
Já estão ·preparados os' "iD�endiá,
ESTOCOLMO, 13 (U, P.) ,

.. AS AUTORIDADES NAZISTAS DISTRIBUIRAM INSTRUÇõES PARA QUE A POP
,

MÃ EVACUE A PRúSSIA ORIENTAL. EM INTERSBURG E OUTRAS CIDADES PROSSIANAS ESTARIAM EM

BANDOS DE "INCENDIÁRIOS�' COM ORDENS DE ARRASAR TUDO, MAL CHEGAR A OPORTUNID

LONDRES, 18 - A EXISTt!:NCIA DE NOVA "ARMA SE

CRETA" NAZI FOI REVELADA POR UMA IRRADIAÇÃO DA

EMISSORA SUECA, AO ANUNCIAR QUE "UMA ESPÉCIE

DESCONHECIDA DE BALÃO, TENDO PRESO UM TAMBOR

CARn.'EGADO DE LíQUIDO EXPLOSIVO E INFLAMAVEL,
CAíU, SEXTA-FEIRA, EM TERRITóRIO DA SUÉCIA".

Londres, 17 (U. P.) - Os aliados estão precipitando-se,
com as baionetas caladas, sôbre as defesas exteriores de Saint
Lô. Não houve preparativos de artilharia para o assalto e, daí,
a relativa surpresa com que os alemães receberam a carga fi-

O MAIS A�TIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA nal dos aliados, As autoridades aliadas não dão por completa

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES a ocupação de Saint-Lô, porque ainda resistem os alemães em

__�
�

..-' várias colinas que circundam a cidade. O comunicado oficial

I
também adverte que Saint-Lô ainda não foi comquístada, es-

H. ,9159 tando em' pleno desenvolvimento as ações decisivas pela posse
, _;_____ total da mesma. Reina, no entanto, grande otimismo no Q. G.

Aliado em tôrno da capitulação final ou da expulsão da guar-

OU Novembro Chegou ao Rio níção inimiga 91�e defende Saint-Lô. Continua o combate nos

,

' arredores de Peners e Lessay, sendo esperado, a qualquer mo-
-

Rio 17 (AN) _ Ch '

- mento, um recuo alemão nesse setor. Os britânicos também

LONDRES, 18 (U. P.) -� OS CíRCULOS ANGLO- onte� a esta' capital, pel:g�� ma��elam as defesas nazistas em tôrno de Evrecy, cidad.e on-

NORTEAuERICANOS MAIS OTI'MISTAS ,FALAM
trada de Rodagem, o interven-

de ja penetral'an: as patru�?�s .de Montg�m,ery. Ao que ínfor

o. ln _ �
_ tal' Fernando Costa, acompa- �am do Q. C:' A�Iado, os l;mtamcos apoderaram-se de algumas

DE UMA VITóRIA EM SETEMBRO, MAS AS ES. nhado do major Hipólito Tri-
casas na parte leste da Cidade.

gueirense chefe de sua Casa ------------------------

FERAS MILITARES CONSERVADORAS DECLA· Militar, profesor A. Santos, se- '[j1sta-O em Baint ...........LoAcretário dr. Fernando Costa Fi- .[!J �

RAM QUE É MUITO PROVÁVEL QUE SE OBTE· lho, doutor Henrique Vilaboim

NBA O TRIUNFO FINAL EM NOVEMBRO. ;.�..::.!.:!.e.s.�};:�;.!�3.:........-_-.._"Y LONDRES, 17 (U. P.) - - IN-
________.. -_ -.-_ --_ - ..__.

Elevada a taxa FORMOU O Q" G. SUPREMO
Desfi-te de 56 mi-I prtsíonelros

de «Saude».
Rjo, 18 (�.) -.0 chefe do ALIADO QUE P A T R U L H AS

governo, hoje, assinou decreto
Moscou,17 (U. P.) - A notícia da chegada das fôrças elevando a taxa de educação e NORTE-AMERICANAS ENTRA

russas à fronteira da Prússia coincidiu com, 'Um fato que fica- saúde, de vinte centavos parai RAM EM SAINT i.orá gravado na memória dos moscovitas: a grande parada de quarenta centavos. -. •

56 mil soldados alemães, aprisionados na atual ofensiva na •

Rússia Branca. Passaram êles, pelas ruas de MOSC01i, rumo aos

COnflllam SI I-
---------------

campos de concentração, sob os olhares dêsse mesmo povo n"e, em que a 10 nao acel-Iara'há trinta meses, estava ameaçado de ouvi-los falar como con-

quistadores. A parada âêsses prisioneiros realizou-se num am-
,

,. , "

biente festivo, para o que muito concorreu o dia ensolarado, C,�rI esp?ndenCIa de Charle� I provav�l, segundo esses mes- a Polônia e uma saída para o

que hoje fez em Moscou, e a circunstância de predominar na Smith, ymd� de Londres �� mos clrCUlos: q�e a 1\1emanha Imar pela Escandinávia, No en

multidão que a êle assistiu, o elemento feminino. As auioruia- poucos .dIas, �e�ata que nos CH- elevasse a R'ussla "ate a lua", I tanto, a essa onda de informa

des proibiram qualquer manifestação de hostilidade contra os c�los dIplom�tI,coS daguela ca- em troca de uma paz em sepa-] ções, círculos diplomáticos an

nazistas vencidos.
- pítal corre a mf?rmaçao de que rado. Ao considerar-se os deta-' glo-britânicos de Londres ma-

a Alemanha esta fazendo estor- lhes sôbre a oferta da Alema- nifestam plena confiança em

Estava O ra'dl·o 110 Inel·O dO mato ços. frenéticos para conseguir nha, diz-se que esta inclue o l/que Stalin rechaçará qualquer
i li aSSm�r � paz em separado com contrôle, 'pelos russos, de toda oferta da Alemanha.

.

' " _ .
a Rússia. Aparentemente a .,. - 01" _ -_-.-•••-_-.�--.. 01" -.-••-.---.

RIO, 18 (C. M.) - Um telegrama de Mage, E. do li,lO,

rela-IAlemanha faz a sua tentahva ft F t I d G d' II Ita que un� lenhado:! quando tra,balhava nas, mata� perte�cen- por intermédio de canais indí- J.I ( or a.eza a rau e II eman la»
t�s ,ao Cortume Canoca, enco�tlou um apa,I�1l10 receptor, de retos, mas as informações são ' ." . " .

rádio e levou o fato ao conhecimento da polícia. O delegado re- tão persistentes que levaram . E?tocolmo, 18 .CU .. P) - A rádio Atlantic (emissora an-

gional dirigiu-se ao local indicado achando" efetivamente, um' os círculos diplomáticos de

I
tI-!1a�Ist�) volta a l!1?lstIr na propalada reunião de Hitler e os

pequeno rádio, preso a um paraquedas de cor vermelha e ten- Londres a acreditar que Hitler pnncip8:_ls chefes mI�Itares do ReI�h. Esclarece a emissora que

do, na base, uma bola de borracha da mesma côr. O aparelho efetivamente faria neo'o('ia� �s alemaes procuramo uma solução para a grave situação mi

é d� fabri�ação norte-americana e foi removido para a Dele- ções nesse �entido. A Ale;;a_/lltar ,9ue atra�essam, resolvendo ?rdenar uma retirada geral
gacia ReglOnal. nha basearia suas esperancas Ida� f?rças naz�stas em todas as frentes. Tal plano colocaria os

no fato de que a Rússia estaria I exércitos �lemaes dentro da ch�mada "Fortaleza da �mnde,
disposta a sustar o seu rápido IAle�anha , q_u� compreende, alem da Alemanha �ro�1'1amen
avanço, uma vez que o Exerci- ite .dIta" a Po.loma Oriental e Central, a Checoeslováquía, Hun-
to soviético reconquistasse to-' gria e Áustria.

dos os territórios que se encon- ..,..,..........o/Y"oo.l"'wh,...,.."...,.."'......................I"'wh,._-.J..............-......,......"'-"'.J...............,,/O,JO,JO.A,..........,OUUO

travam em 1941 dentro das
fronteiras soviéticas. É muito

o
Grande assalto à baionela

Dra. JOSEFINA SCHWEIDSOH

Ano XXX I Florianópolls- Ierts-Ielra, 18 de Julho de 1944

Setembro

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

da Prússia

Oulra «arma secreta» nazi

Nos limites
de regresso de' sua via.

gem, reassumiu sua

cl�nica.

