (C. P.) - O

dr. Norberto C. de Freitas, di
plomado em São Paulo, solici

I tou permissão para exercer a

I profissão dentro do Estado. Por

Ii falta de amparo legal, fõi inde-
ferido o pedido.

(a) Dr. Rafael Bartoletil

�.,....-."._-..-.----........-_......---.-......._-.-_-.-....
- ..•._---. ._..- .._-.-..-..

-.......

Motores
.

«Diesel))Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica! De 2 cilindros. apropriados para fins marítimos; de 80 H.P.

marca «Atlas·Diesel Polar», de 45 H.P , de 25 H.P. e 20 H.P.

marcu. «Deutz», e de 28 H.P marca «HMG», motores de ex

plosão em geral, a gasolina e a óleo Diesel, vendem-se em São

Paulo. Rua Hipódromo, 812 - Caixa Postal, 4156.Sapataria ,Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Aproveitem os precos de Julho
.

�

da mui conhecida e barateira ,

I
I

Economize o seu dinheiro, comprando na casa que m ars bafõto vende.
a preços que sé o reaimente os menores da praça. Não faça suas

c
TECIDOS Brim Sebastopol o ••••••••••••••••••••

hitas
;................................ .mt. 3,00 Brim Caroá o •••••••••••• o •••

Voil estampado " 4,00 Chitão, artigo superior .

Voil estampado 4,50 Crepon para, quimono .

Voil estampado a escolher 5,00 Pelucia lisa, reclame .

Pcterpans (reclame) li,ou Pelucia estampada, com listas .

Voíl suíço 7,00 Pelucia estampada Ivone .

'-:o!l su�ço. (artigo superior) 8,00 Peluda com bonecos .

VOII romain 9,00 Cachá, artigo bom .

Linho liso, todas as cores 5,00 Cachá, artigo superior .

Linho estampado 5,00 Casemira para casacos, reclame .

L�nho estampado COIU 80 de largo _ . . . . . 7,00 Casernira para casacos, aproveitem "

Linho Hodie 10,.50 Casemira paira casacos, art. extra .

Fustão estampado o ••••••••••••••• " 9,00 Mescla, artigo bom .

�'lIstão estampado (artigo sup.) .. o • • • • •• • • • 10,00 Brim Kaki .

'eterpan (aa-tigo superior) 12,00
"Tecido listado ............................• 7,00 CAMA E MESA
Tobralco listado " 10,00 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00
'Tecido Beligerante ...............•........• " 10,50 Colcha para casal, artigo bani 35,00
Tecido e/aviões 8,00 Colcha para casal, artigo superior 45,00
Tecido americano moderno " 12,00 Cobertór cinza, lã de hóde 11,50
'Tobralco estampado ....................•.... " 7,00 Cobertor para solteiro " 24,00
Tobralco (arfigo superíor-) ..............•.. 10,00 Cobertor para solteiro 26,00
Tobralco estampado c/corações " 12,00 Cobertor para solteiro " 28,00
'Tecido oom barra (reclame) 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra " ' 35,00
Tecido Com barra (novidade) 12,00 Cobertor para casal o •• •••

" 30,00
Tecido estampado c/Iaços .................• " 14,00 Cobertor para casal " 32,0()
Opala 'lisa, todas as cores o • • • • • • • • • 5,00 Cobertor para casa], tipo superior " 40,00
Opala francesa ............................" 6,00 Algodão Léro-Léro (peça).................. " 32jOo
Opa.la inglesa ...........................•••

'

7,00 Algodão Minho ...........................• 40,00
Opala belga ................................" 8,00 Algodão Douro .. 50,00
tf)pala suissa Matarazzo o • • • • • • • • • •

" 13,,)0 Algodão Argentina .. o o o ••••• o • • • • • • • • • • • • • • 55,00
'Cambraia branca, 1 mt. largura " 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. " 32,00
Opala estampada. .........................• 7,00 Alvejado Polar, largo 1,50 peça. . . .. . . . . .. .. . 170,00
Opala estampada .........................." 8,00 Alvejado Polar, Iarg. 2,00 peça