Moscou, 17 (U. P.) - De ;russas convergem sôbre Kau

fonte russa não há até o mo-. nas, vindas do léste, sueste e

mento qualquer confirmação sul. A captura da antiga capi- . .

das notícias irradiadas pelos, tal lituana permitiria às tro- RlO,J 7 (A. N.) - Os maI�
alemães sôbre Tarnopol e Lu·' pas de Cherniakovski avançar, res g�o�rafos d?s Estados U.�l
tski na direção de Lwow. Mas ao longo da estrada que leva dos virao ao RIO .1201' ocasiao

lembra-se que Moscou geral-
I

diretamente a Koenigsberg, na d�a Segunda Reuniâo Pan-ame-

mente retém essas notíc�as at.é 'pr�ssia Oriental. Com isso, fi- in_cana d: Cons�.lta. A delega- QUANTO G "NBOU ft "RIEN MIRANDA
que a ofensiva vença os p1'1- !canam flanqueadas as defesas çao. norte-americana será a 11 U II

meiros grandes sucessos. Ain-'nazistas dos lagos masurianos ,maIS numerosa. WAS1UNGTON, 17 (U. P.) - O Tesouro dos Estados Uni-

da hoje a agência "Transo- 'que poderão dificultar bastante' S
p. _

dos publica uma lista de aproximadamente 800 pessoas, cujos

cean" inforrr:a q�e os violentos 'um ataque pel_? suéste. O alto I umarlamente re,ndlmentos, em 1942, ultrapassaram os setenta e cinco m11

ataques na direção de Lwow as- comando alemao, bem compre- d·
dólares, Entre êsses nomes, figura o da cantora Carmen Mi-

s�miram o caráter duma ofen- eJ?-�e�do o perigo, lançou novas executa OS! 11'3Jnda, que ganhou 83 mil dólares no ano atrasado.

SlV9: de grande el}vergadura. d!:.visoes �e tanques. Tudo em Londres, 18 (U. P.)·_ O::; E'MaiS ao norte, tres colunas vao, porem.
.

"Maquis", 001110 são chan:a�os -a metro que se mede o avanço
O ·t·d M·

·

t d M
·

h
os componentes do e'{erCl�O

emll O O lUIS ro a arlo a francês de resistência, nãc se- LONDRES, 17 (U. P.) - Um despacho da linha de f'nente
rão tratados pelos alemães co- informa que os norte-americanos reiniciaram às cinco e quil�

NOVA IOUQrE, 17 (l\ ]).) - A rádio de 'fóquio nnul1· mo presioneiros de guel'l'à; Sí�� ze de hoje seus ataques sôbre o norte de léste de Saint-Lô

dOlJ n demissão do ministro da )[arinha� tendo �jdo llomeado rão sumárial11entE' execniar!os, aVàlnçand'O mais algumas centenas de metro,s. É por metrD �
1l!H'1l suhstituÍ-lo .0 almil'lln!e NOl'lll!Ul/:, Na primeirfl noticia, ai. CO�10 ,aiC��)� de .informai" a não _PaI' quilôr:letro, �oi,�' já mede �tualme,nte o avanço nesse

7,w-se flue o ahmrll!1te.lINhl'n �e!mssao, mas, em s.e�UJaa, ,�ll. a�ellcla oflcIal naZista D. N. fi. setol, o que da bem ld�la .da. tenaCIdade com que o inimigo
tro ({t'SllllC]IO da ag'eUC]ll nome1 mlormou que o 111lIllSh'o rOl'il Desse modo, a Alemanl'li JiaO proctl'l'a defender os prmclpals baluartes da sua linha. Tal11-

nlnstado do carg'o. TalY(�z não seja mel'a coincidência que e):sa respeita a proclamação e111 ql:e bém no setor de Lessay cada casa em cada aldeia fôra conver-

11('111 issã? se realize. 1l1'edsa:men1"e 4 semanas �l�p.ois que a e�. EJisenho,;er, na "enuna p:ls_sa- tida num f?rte guarnecido com paraquedistas e tropas fIe

quall fll JSllH)lteSa fOI dm'rotada no muI' flns Fll11HI181'! l'OI' um· da, consIderou oi'! "MaqU18" choque nazlsüvs. Apesar de toda a resistência o avanço aliado
dndl;is llorte.l).merlc&nas. IjOfilQ fÔil"QfJ,S Bob !'lU ç',1rUU1,tl<). prQsflegne 1l}Jüo, mas in�xonível.

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O eSTADO-Terca-feira, 18 de Julho de 1944

francesas do Interioro ESTADO "As tropas
Diário Vespertino LONnRES, 17 (U, P,) - EISENHOWER CONSEGUIU

}'J{OVAS GONCLeDEN'J'ES UE QUE OS ALEltfXES ('ONSIDE
:R"All'I AS TUOPAS }'RANCESAS no [N'J'}jIUOR, COMO :FRAN
tO.ATIRAnORES E, PO:R,'I'ANTO EXECr'l'AM SEUS ll'IEM
BROS QUANDO OS (_�AP'l'UR.All'I. BASEA,DO NESSAS PROVAS,
() G.ENERALíSSIMO ÃLL\DO EllIlTIU UltrA eOM("NIC\ÇÃ.O,
SEGUNDO A QUAL ESSAS TROPAS FRANC'ESAS SÃO UE
eL.AiL·\.DAS "}'ôRÇAS COJIBA'['EN'l'E" SOB o COllLlNlH)
no GENET{,AJj O. KüENING E INTEGRAN'J'ES DA FôRCA
EXPEIHCI0NÁRIA AljIADÁ. EIU SITA CO::UCXWAÇÃO,

�

o
GENERAL EIS}��HOWER IHSSE: '''TAIS FôRÇAS !jUTAl'U
AnERTAMENTE CONTRA () INUIIGO, T:ENnO·LHES SIno
nAIU.S ORDENS PARA QCE REALJZEll! SUAS OP};[UÇÕES
CON'rRA OS G.KRMXNICOS, UE AeÕRno eOJ! AS LEIS DE
GrERRA", AS }'ÔnCAS ]<'UANCESAS DO IN'l'Elnon FonAM
rR.OVU):\S ])E :E:lrULEllL\8 E DIS'I'IN'l'IVOS .E 8,'\0 COXa
SInER\IHS PRLO (a�X.ElL\_L EXSENHO"\YEH ('OJIO EXÉR.
erro SOB o SE[- f'qJL\.Xlm. }'INAIJ.MEX'I',E .. C'OllreNH'"\
no ,H'R}:S('E�'l'.\ QCi'';, "ESSAS ('llHTXS'I'Ã�('U.S, AS
RRPRESAUAS .'YAZIH'I':\S H.iO VIOl,A('.\O ..\S RE(�R..\S lU

Os originais, mesmo não publi- t-irERR.\, QrE OS BOCHES SAO OmÚfU ])OS .i ]n�SPf�r-
ca"ns, não serão devolvidos. 'rAR,

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'I'el. 1022 - ex. postal 139

Aproveitem
Os mais
Tudo não

., A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 - S. Paulo.

,�,����������

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Número avulso Cr$
No Inter lor :

Cr$
c-s
c-s

Ane 70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Semestre
Trimestre
Mês

Ano so.oo
45,00
25M

Semestre
Trimf'stre

Anúncios mediante contráto.

Sapatos para Senhoras
A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

08 preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI além de Cr$ 50,00!

Sapaatría Barreiros
Rua Cons. Mcfro. 41

Vende-se um apar ê-

lho para
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V.

v -, 25
-rw-__-_.,. -"_._..M ...,.._ _ - - .,. •

•...,. -
_ ...

A «Brigada do Escovão»
LONDRES, 17 (BNS) - O "Evening News " de Londres

publicou detalhadamente a valiosa contribuição que as donas
de-casa da, Grã-Bretanha estão prestando ao esfôrço de guer
ra dos aliados. Diz o jornal que as organizações hospitalares
britânicas, que foram bastante expandides para receber os fe
ridos aliados, fizeram um apêlo a voluntários para "trabalhos
pesados", nos hospitais, tads como esfregar assoalhos e lavs r
roupas. O apêlo foi dirigido às donas-de-casa britânicas, as

quais foram convidadas a vir aos hospitas depois das horas de
trabalho para prestar o seu auxílio, mesmo indireto, cuidando
dos soldados feridos. Imediatamente, milhares de' mulheres
apresentaram-se para fazer êsse nrabalho voluntário-não �O
as donas-de-casa como também aquelas que já têm o seu tempo
preenchido em outras tarefas de guerra. Em três meses, cêrca
de treze mil mulheres se tinham alistado na "Brigada do es

covão", e o número continua a aumentar rapidamente, "_\s
mulheres - diz o jornal - podem ser consideradas corno en

grenagens essenciais de complexa organização hospitalar bri
tânica a serviço das fôrças' aliadas, engrenagens essas cujo
movimento suave e macio é essencial à consecução de todo C>

fim, ,

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
Otert as à Caixa Postal n. 113

5v 1

(iARAGE ����::
ruo Alves de Brito. Trator
na casa n. 70, da mesma

rua. 15 v .• 7

Carteira

Ensina-se em aulas
diurnas e noturnas.

Largo Benjamin
C�mstc;mt, 6,,,

COMPREM PElO REEMBOLSO POSTAL
• &_II!tI_gD:,�_

A Maravilha da técnica suiçe moderna

Igual ao modelo «fino e leve como

uma folha»,

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubís Cr$ 390,00

Caixa. cromada, fundo o
ç
o

inoxidavel - Ancoro. 15 rubís Cr$ 295,00

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 lU-

bís, para senhora Cr$ 385,00

Caixa folhado, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 ru-

bís, para senhora Cr$ 410,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembolso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI

J

Precí so-se de um moço e uma moça, com noções
de escrituração e prática de dactilografia. Carta de

próprio punho enq.ereçada, para esta redação, a: AUXI·
LIAR DE ESCRITORIO, indicando referência, enderêço
e ordenado que deseja. v. - 3

Auxiliar de escritório

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pl'Ó Doente
Pobre do Hospital de Carídn
(te". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto '10

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

do Hospital de Caridade).

Tipógrafo
Paru trabalhar em Blumenau.

numa grande firma. precisa-se de
bcrn tipógrafo que conheca, in
clusive. serviço de obras. Tr';tar na
CASA 43. livraria e papelaria, rua
João Pinto. 9-A. 15 v.·6

REDUZA·A
"GORDURA

�""ê-;;"""'�p-�a"'"'"-r
.......

n;.....,.,_,._.-ÕA
........

S"""'Ã-.rJ'M...,..,I....,.S-é"""É Por Um Novo Me'todoLANEA é S8 ber economizar,

(ASA- Vende se uma, ;;
- rua Felipe Sch

midt, 184, 'I'r s tar na mesma.
S v. - 3 I Grande Concurso

-

SAPONácEO RADIUM
Cia. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Petrópolrs s ,

no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo (Arizona', toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.000 cruzeiros. além de 5.500 outros prêmios menores.

2U envólucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

SAPONACEO (em pó) .dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar-se a

___c __

Procura urgente
Rapaz recentemente nesta Ccpí

tal. com prática em serviços de
escritório e prestes a concluir seu

curso de contabilidade. fornecendo
reter�nciQ8 que se fizerem mister,
p1aiteio colocação.
Pedit:., informações a esta gerên-

cia, 3 v .• 2
---------------------------

VINDE-SE: �:�inr;:::�
perfeito estado de consar

vação. Info.rmações nesta
gerência. 3 vv- l

DESPERTE I BILIS
DO SEU FíGaDO
f SaltarA da Cama Disposto 1181'11 JIIII.

Seu figado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bílis não corre j;j..
vrernente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôrna
go, Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e cornoque envenenado.
Tudo e amargo e a vida é um rnarcírie,
Urna simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bílis e você sente-se dis

posto para rude. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
1'\;;:0 aceite outro produto. Preço; c-, $ 3,00.

DEZEMBRO DE
na Séde da

1944. ÁS 14 HORAS
Companhia

Os «ccu pona», para serem trocado$ por «envólucros· ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram.se com o sr,

Vir'gílio ,José (}arcia
Rua Tiradentes, 35

5 DE

---------r---------------__

Perrdeu'se uma, com dinheiro,
fotografias e documentos. Gratifi
ca-se com Cr$ 100,00 a pe.sllôa que
a achou e o. entregar na casa n.
37 da Praça Gener-al Osorfo , 0;1.1
nesta redação. 5v.l
-----------_._--- Nazistas contra os católicos holandeses

Londres, 17 (BNS) -- A re-
I
mais voltam. Portanto, não

cente insistênr-ia com que os somente os fiéis se vêem, pri
nazistas estão tentando neu

tralizar ou explorar o catoli
cismo nos países ocupados ac '.

ba de ser descrita por um tS

tudamte holandês, reconte
mente chegado a esta capital,
depois de ter escapado ela Ho
landa. O jornal "The TablEjit"
citando êSSB testemunho, es

creve que os alemães, ao ve

rem a enorme influência da
carta pastoral dos bispos ho
landeses sôbre os católicos da
Holanda, recorreram a novo

meio para impedir a sua pu
blicação em solo neerlandês.
Todas as veze-s que aparee'3
uma dessllls cartas, numerosos

padres e curas são detidos e

enviados para eampos de o.on

r,entração, dos quaiS ntn'C":l.

Mala perdida
Entre esta capital e Santo

Amaro extraviou se uma mala
com a etiqueta nominal de
cIseir Alves de Sousa» e que
continha roupas, livros. uma

bomba de bicicleta, um esme

ril, etc. Será gratificada a pes
soa que a entregar na .Pensão
Vitória», 3v· 2

vades da orien tação ele sem>

bispos, corno também do seus

ministros paroquiais. Entre
tanto, as cartas pastorais es

tão sendo impressas em segrê
do e distribuidas, do mesmo

modo, chegando às mãos dos
padres nas noites de sábad..,
sendo tmedíatamente comuni
cadas aos fiéis: se isto for
impossível, os padres as re

produzem com duplicadores e,
com grave rtsco, as distr'ibu- J1
aos paroquianos.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Melreles, 18

J!F�IC. I !lI�TtíI;}....... TRAJANO 14 fíÃN!lA�
.._- RlTor D4 (Of1FllTAPfA CII/Ç/,rrfIlO

Móveis
Comprar, vender ou alugar

,

80 na

I A SERVIDORA
(urso de Córte

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços só na CASA MIS'
,Clt.ANEA -_�uo TrahlDo, D

ra maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Ao atender as Estrêlas de Cinema de

Hollywood uln médíco descobriu um

método seguro e rapido de remover: o

excesso de feia gordura, Comece a per
der peso na primena semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastrlhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Fornlode, traz nova vitalida
de, saúde e energia como tarnbern urna

aparencla atraente. ao dissolver a goro
dura. V. não só se sentirá corno pare
cerá 10 anos mais jovem, Não é neces
sarro fazer regtme aumentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercícios
em excesso. Atua ajudando a nature
za. Forluode, -reouz a gordura de
um modo garantida C0l110 V. deseja.
Peça Fo'!"nlflde. hoje mesmo. em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
üístr, S. I. P. Caixa Postal 3736 . Rio
Venda sob prescr ição médica

R EN NER

I

I TRAJES
PARA INVERNO de
CAPAS:
GABARDINES de
COLEGIAIS
MILITARES
PANTUFAS
PULLOVERS
COSTUMES
SAPATOS
AGtNClA:

Cr$ 390,00 Q 480.

Cr$ 430,00 a 465.
Cr$ 140,00 Q 170.
Cr$ 320,00
Cr$ 29,00

de Cr$ 58.00
de Cr$ 390,00 a 480.
de Cr$ 50,00 a �55.

PE;DRO SOARES '. �
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Lira Tênis Clube -- Dia 23 de julho (domingo) Cocktail dansante
9 horas da manhã às 13 da tarde. (Almôço a reservar).

f

f- '

\

-- das

aos aliados na luta .VidaS�
i....... . .

AN 1VERSARJO�
'1

Transcorre hoje o natalício do
sra Marília Colado Flores Lino,
espôsa do sr. telegrafista Dorival
S, Lí no-

Gandhi adere
contra o

vam o ambiente, desde que, em
setembro de 1942, os naciona
listas indús pediram que os in
gleses abandonassem a Índia.
Gandhi expôs à imprensa um

-, .

naZI-nlpODISmO
Bombaim, 17 (Uníted) - O

mahatma Gandhi prometeu
auxílio aos aliados na guerra
contra as potências do "eixo".
O líder indú sugeriu a organi
zação de um govêrno nacíona
lista da Índia, sob as ordens
do vice-re i britânico, Segundo
a mesma í'onte de informações,
seria essa a formula para dar

! im à crise política anglo-in
dú. Prometeu ainda Gandhi,
que, enquanto durar a guerru,
não será reiniciada a campa
fi ha ele desobediência civil.
Essa atitude causou surpre

sa e comentários favoráveis
na capital da Índia. O jornal
decano da imprensa indú disse,
a propósito, que "tais declara
ções inequívocas de Gandbi
afastam' as nuvens que tolda-

h tá 1 I f'
A gracil srita, Olga, filha do nos

ep � og?,. no qua iguram: 50 prezado amigo e oonceituado
sua iuatívidade, sem consulta I comerciante sr, Oscar Cardoso. fas
prévia à Corníssão Permanen- teja hoje o seu natalício.

j e do Congresso Pà-Indú sua
Hoje transcorre o aniversúrio do

entrevista com O vice-frei, afim sr. Euclides Cascais.
ele manirestar-Ihe que não ali
menta o propósito de fomentar
a desobediência civil: a revi
são da situação anglo-íudú: a

criaçâo de um govêruo nacíc-

Fazem anos boje:
sras. viuva Avelino Pedern"iras.