" 200,00
Opala estampada (art. superior) 9,00 Algodão "C C" largo 2,00 peça .'. 155,00
Opala estampada Ivette " 12,00 Cretone Lençol' 6/4, branco mt. " 12,00
Zefir, artigo bom " 6.00 Cretone Lençol 7/4, branco mt. " 13,00
Perca I para camisas ......................." 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco mt. " 14,00
Tricolíne, artigo superior 10,00 Cretone Império 6/4, enl cores mt. 0 0'0.....

" 13,00
Tricoline, tipo extra .....•.................

" 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo 2 mts. ... " 22,00
Tricoline, com salpicas 12,50 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mts. . 24,00
Tricoline, para pijamas 12,00 Cretone Carioca, 9/40 Iarg. 2 mts. br., mt. 20,00
Triroline branca, lavrada 0.'0. .. 13,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo 2,20 ruts.. " 24,00
Brim pardo colegial 5,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo 2,20 mts.. " 24,00
Brim pardo colegial, superior 6,00 Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts. " 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom 6,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo 2,20 mts. ..

" 30,00 Toadha Bom Dia ..........................." 6,00
Brim fantasia 5,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. " 35,00 Calças feitas para homens " 22,(')()
Brim colossal 6,50 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 40,00 Camisas de Tricoline desde 30,0()
Brim, artigo bom 7,00 Riscado. Colossal para colchão, reclame ....." 5,50 Meias para homens desde .. o • o •••• o •••••• o •

" 3,0'0

B13r�m SSin�aJpura 8,00 Riscado enfestado palra, colchão 10,00 Meias Pa,ulistaslhPara moças
" 105,50rim uperíor 10,00 Riscado enfestado para colchão, art. sup. ..' 12,00 Casacos de ma aIS para CrIanças ,00

Brim Estalingrado .................••......
" 12,00 Atoalhad'Ü branco e em cores, enfestado ....

" 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno '1 12,00

8t;das lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.

Compoof barato} só na Casa Yolanda (Filial), a casa que mais barato vende lO

RU.t'� FELIPE SCHMIDT N. 2

(onl o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo

compras, antes de verificar 05 nossos artigos.
15,ofl

I PERFUMARIAS"
12,00 Pasta Kolynos .

G,oo Pasta Colgate, pequeno
"

7,50 Pasta Colga.te, grande
"

6,00 Pasta Lever
"

7,00 Pasta Eucalol o ••• •• • •• • •

"

7,on Sabonete Carnaval caixa
"

7,00 Sabonete Dorly
"

10,00 Sabonete Eucalol
"

11,00
I
Sabonete Gessi :...............

"

45,00 Sabonete Cart:ivo em bola, .

40,00 Sabonete Vale Quanto Pesa .

55,00 Sabão Aristolino
"

7,00 PÓ Ladi .

7,50 PÓ Coti pequeno .

PÓ Coti grande .

PÓ Suspiro de Granada grande "

Talco Malva peqweno � o • • • .. • • • .. ..

"

Talco Malva grande
"

'l'alleo Eucalol médio o • .. .. • .. .. • .. .. • •

"

Talco Eucalol grande
"

Talco Ross médio .. o o o. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. ..

"

1°aIco Ross grande o o .. • • • • • • • • • .. .. .. .. •

"

Talco eiessi grande
"

Talco Palmolive o. . .. . ..

"

Rouge Tentação o • • • .. • • • • • •

"

Rouge Cici 0.......................................

"

Rouge RaiaI Briar o • • • • .. • • .. .. .. .. • • •

"

baton Tentação
"

Baton Lalaque .

Creme Rugol
"

Creme C01i .

Creme de Alface o • o • .. • • • .. • • • .. • • • .. • • • • • •

"

Creme Ponds o • .. • • .. • • • • • • • .. .. • • •

"

Fixbril o •• o ••• o o •• o ••• o 0·0 o.....