Carolino Brito, Cecília WoH Dortas
e Laudemira Gomes Teixeira;
srita. Evangelina Sousa;

. �.'
srs. Pedro Cardoso, João Maria-

nal para, a adminstração CIVll. no da Silva. Aldo Ferreiro;
ela Índia e, finalmente, o en- jovens: Antônio José Cabral II

cerramento de sua ativldar'e Rui-José da Silva;

política, depois de ser conso-
menino: Ian CarreÍrão.

guida a independência da Ín
dia. Newton Varela I

Advocacia em geral

O lugarei o Bucchiânico -Itália
viu nascer a Camilo em 25 de
maio de 1550. No mesmo dia mor'

reu sua mãe e, seis anos mais

Escritório: rua Vidal Ramos, 30 tarde, perdeu Camilo o pai que,
. como copitão, servia nas guerras
italianas. Assim ficou o futuro
santo sem educação alguma, e em

breve manifestaram-se as corise-

As cêdulas de quências. Não aprendeu nada se

não jogar. Fez-se soldado e tomou

C $ 5'0 00 parte na guerra contra os tur,cos

r, 1569-1574, perdendo no jôgo tudo

Rio, 18 (E.) .
__ As novas cédulas quanto possuia. Além dísao , uma

de 50 cruzeiros a entrar em circu-
úlcera· numa ptirna forçou' o a a·

bandonar o exército. Em Roma
loção dentro. de breves dias, terão
o tamanho das de 200 cruceiros e

'recolheu -se ao hospital São Tiago
de um lado o quadro simbolico da

Mas, recaíu no vício do jôgo, rno

I
tivo por que foi despachado de lá,

ei aurea e no anverso a efigie da quando sua ferida estava curada
Princesa Isobel , São impressas em superficialmente. Para ganhar seutinta roxo· As cédulas que vieram sustento trabalhou como jorna!eidos Estados Unidos encontravam-

Porto Alegre, 17 (D. N.) zada no sentido de um pronto C' d A
ro na construção de um convento

Acaba de chegar a. Porto Ale- socorro médico nos campos da �:nd� Q::;:at:rasm:�:iz�J��io�e::i- ��� C;:�����:�teA�:mvt�!�, ���
1 t O 1 b

,.

S '11
os. O sr. Gladstone F'Icres , diretor

2:re, confo'rme noticiamos, r,"'- u a. s a oratórtos -, qUI':; d duas tentativas de entrar. na or-
� aquela Repartiçãc. esteve hoje no dem dos Capuchinhos e dos Fron-
gular quantidacl.e de penici li- fazem parte de três grandes gabinete do ministro da Fazenda,

d t d E t d t d
.. . .

I b
ciscanos respectivamente. Mas,

na, p1'oce en e os s a 05 cen 1'OS a pesqUIsa InICIa e com inando a data paro o lança- sempre de novo abriu.se o ferido.
Unidos e por intermédio da produção, controlados pelo rnen to das novas cédulas em cir- Agora, dirigiu se pt la segunda vez

firma norce-amerícana E. H. culação. ao hospital São Tiago e serviu aos

Squibb e Sons. A pendcilina govêrno americano. Ernbors

N -Ih d
doentes. De tal ferma satisfez nes-

produz ida em nosso meio re-
reduzida quantidade haja che a I a e te trabalho que foi nomeado dire.}gado até esta capital já pode- tal' do hospital. Observando, po

Presenta o resultado brilhant -: M
.. , l' A •

d
.

mos constatar o grande ínte- aOlag.::.ssa
rem, a neg 1gencla e murtos en

de nossoS técnicos e homens U fermeiros, fundou uma associação
de laboratórios, não chegando,

rêsse que a mesma firma, te:�l Pearl Harbor, 17 �U. P.) de leigos para o serviço dos doen-
em, oportunamente, suprIr O quartel-general do coman-

teso Esta se transformou na ordém

porém, para atender todas as nosso merc�do de drogas do dante-chefe da frota do Pací-
dos Podres da Boa morte. Camilo

nossas necessidades, sendo famoso medicamento que 1"€- fico anuncia u l'A, t _

foi eleito superIor do novo instituo

rolucí ,

. .

t'�;-
1 q e .lOIçaS nor e to. Os seus membros obrigam-se

preciso controlar sua dístrt- \ o UClOllOU os meIOS Cl�l�!" americanas desembarcaram na por um voto especial de servir aos

buição. A notícia, pois, da che- cos do mundo. A penícllíua ilha de Maniagassa, ao norte atacados pela peste. O santo rnes-

gada a esta capital de peníci- d
. - mo renunciou a sua dignidade

lina nO'l'te-amerieana não ])O� Squibb, que chegou a esta ca- i
e Salpa. para poder dedicar-se inteiramen'

deria deixar de oausar sensa.� p�tal, é sodica e está acondi.-lSulfanllamida COnfra !:s�s�i�e���o s�:e��:nt:���se��:;�
ção, dado o esforço dos Esta- Clonada e� ampolas de ·····1 a cária dentária m�iro, mas, aind?- como con�eBsor;
dos Unidos 'na guerra. e sabe- ] 00.000 ul1ldades Oxford, sen� Telegrama d Sã P 10'

pOli, em 1584. tmha recebIdo a

mos que toda a. produção de do cuidadosamente mantida e1n f '

e o. a� m� ordenação sacerdotal. 40 anos de Nio tenhas dúl'lda em de

medicamentos se acha mobili. temperatura inferior a 100 C I Olma que a sulfamlamlda e. sofrimentos causados pela antiga Dunclar um "qulnta-colana",
__------------------------------. empregad_!1,. alí, com êxito na I ferida e aumentados �or outr?- do

por mais que pareça teu aml-

Correi-as de transml·ssa-o â�r.aadpaenCaaSrIeddueanstária'l�ast�n-li:n;�e ��h(g�::il�:ue:itdedi�l�� gOf nlo merece tua estima a ...
ap l;açO�s, de 1614. kaldor .a PátrJ.. (L. D B')

acentuando que a suna e mIS-
• • �

t�rada com engenol e óxido de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZInCO.

'

...ee••••••••••••••••••••••••••••••o.•••••••••••••••

A SUA FARMACIA
RUI CODJelheiro Mafra, .. e 5 - FONE t.64�

Eatrera a domieíli.
�,,�-�.�--==-=----�a--�,·�4�·�· __

comunicam a seus po renbes

Residência: rua Deodoro, 35.

João (iarbi e

Senhora
Tenente José (ayres Pi nto

e Senhora
participam a seus parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de casamanto de lIUa

filha Aloisia com o

sr, José Garbi.
Florianópolis, 14-7-1944

e pessoas amigos
seu filho José

que

contratou casamento com a

srita. Alolsia Cayres Pinto.
S. Paulo, 14·7-1944,

�L- __

,

Penicilina americana em P. Alegre

�
I Vendem-sf' a preços baratíssimos,

sem compet�ncia, e diretamente
da Fábrica!