"

óléo Dorly e Frank Loyd .

óleo Cecy ................................•
óleo Eucalol .............................•
óleo Royal Briar ! ::
Quina-Petróleo Saudar pequeno : .

Quina-Petr-óleo Sandar grande .•............
"

Quina-Petróleo Oriental
"

Loção Br-ilhante
"

Leite de Colônia ..........................•

3,40
2,2()
4,00
3,30
3,20
4,20
4,50
6,00
6,00
3,5!>
4,50
4,5()
1,80
6,00
9,00
9,00
3,20
4,40
4,00
5,o()
4,oOt
5,01)
5,00
5,00
1,5()
3,00
5,00
1,50
3,50
8,50
7,0�
8,00
8,50
8,50
3,50
2,00
3,09
4,50

11,00
16,00
15,00
10,5()
8,0()

•
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sepultados
MELBOURNE, 17 (U. P.) --- DIZ O COMUNICADO DO ALMIRANTE NIMITZ QUE� APóS A CONQUISTA DE SAIPÃ, FORAl\tI
ENCONTRADOS E SEPULTADOS 16 MIL JAPONESES. TERMINA O ALMIRANTE DECLARANDO QUE ·'A TOMADA DE
SAIPÃ REPRESENTA A MAIOR BRECHA ATÉ AGORA FEITA NAS DEFESAS INTERNAS JAPONESAS. E CONTINUAREMOS

PORQUE PRETENDEMOS TIRAR DELA TODAS AS VANTAGENS'''.

16 mil
•

Japoneses

"

A ordem de rendição de Müller �:�:secido pintor
Moscou, 16 (U. P.) - Foi a imediatamente cumpridas e

seguinte a Mensagem do Gene- minha ordem deverá circular Southwell, 16 (U. PJ - Fa- No Rio
I d S. C:ristovam 2 e Flamengo 2.

ral Müller, comandante do ra�idamente, por todos os. eceu ontem aos 80 anos e
Vasco 3 e Madureira O. Botafoga

exército alemão cercado em meios (a) Tenente-General Idade Albert de Belle Roche co- 3 e Bangú 2. Canto do Rio 2 �
Minsk, aos seus oficiais e sol- Müller, comandante do 12° nhecido litografo e pintor ga- Boncucesso O.

����isse:doe�������� rt�s� ��:?�?.�_::!����� ..._.__.._..._..... ���·o °c���n�Ó���f�a���n�= ,tã�a:i�r:OnoRi�id:r��Z:ind�s;a::
para capitular. Comprar na CASA MISCE portante coleção de lousas de peona O·

"Nossa situação é trágica. LANEA é saber economizar. sua autoria se encontra no Em São Paulo
Cumprimos nosso dever e já C

Museu Britânico e no Museu S. P. R. 3 e Jabaquara 1. São
não há esperança de auxílio. asas para Nacional do País de Gales. Paulo 4 e Porto de Esportes 1.

Os russos se encontram em , _ , Ipiranga 1 e Palmeiras O.

�aranovichi e nossas ultimas operarlos (Este último jogo foi no sciDado).

VIas de f!�ga, foram cortadas. iRia, 16 (A. N.) - Mais uma Em SantosGrande nu�ero de nossos ca- importante obra social, plane- j mu. OOENÇA Juventus 2 e Portuguesa Santis-
maradas fOI cercado e ��an�o- jada e levada a efeito dentro ;:�Â����! ta 2,
nado. Ordeno que cesse ímedía- dos princípios da legislação 11 ft&A. Â Jl.\ÇÂtamente a luta. �equenos gru- trabalhista do govêrno, foi
pos de cem a qm_nhentos ho- inaugurada esta manhã pelo
mens devem reum�-�e. sob o co- presidente Getúlio Vargas. A
mando de seus ofICIaIS e reco- Central do Brasil construiu
H:er os feridos, 1.evando-os con- 114 apartamentos para seus
SIgO. Estas medidas devem ser operários, providos de todo o S'eriamente
i";--;·-D�--N:---ií:"·"·"-"--"""'''---'''- �o��gr�o 2�oq�:u��fr�� �����fs� enfermo
quem o diz Essas residências, que estão Londres, 16 (U. P.) - Acha-