Dr. Artor Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultol
Doencas das crianças

Laborat6rio de Análises

Consultas diariamente, das
3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado, 7 (Ed.S. Francisco)
Res.: rua Vise. Ouro Preto, 7

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

DERROGADO O DEVRETO-LEI 4.717·
os declarantes à pena de priséio
por um ano, além do cancelamen.
to de todos os registes ou arqui
vamentos feitos.
Artigo 3' -- As declarações que

na forma do artigo 3' do aludido
decreto· lei 4711, tenham sido en

caminhadas pelas Juntas Comer
ciais ou 6rgãos correspondentes ao

Oaparto,mento Nacional de Ind6s
trio e Comércic. bem como aque
las recebidas diretamente dos de·
clarcrptes. deverão ser por A,te
órgão imediatamente r.emetidas ao

Banco do Brasil paro os fins con

venientes.
Artigo 4' ,- Este decreto· lei 8n'

trará em vigor na data de sua

publicação.
Artigo 6' .- Revogam-.e 011 di••

po.iça•• em coni;rdrla,

Rio; (Pelo correio) - Derrogando
um decreto-lei o presidente da Re

pública assinou o seguinte:
Artigo l' -' Fico derroqado o de·

creto-Iei 4.717. de 21 de setembro
de 1942.
Artigo 2' -- As firmas, sociedade.

e representantes que não tenham

cúmprido dentro do praZo pre'listo
no dispolto no artigo l' do refe
rido decreto-lei 4.717, não poderão
registrar ou arquivar quaisquer
documentos no registro do comér
cio sem prova de haverem pago, a

título de multa, o sêlo federal de
cem cruzeiros.
Parágrafo único - Além dessa

penalidade, nenhuma outra serei
cominada acs transgressores, res'

salvodol O!i Co.lOS de fraude naS

dllclaI'CI!rõel. em 'que lICt l",j.itqrpQ

Não estão isentas
Rio, 16 (A. N.) � O diret.:n'

dos Correios e Telégrafos, eu
circular a tôdas as Diretorirls
Regionais, acaba de esclarec')I'

que o govêrno, isto é, as·repàl'"
tições federais não estão iSê1,
tas do pagamento à bôca (10
cofre de taxas. e prêmios rela
tivos à emissão de vales pc,,,�
tais,

S. Camilo de Lellis,
Confessor

o

CCoJo homem Jístínlo e eleqanle
* Conhece o efeito do seu sorriso fascinante.

ção, e verá como adquire o sorriso do
homem conciente de sua personalidade.

�(se-o com eonfianqa

santo do dia Cartas com
diamantes
Rio, 16 (A. N.) - O Govêr

no brasileiro acaba de autori
zar a recepção de cartas aé

reas, contendo diamantes, vin
dos da Inglaterra para o B1'2-

sil, mediante o pagamento rle
j axas alfandegárias.

AJJ autoridades responsivel. pela
fiel execuc;io das Estatist1caa MUI
�re8 podem exigir, sempre que bul'l
ver dúvida quanto ii veracidade de
qualquer informaçio. que ca�a I ...
formante prove o que declaro.. "
mi-fé constitue crime contra a -

"ara.ca nacionaL (D. JI. 11_).

-

San U u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONlCOS:

ARSENIATO. VANAOA
TO. FOSFOROS,CALCIO

�TC!
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
OI Pílldol. Oep.uperldOt,
E.goI.dol, Anêmlcol, Mie.
qUI cri.m Migro., Crll�11
raquilicl'. receb.rio I lont-
fie.çio ger.1 do orglnllmo

Sa nüüi 001
Llc. D.N.S.P. n' 199, 4e 1921

,

FARMACIA ESPERANÇA
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Com o Hm de' diminuir o stock, liquidamos tudo
compras, antes de 'verificar os nossos artigo,.

lü,oo I '

PERFUMARIAS
1 �,.�� I

Pasta Kolvnos ,..........
"

I
Pasta Colgute, pequeno , .

7,:)0 Pasta Colgatc, grande .

13,00

I paS,1
a I',cver .. ,

.'
, . . . . . . . . . . . . . . . .

"

7.00 Pasta bucalo[ , .

7.00 S::tbl)nele Carnaval caixa ,.

7:00
I Sabone.te

Dorly .

1 U,ou Sabonete Euculol .

11,00. l Sabonete Gessi , .

4G,oo I Sabonete Cativo em bola , .

40,00 IISabonclC "ale Quanto Pesa .

55,00 Sabão Aristolino .

7,00 PÓ Ladi .

7,50 Pi'] Coti peqllPno �

, ..

Pu Coli grande .

Pu Suspiro de Grauada gr:Jnde .

Talco ;\falva peqneno .,., , , .

Talco ?ilalvn grande , .

Talco Eucalol médio ' ,.,

Talco Eucalol grande , .

Talco Hoss médio , ,.,., .

Talco Hoss grande , , "", .

Talco Gessi grande , ,,' , .

�ralc.o Palmoli re , � . . . . . . . . .

'"

I Houge Tentação " ,., ,...

"

Houge Cici " ."' , , ,, .

Houge Roial Briar .. ",.",.' , .. ,., .

balon Tentação , " , .. , ..

Baton Lalaque , ,., .. , .

Creme Rugai '.,' ,'.'., , '.,.

CI'C111e Coti , , .. ", , ,., " ..

Creme de Alface � , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

Creme Ponds ., , .. " , ,." .

Fixbri l ' ", '.,., .. ,.",.".,.,.,

()!eo Dorly e Frank Loyd .",."., ,."

óleo Cecv ',., ' ", .

óleo Encalol ,., ' .

(}leo Royal Briar ,...................

"

Quiuu-Pctrúlr-o Saudar pequeno
"

Quina-Petróleo Saudar grande , , ,

(}uina-Petróleo Oriental ., , , .

Loção Br-ilhante ,.".: .. " .. , , , .

L�itc de Colónia ,., , ', .

o seu dinheiro, comprando na casa que m ais barato vende.
que sio realmente os menores da praçe. Não Faça sues

TECIDOS Brim Sehastopnl " .. ,.. .., , .

Chitas ,.,........... mt. :3,00 Brim Caroá ,.",." �. , . , .. , . , , .. , .. , , .

Voil estampado � '" . . . . .. 4,00 (�hjtão, artigo superíor
"

Voil estampado 4,50 Crepon para. quunono
,�

V'oil estampado a escolher .. a •• � , • • • • • • • • • • •

" 5,00 PellIcía lisa, reclame �

Peterpans (reclame) ' , , ',..... (i,oú Peluda estampada, com listas , .. " ..

Vai] suíço , , ,. 7,00 Pelúcia estampada Ivone ., .. , ,." .

'�()�l suíço, (artigo superíor) ,.,..." ll,oo Pelucia com bonecos . .: , .. , " ., .. ,." .. "

"

VOlI remam .. ' , .. , ,'.' 9,00 Cachá, artigo bom ,.,., " , .. " ..

Linho líso, todas as cores ,."" ,.. 5,00 (;:1.c11 á, artigo superior .. ,.'.,.",.,' ,.,

Linho estampado ., , .. ,' ,. 5,00 Casemira para casacos, reclame .'.', ,.,.

Linho estampado com 80 de larg , .. ,. 7,00 Casernira lHlI'a casaeQS, uprove iteru """'"
Línno Hodie •. , .. , , , .. , .. ,.".". 10..50 Casernlra pU'I'a Cllsaco�. art. extra .. , .. , .. , ..

Fustâo estampado ., ,., ,....... .,.. 9,00 :\!'escla, a rUgo bom " .. , .. " "",.",.,.

f'usWo estampado (artigo sup.) "., , .. ,. 10,00 13rim Kaki .. , .. , .. ,.," ... ,.,., ,.,.,." ..

Peterpan (artigo superior) ,..... 12,00
Tceido listado , , .. , .. ,............ 7,00 CAMA E MESA
Tohralco listado ,............. 10,00 Colcha branca para solteiro, artigo horn "30,on
Tecido Beligerante ,., ,.. 10.50 Colcha p;)l'a casal, artigo Dom '.' ,., .. , .. , a,i,oo
Tetülo e/aviões " " , ,.....

" 8;00' Colcha lJu,ra, casal, artigo supr rior .... ,.,.. '!!),O,t
Tecido americano moderno , ,. 12,00 Cobertor cinza. lã de hó de , , .. , .. ,...... 1 Uitl
Tohralco estampa-do .. , .... , .. , .. , ,., , 7,00 Cobertor para solteiro , " , .. ,. 2,1,nn
Tobralco (artigo superior) , ... ,............ 10,00 Cobertor para solteiro ,' , " , .. , 2li,oo
Tohralco estampado o/corações .. , " .. ,. 12.00 Cober-tor para solteiro ." .. , ,.,..... ?�,oo
'fecido (.'ÜIn bar-ra (reclame) � . . . . . . . 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra ,' ,.

"
..�i).oo

Tecido com barra (novidade) 12,00 Cobertor para casal "." "., ,.. 30,00
Tecido estampado c/Iaços � . . .. . . . 14,00 Cobertor para casal " :12,00
Opala lisa, todas as cores , " ,.... 5.00 Cobertor para casal, tipo superior .. " , 40,o(}
Opala francesa ., , ,.'.... fi,oo Algodão Léro-Léro (peça), ,., ,.,.... 32,00
Opala inglesa , ".,., , , , 7,00 Algodão Minho ., , , ".,.... 40,00
Opala belga "., , "., ,.,.. 8,00 Algodão Douro , '"",......... 50.00
Opala suissa Matarazzo , "........... 13. 'I) Algodão Argen tina , ",.:., ,.,.... 55,00
Cambraia branca', 1 mt. largura , .. ,., .. ,...

" 16.50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts ,....... 32,00
Opala estampada, , ,........... 7,00 Alvejado P-olar, largo 1,50 peça , ,.. 170,00
Opala estampada 8,00 Alvejado Polar, larg. 2,00 peça

" 200,00
Opala estampada (art. superior) ",.. 9,00 Algodão "C C" largo 2,00 peça ,.........

" 155,00
Opal� estampada Ivette , , , ,.',. 12,00 Cretone Lençol (i/4, branco mt ,...... 12,00
Zefir, artigo bom " ,........" 6.00 Cretone Lençol 7/4, branco mt. .,.......... " 13,00
Percal para camisas , ',.

" 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco mt. ,........ H,oo

�:r!c.ol!ne, artigo superior " '.'. 10,00 Cretone Império (1/4, em cores mt, " 13.00
Tricoline, tipo extra ' ,.""., , , 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, larg. 2 rnts. 22�oo
!,r!col!ne, com salpicos , ,........... 12,50 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo 2.20 mts.. " 21,00
I r icoline, para pijamas �

" 12,00 Cretone Carioca, 9/40 larg, 2 111tS. hr., TIl!. ••. 20,00
Tricollnc hranca, lavrada " 13.00 Cretone C[\rÍoca 10/4, braneo, largo 2,20 mts. . 2,1,00
Brim palrdo colegial ".............." 5,00 Cretonc Para.izo 10/ 4-, bralnco� largo 2,20 lnts. . 24,00
Brim pa,l'{lo eolegial, superior , , ,..... 6,00 Cretone Curió 9/4, branco, larg, 2 mts.. 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom ,."., ,....." 6,00 Crelone Curió 10/4, branco. largo 2.20 mts, ..

" 30,00 Toalha Bom Dia , ... ,., ... "." .. ,., ..... ,. fi.oo
Bri111 fantasia 5,00 Cretone �upejal 9/4, braneo, largo 2 rnts. " 35,00 C:-dças feitas paTê) hOlllcns ,......... 22,00
Bril.n co.1ossBII . �............................. 6,50 Cretone Nupcial 10/4. branco, largo 2,20 DltS.. H 40,00 Canlisas de 'Tl'jcolinc ·desde �""""" :�t},O()
Brinl, 3-rtigo bom ............................" 7,00 Hjscado C'olossal pá·ra co16hào, reclanJc 5,50 :\Jri:ls para hornens dl\sde 3,00
B.l'�m S.ing,a�tlra ' .. �.........." 8,00 Riscado enfestado paJra, colchão,...........

" 10,00 Meias Pa,ulistas para moças "" ,., ",

" 5,50
B1'l'm Sllrpel'JOr ".".".,., "... 10,00 Hisearlo enfestado para colchão, art. sup.

,. 12,00 Casacos de rnalhrus p:l['a crianças "", ,.

" 10,()(l'
Brim Estalingrado ".,., ... , .. , •••......

" 12,,00 Alnalhado hraneo e em cores, enfestado....
" 12,00 Blusas de meia para Cri4111ç'a, ar!. jl1\'crno ,'.

"

12,00

S"das lisas e estamp·adas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: r�ndas,
,

.

. fit3S, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.
Comprar barato, só na Casa Yolanda (filial), a casa que mais barato vendR AO

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2
...........,------_._,�------_ _- . "---�------'-------------"--------

DIA O furor de um pai turco NOVOS e
Angól'a, 16 (U: P.) - De(:l� Iher, Ascline, ele 50 ano,i'), ao,; US liDOSdidamente, a Turquia decidiu quais culpa ele terem divulg V' li

"abafar" o eartaz illternacio- do a "sna grande infelicifla- COMPRA
naI. Discutp-se a sua posição Ide". O jOl'nalista termina Sl.i:t VENDE

e

e111 face da atual situação b6- na.nativa, dizendo que, nessa •

11iüa da Europa. Discute-se a Il',egião, os pal'tos ele multípal':-l.s Idir.-mas por-
A's 7,30 horas sua atitude em faee das rela- fora.m, no passado, causa do tuguês, espa-

Um show monumental, com todos os ·a�tros» e «estrlêas� da ções, com a Hússia. �J', como se ,slficídio e até de assassínio da I I' I n�ol, ,fl'ancê'i,
/ Paramount: Dorothy Lamour. Ray Millanki, isso não bastasse' para to�'nar mãe. I

.
-,,---- -

-, lngles, etc.

Bob Hape, Bing Crosby, P.aulette Goddard. Dona Drake, Ve a Turquia Ul,n país para lá !..1e
C'UADO &

-

..
---- Rornan�e: Poes�a.' Religi�o,.Aviação.

fonica Lake, Eddie Bracken, Jane Rhodes, Susan Hayward, conhecido, agora surge esta: MA ál CIA. Ma.tema:lca, FlS,lca, QUlmlCa" G9�'
1 d F d M M F h t T D' k P II .

h t' d IIClgla, MIneralogIa, Engenharia Cl-
A lao Lad ,

.

re C urrey: rane O one, le awe, ?ma Jo�ell1 se� .ora urca '.lU Agências e Repro!lentações em Geral vil, militar e naval, Carpintaria,
Vera Zonoa, Mary MartlO, Roehester e outra:i em: a luz elllCO cnanças, colocalJ- Matriz: Florianópolis Desenho, Saneamento, Metalurgia,

C kt "I d t AI do-se no mesmo 'nível multí- Rua João Pinto, n. S Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo-
oe . ai e es re as paro da canadense Dione e da Caixa Postal, 37 tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri-

'. > .' d ' Ir �
Filial: Cresciúma cultura, Veterinária. Contabilidade,Jovem algentllla e J\,..ercede:,. Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU. Dicionários, etc, etc.

Mas narremos o caso, que. 30 Próprio). Telegramas: ·PRIMUS"
torna tanto mais origin�.1 Agentes nOIl prinCipais municipio. ';;;-=-�"'''''-';;';-='-'''-'''''''''''''--�''-'==--'''''''''''.''

quanto é flagrante a indigna- _...........-......�....��.�•.-......_..._

ção do jovem pai turco: Rif.1c Os órglos da E8tatística Milna.
Aga Chelik, da Aldeia de Bl - têm apôio legal, quando 'nUmam

ri\"an, ÊIe cemta 37 anos é flk I o produtor e o vendedor a mostnl

lh 1· r.
'

O que possuem em seu. eiltabelecj.
O (O famoso guerreIro da "entoL (D. li. lI,l,

,tribo Halil Hamu e já possue -.-----------A's 7,30 horas:
1 I cinco filhos. Residindo em ca-

Henry Wilcoxon no drama marítimo de combHte à 5a. co una: t" ,

dvel'nas na UI'aIS, no sope , c

Corsário fantasma uma montanha, Rifat Chelik
vivia a sua vida pacata, até
que sua senhora teve 5 bebês
de uma só vez, E, hoje, foi vi�
sitado pelo jornalista, que se
fazia acompanhar de uma dú-
zia de gerdames. Sim, porque
os duzentos e poucos habitan
tes de Birivan não vão muito
com a cara dos fo'rasteiros,
lVlas Rifat falou ao repórter e Feliciano Marques Guimarães e família (au.
disse textualmente: "Con- sentes), Octávio Marques Guimarães e senhora,

Roberval Lentz Costa e família, Hermínio Perei-quanto minha espôsa fôsse ví- ra e senhora (Qusentes), Waldemar Marques Gui-
tima da desgraça satânica ele marêies e família (ausentes), agradecem, penha-
dar à luz cinco crianças, não l'ados as manifestações, de pesar por ocasião do
a,ceitarei fama nem dinheiro". falecimento de sua mãe. sogra e avó AMELIA PIAZZA GUIMARÃES
E observa o I'e,pó�ter que Rifat

e convidam os seus parentes e amigos parC1 a3sistirem à missa

qtupelo dencanso da su.a alma mondam rezar terca·feira, dia 18 às 7,3tremia de furor'e ódio, quando hora!l, no. altar do Sagrado Coração de ]esús, na Catedral Metropo
se referia ao seu lar nas ea- litana. Outrossim. convidam, também, para assistirem à. misso 9

verllas. Além do ma.is, o "dic.- 30' dia. que mandam rezar por.alma de seu irmão ARMANDO, 5 -

tinto PIL'" está vota.l1dQ ódio feira, dia 20, à!l 7,30 h,oras,
no altar de Nossa Senhora de

Lourd,'• no;1 mOSma Ctli;edrcll. Renovam seus agradecimentos fl t"doIJ que r:o •

mort�l a, dg'$ prtmos 0 ª' Wll- Pllrel:iQrQm t\ ê9!i1�1i atoll ç,e !,'�Ugiao G çcu,j,Q,acle,

\

Aproveitem os preços de Julho
d.à mui conhecida e barateira
Eco·nomize
a preço,

"

•

CARTAZES DO
ibICi d

HOIÉHOJE 3a.feira

CIHE

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

Preço �r$ 3,00, 2,00. e 1,00. Livre de Censura

CIHE «IMPERIAL)

Domingo: simultaneamente nQ Odeon e Imperial. Fredric
March e Francis Gal1. na obra máxima de Cecil B. d'e Mille:

Lafitte, O corsário

Henry Wilcoxon no!) 5'

O misterioso
e 6' episódio! de:

dr. Satã
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. • Imp. 1 O an05� .