Londres, 16 (U. P.) _ A D. situadas no Engenho-de-Den- se seriamente enfermo o car

N. B. revelou que os russos pe- tro, ocupam uma área de 2.6'00 dial Magliane secretário de Es

netraram nas principais linhas metros quadrados, dispondo, tado da Santa Sé. É o que afir

alemãs na zona de Tarnopol, cada uma. de sala, 2 quartos, ma um despacho da cidade do

em combates travados duran- cozinha, banheiro, varanda e Vaticano irradiado pela emís-

te o dia de ontem, sendo re-
área. sora de Bruxelas.

chaçados depois de tremenda
Iuta,

lDi-lo Berlim
Londres, 16 (U. P.) - A rá

dio de Berlim informa que na

área de Ostrov, na frente do
Báltico os russos conseguiram
pequena penetração nas linhas
alemãs, tendo os nazistas pas
sado ao contra-ataque. No se

tor central diz mais a emíssô
ra nazista, as linhas alemãs fo
ram recuadas de vários ksm.

Londres, 16 (U. P.) - Uma batalha de gramde intensída- na área de Volovyski, tudo "�
de estã sendo travada na área de Saint-Lô pela posse dessa acôrdo com os planos do esta

cidade. Segundo uma comtmdcação do alto domando aliado, os do maior" de Hitler.

americanos estão atacando violentamente as fôrças nazistas,
não havendo, porém, notícias de que tenham conseguido
avançar. Dra. JOSEfiNA SCHWflDSOH

Florianópolis, 17 de Julho de 1944

A grande batalha de Saint-Lô

de regresso de sua via-

Os nazistas destroem Krenígsberg
Lond1'6S, 16 (U. P.) - Os alemães iniciaram a destruição

ele Koenlgsberg, Tal a sensacional notícia que a B. B. C. acaba
F" S f"ele divulgar. Como se sabe Koenígsberg é a capital da' Prússia 01 a o la

Oriental} e constitue importante podo do Báltico e base naval
A 16 (U P) _ O mi-

l-E t'
.

b d t d
. ngora, ..

a
. e�a. ssa �o ICIa vem co:.:o oral',

_ �, eer o �?, o, um� rrra-
nistro búlgaro junto ao govêr-

(haçao da emIssora.�lalldestI?a .alema AtlantIc, que SItuava
no da Turquia, Marko Balba

os 1ss0s na irontena da; Pl'USsla.
nov, fez uma visita de surpre-

I lumaça subl·u a vl·Bte ml·1 pe's ��e�:J:�a�oo������r�ua���su�H "premier" Bagramian e, mais
ROMA, 16 (U. P.) - Foi anunciado que bombardeiros pe- tarde, com o regente. Sabe-se

sados levaram a' efeito ontem operações contra cinco refina- que a viagem de Balbanov es

Tias de petróleo e uma estação de bombas na regíão de Ploestí. tá ligada à política búlgara em

Mais de 750 aparelhos 'pesados participaram na ação. As pri- relação à Turquia, no caso do
meíras informações indicam, que dos objetivos subiram enor- rompimento das relações entre
mes colunas de fumaça que chegaram à altura de vinte mil pés. a Bulgária e a Rússia.

reassumiu
clínica.

suagem,

PARA FER.IDAS,
.

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

ln t:tülUI:lIIfflJ llil!l

,

As perdas
norte-americanas
Washington, 17 - Informa

se que o total das perdas das
fôrças armadas dos Estados
Unidos desde o Inícío da guerra
se eleva a 235.411 homens dos
quais 53.602 mortos, 91.576 fe
ridos e 42.658 prisioneiros.