•

,

"

3,40
') zo
4';:0
:�,30
3,20
4,20
",50
0,00
ü.oo
:1,50
'1,50
�.5o
(80
G.oo
!).\)O
U.oo
:�.20
'1.40
'1,00
ii.oo
0'1,0(}
;',00
;',00
;',00
l,1'io
�,l)0
5.00
1.50
:�.;)o
1i.50
7,00
8,00
8,50
8.iío
3,50
2,00
3,00
4.50
11,00
Hj,oo
15,00
10.50

"

"

S,no

As anedotas e piadas aparenR
temente Ingênuas são grandes
armas de deoagregação mane-.
jadas pela "qulnta-coluuA ".
(Lo D. N.).

eSa:.feira, no Odeon, um filme

Espiões do
100% diferente:

Eixo
Missas

.

CASA MISCELANEA,

distrí'l
Prestigia o QOTernO '. ai

buidora dos Rádios R. C, A "lalse8 armada" - OI "."'.

Victor, Váv1.ll�s e D,íco..: lMm �!I,J��•• lO.... 'tt.". (J..

Rua Tr ..jaDo, 12. Jl. I.L I

de 7- 30· dias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Terca .. feira' 18 de Julho ele '944
'o.

INDICADOR
j

I DR. MARIO

MÉ.DICO
WENDHAUSEN

(Dípiomadc pela Faculdade Nac, de Meaiclna da Universidade do BrasU)

JIlx.interno co Serviço de Cnntca Médica do Proressor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

VLI]I; 11;1\ Alfl:OlVA - Moléstias inter.as de adultos e crianças. (''ONSUL'l'óRJO

e JU1]�JOENC.lA: Rua J:<'ellpe �chmldt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 1M.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

E.pecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde, das 3 b 6.

Rua Vitor Meireles. 24. fone l447
---------------------------

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clíniea Infuntí! da Assistência Municipal e Huspltal

de Ca ridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
(,ONSI11/1'úHIO; l�ua �UHCS �{adIOldo, '; (b:dHicio S, 11'1"';llld�('o), fonf' 1.'14-1

Consultas das lu às U e rlas 14 às 15 huras

IIESTDf:NCIA: Hua Maret'llal Gui lherme. 5. Fun e 7X:i

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
i\lédico - chefe do Serviço de Sífi[ii.s do Centro de Saúde

DOENCAS DA PELE - SlFlLlS --- AFECÇõES URO-GENITAIS DE

A1\lflOS 'ós SEXOS - fiAIOS INFH:\-VEftMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às (j 11. - H. Felipe Schmidt, 46

HES.: R JOiIlVilL', 47 - FONE 1048'{

DR. SAVAS LACERO'A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diploma de hahilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8, Das 14 às 18 horas. Fone 1259,
HESlDENC.lA - Conselheiro �lafra, 77.

DR. ROLDÀO CONSONI
CHWnGI,\ cam.u, - AVl'A CIlWRGll\ _ 1I1OLÉSTIAS DE SENHOI:AS - f'i\RTOI"

l"H'llHlc!O pela F'acuJdade de Medicura da Universidade de Sáo Paulo, onde foi

ASg;sl<Nll(.e por váríos anos do Serviço Cil'úrgico do Prof. Alípio Canela Ne to.

Ciru,r"i'a do €dtÔl'nago e vias bLliares, intestinos delgado e grosso. tiróide. rin s.

pI·(JslaLã bex írra, útero, ovários e trompas. Varicoce le, hidr-ocele, vartzes e hérnia
,

CO!,;SULTAS:
das 2 às 5 noras, à Rua Felipe Schm ídt, 21 (altos da Casa Par-aiso ) . Te). 1.598

RESIDí!:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; 'rei. :MiM

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso "e Auerf'e! ..oaruento e Longa Prâttca no Rio de Janeiro

VHNI'IIJL'l'AS - Pela manha: drartamente das 10 à.s 12 h." à tarde. excepto ao"

..ba,I.,.. dae 111,30 à& 111 horas - CONSULTóJtlO: Kna João Ploto •. 7••obrado -

"'011'" 1.4111 - HettldênciA: lotna Pr-estdeute Coutinho. �a.

,b;svecJaJikita em Doençae de Mnho

ras - Vias Urinárias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de sao Paulo.

Tratamento especializado. médico e

cirúrgiCo, das at'ecçôes do aparêlho
genital Iem tn ino (Ut.ero, ovários,

trompas. etc.).

Cura radical das inflamações dos

anexos (OVárHJS, uompas). sem ope

raçâo). Tratamento de todos os dís

túrbios da menst.ruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

�ja agnda e crônica. em ambos os

sexos, por processos modernos sob

coritrôle eridoscópico - Uretroscopla
- e de Iaboratór ío.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
_ INFRA-VERMELHO Flemíng descobridor da pení-

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 cilina, ao pregar um serrnào
horas e das 2 às 5, na capela de hospital londrino,
Consultórto - Rua Tiradentes 14.

acrescentando:"A todo. bacte-
Fone: 1.663. .

Residência - Rua Tiradentes 7 riologista ocorre encontrar,
(Sobrado). por engano, lâminas que apre-

.

Z
.Isentam môfo. Quando isso

aR. ANTôNIO MONI 1 acontece, atiram-na fora. Su

DE ARAGÃO cedeu-me, porém, refrear o

ímpeto e, como não lancei no I
balde uma dessas lâminas, ob
tivemos a Penicilina".
Após narrar, tão singela

mente sua maravilhosa des

coberta, Fleming acrescentou:

DR. REMIGIO "É deveras a,dmirável que, em

Médico - Cirurrião - Parteiro
CUNICA MímICA

um minuto apenas, um gern,e
R A lOS X Moléstias internlUl. de Senhora•• Cri. caído, não se sabe dOlllde, em

Modl'rna e possante instalação um lugar on·d,e ·era o menos df'!-
M n�'88 em Geral. CONSULTóRIO: Rua�, -

de 200 A.
'!'11pA fll'hmldt -Edlflclo Amélia Neto S€J'àdo vI'esse a al)l'esentar t;; )

Oiagnóst ico precoce da. tuberculose - c , <. h(

pulmonar, úlceras gástricas e duo- "one 1592, 9 àI 12 e 14 às 17 hDru. RE· extraordinários resultados. Pa-

deDai�, câncer do estômago, afe- SIDilNCIA: , Largo Benjamin rece a,té que a Providência quÍs
.

b'l'
.

tc Constante, 3
ções das vias I lares, rlDs, e . ser boníssim.a conosco, presen··
Aplica o Pneumo-torax artificial -Dr. Newton d'Avila teando-nos com essa substân
para o tratamento da Tuberculose
PulJllOnar - Tratamentos moder- Operações -- Vias Urinarias -- Doen· cia no momento em que nla' 13

nos e efic!lzes desta moléstia ça. dos intestinos, réto e anua a desejavamos
"

•

\'ompleto gabinete de Eletricidade -_ Hemorroidas. Tratamento da

médica: Ondas curtas e ultra-cur- colite amebiana.
tus. Raios Infra-Verme·lhos e Raies Fisioterapia'- Infra·vermelho.
Ultra Violeta.' Infrazon-Terapia Consult: Vitor Meireles, 28.