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

Ilír:l;x.nJii PROPAG,ANDA.

oferece aos seus clie-ntes
- uma propaganda sempre diferente e moderna -_

Rua Trajano 33 - so�LORIANÓPOLIS
Propaganda ilustrada em jornais:

DESENHOS - TEXTOS - CLICHt::S
CARTAZES 8 FOLHETOS

Roubo DO Mosteiro de Monte Cassio.
Cidade do Vaticano, 17 (U. P.) - Os alemães roubaram dlJ.ó

mosteiro de Monte Cassino uma caixa contendo valiosíssimos:
objetos de ouro e seis caixas de armas antigas. Essa âescoberta:
acaba de ser feita pelos peritos italianos e aliados, que investi-
garam sôbre o destino que os germânicos deram àos objetos de:'
arte daquele mosteiro. Os objetos de ouro, constantes de pri-
meira das caixas, pertenciam à época de Pompeia. Os peritos
declararam. que êsses furtos foram perpretados por hábeis ga-

I

tunas, pois desapareceram as caixas mais valiosas, embora;
menos pesadas.
�---_. __ ._--------------_ .. _---------_._-----------��

0-- iS·-T-A--O--Ou �I}S�·p-o-·r-t·I·-V·OhA ·(õilqii�iã· dê ·GrÔdnó·�ovn
l D Londres, 17 (U. P.) -O mQrechaI�

Stalin, em comunicado
-

especial e
confirma a queda de Grodno, u:rno.
das mais importantes cidades for
tificadas da região que dá Qcesso'

à Prússia Oriental. Quem Q ocu

pou foi o 3' Exército da Rússia..
Branca. sob o comando do generail
Cherniokowski.

Caíu Arezzo
Roma, 17 (U.P.) � As tropas alia-·

das capturam, na manhã de on

tem, a cidade de Arezzo. A con

quista é obra dos «Ratos do De-·
serto», apelido que tem honrosa
mente o 8' Exército brit&nico.

•

Em Belo Horizante
América 1 e Atlético O.

Contra Berlim
Loni:!.res, 17 (U.P.)-Aviões ..

mo.....

quitos" voltaram a atacar, na.

noite de sábado, a cidade de Ber
lim. onde foram causados enor

mes danos às indústrias-de-guerra.,.
com suas bombas de 2 toneladas..

Na Bahia
Guarani 2 e Ipiranga 1.

ULTIMA HORA.,
Em Florianópolis
Avaí 9 e Figueirense 3. Crispim

Mira 2 e Caravana do Ar O.
- - .-a-_...-_-...-.-_ ... _

.._.,_......-_..._.....-_._
..

_..

Roma, 17 (U.P.)- Urgen
te - As forças da vanguar
da norte-americana se en

contram a 8 quilômetros,
de Livorno.

o X Congresso
de Geografia
Rio, 16 (A. N.) .::._ o Décimo

Congresso de Geografia, que
deveria realizar-se em Belém,
não mais terá lugar al í, mas

sim, ne-sta capital, de 7 a 16 de
setembro. Aderiram ao certa
me cêrca de duas mil repre
sentacôes científicas. Até ago
ra já �es.tão registradas 126 te
ses. Um dos temas mais pal
pítantes do certame será a

Amazônia. Ao congrseso se

guír-se-á a reunião pan-ame
rlcana de consulta sôbre geo
grafia e corografita, que se

efetuará em agôsto, ..atraindo
geógrafos e cartógrafos de tê
da a América.

Lcndres, 17 (U. P.) - Ru
mores circulantes aqui in
dicám que um irmão dec,
Hi tler pereceu no curso,

dum recente ataque aéJt.ee,
contra Munique, levado a
efeito ,pelas fôrças aéreas,
aliadas.

Londres, 17 (U.P).-Anun
dou oficialmente o Minis
tério do Ar que aviões dep

COIllando de Bombardeio da
RAF atacaram as instala
ções de bombas voadoril2$
no norte da França,
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