Consultório: Rua Deodoro, li Atende diO.l'iamente à. 11.30 h•. e,

esquina Felipe Schmidt à tarde, dai 16 hs. em diante

Oa. " às 12 brs., e das 14 às 17 bra Reiõid: Vidal Ramo., 66.
Telefone 1:475 Fone 1067,

)

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

M'Qrmado pela trníverstdade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

ClInlea médica em geraI. pediatria, doen

�8.S do ststema nervoso, aparelho genit<r
urtnãrto do homem e da mulher

A..tste. T6cDlco: DR. PAULO TAVAR.Il8

Curso de Radtolog ía Clínica com o dr.

Mano!!1 de Abreu Campanarto <Slio Pau

lo�. Especializado em Higiene e Sadde

pública, pela Universidade do Rio de Ja·

netro, - Gabinete de Ralo X - Electr<r

carlillografia clinica - Metabo11lmlo ba·

&aI - Sondagem Duodenal - Gabinete

de flBloterapla - Labontórlo de mlCr'o.

copia e análise cüntca. - Rua Fernando

){achado. 8. Fone 1.1915. - FIorlanópollB.

DR. SAULO RAMOS
lil.peclaJ1lta em mol6etlu 4e HabOl'U -

Pano..

4LTA CIRURGIA ABDOMINAL: �

ma&o, vesteula, itero, ovArios, ap&ultce.
tnmoree, etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 P.IlR1NJilO - H6rDJu, bldroceJe, Y&

noocele. Tratameoto 116m dor e 4IlPflI'1I�o
de HemoM'Oldee e ,,&rUeil - Fraetaras:

.p......lbOll de cê88o. Op6ra .011 1I0tI1I1....
ck Jl'lorian6pgu..

"raça "erelr. e OU'felra, \•• .lI'o_e. 1.4.01.

Horirto: Du U la 1. bor.., 4lal1am.....
,

1'! DR. AUIffiLlO ROTOLO

Dr. LAURO DAURA

'trvrarla .. Ortolledla. CllDlca e CInlrPa

40 toraxl Partoe e 4oeDça. de Habora•.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diá
lamente das 15 às 17 horas. RESIDt:N

�[A: Almtrwte Ã1TIm, 86. Fone 7a1.

.....................................................

SEGUROS
THE LONDON & IJANGASHIRE INSUltANCE

THE WNDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL�

CQ.MPANlIIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida} Ramos, 1»�

I

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

Assista ao maior

"pega" d i f""
•

ra 10 orue e

de todos os tempos!

tes doses de sal, pimenta e ou

tros condimentos que já foram

usados no rádio. Umprogramaori.
ginal, movimentado, cheio de si

tuações imprevistas e hilariantes.

Quem vencerá ? ... Letizia ou Gua

nabara P, .. Assista ao desenrolar
desta alegre e emocionante peleja!

•

F

�--------------------------------.

; GUDNIIBARDLEIIZII
ÓLEO DE SEM�NTE

DE ALGODÃO
SAPONÁCEO - SABÃO

ÓLEO DE AMENOOIM

Standard

DeClarações do descobridor da Penicilina
Londres, (via aérea) O Aí o pensamento de Flemíng poderem cicatrizar-se. Se dis-

hábito comum entre os bacte- dirigiu-se, sem transição, para pusermos da penicilina espera
rtolcgtstas -- o de jogar tóra, os soldados que lutam em Prl' mos que os ferimentos não hão

])01' Imprestáveis. as lâminas de um mundo melhor e disse: de se infeccionar mais. E 5€

mlcroscopicas que se apresen - ".Já prestou a pen íciltn i\. rão curados em um mês. "Não
iam com môto, poderia ter grande auxílio aos soldados há de tardar o momento em

postergado índefínídameute IferidOS Êste auxílio aumenta- que também os civis terão fi.
uma grande e liumanitárla rá na proporção em que se avo- sua díspostção esta substância.
descoberta: a da Penicilina. Ilumarem os abastecimentos. Devem, porém, esperar
i "Meditei muitas vezes em Na última guerra, feridos hOO1- concluiu - um pouquinho

1(;01110 é curioso o que ocorreu I ve cujos ferimentos permane-I apenas, pois, em primeiro lu�
com essa descoberta" - de-

I
ceram seis e mais meses sem gar, estão os combatentes,

clarou o Professor Alexandre

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêutlco NILO LA '(JS
Hoje e amanbJi Ber' a ... prelertcla

01-0.... . ..ero....... Mtr�e1rll8 - HomeopaUaa - Perf1muu1..
ArtlKo. de bol'l.'acba.

QU'aJl_ ••xata obser'fAncla ao NCeltllArt....cI ....

Muitos bonificações e mé.:f.ico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

CrédiloMútuo Predial
Proprietários _. J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
'2 sorteios mensais 4 e 18
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

----_ 1 ..1

SE�fJAS
padrões rrl.(uavílhosos, finíssimo acabamento das melhor••

fábricas do país, sãe encontradás noS balcões da

Oasa SANTA. BOSA.
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FRACOS e

ANÊMICOS

.,

-,-------,

Esmagadora
ofensiva
da U. P.) - O Comando ale·
mão anunciou que um pode-

.

roso (�xército russo,na frente
mel'i.dional do léste, juntou-se
às fôrças que "marcham só- Méd· dbre Belrlim" com uma esrr..aga- ICO exonera o
dora ofensiva lançail.a na.� pro- De acárdo com o crt 91. § 1',
ximidades de Lwow. Comenta- aHnea F, do decreto-lei n. 572, o

ristas militares nazis advertem sr, Interventor Federal exonerou o

que "dias tempestuosos" estão dr. Orlando Froz;co do car?o da
classe 1 da carrêlra de médlco, do

�m marcha. Q1;Iodro Unico do Esto-lo.

Brilha o sol sôbre o cam'po de batalha
tONDRES, 17 (U. P.) .•_ POR VOLTA DO MEIO DIA DE HOJE, MELHOROU o TEMPO SôBRE A GRÃ-BRETANHA E

NORMiNDIA, QUE HÁ MUITOS DIAS VINHA DIFICULTANDO GRANDEMENTE AS OPERAÇÕES AÉREAS. AGORA o SOL

BRILHA SôBRE A ÁREA DA INVASÃO E OS PILOTOS ALIADOS �ODERÃO VOLTAR À LUTA COM TôDA A INTENSI

DADE. JÁ AS PRIMEIRAS GRANDES FORMAÇÕES SOBREVOARAM A. COSTA INGLESA, RUMO AO CONTINENTE, DIANTE

)nSSO, OS ALEMÃES SE VÊEM FORÇADOS A LANÇAR TAMBÉM AO COMBATEMAIS AVIõES, QUE VINHAM GUARDAN

DO TÃO CUIDADOSAMENTE. ASSIM, INFORMA-SE QUE NUM SETOR FORAM AVISTADOS, DE UMA Só VEZ 50 "MES"

SERCHMITS". MAS, ISSO" EVIDENTEMENTE, É MUITO POUCO PARA ENFRENTAR O FORMIDAVEL PODERIO ALIADO ...

��!o�rn�� (�.?�!:?a�e- aonde irá o dosespêro de Hitler 1
nerais n:.z atas morreram na Eran- j,OXU1U:S, IS (I", 1'.) - �ei"tll capital, prevalece a im
te russa, seg .indo revelam as no' prr-ssãu de fiue, em seu desespêro final, Hitler lunçnrá lllllll.
t ící a s fÚ"'1ebres na imprensa de I 1

.

1 '1' 1
Berlim. Trata-se do tenente-gene- campan II}. ( estlll�H a li (estrllrr a resto na Europn, Hi'iUl ,1(' que

rol Roberto Pistorius. comandante n A Iemauha possa restaurar-se mais rapídameute que os uu

duma divisão da fôrp aérea, bem tros países. J êsse n-espeíto parece provável que li missão 110
como dos tan�ntes·generais Schu- novo eomanãaute em chefe uaxlstn no oeste, marechal vou
nemann e Philipp. Alem disso. '

I ] r 1

P d· t p'. O· t I noticia' se a morte do rnnjor-pr-ín Iflung'e, e uemorar a CllUll11l11 Ul a UI( a na :Fl'ança, Ilh' quo nr.

araque IS as na russla
,

rleu a cipe Guilherme de Schwandeberg, tler tenha () tempo necessário para alcançar O� resultados "j.

'que comandava um regimento de sad os.

tanq�=-s_���ente normando. Ohsenadores eumpeteutes não descoutnm fi }Jo��illilidail('
Estocolmo, 18 (U. P.) .- Circula com insistência a notícia Comecou O '(prato dI' (LUC Hitler use, dentro dN;S�1 campnnha, hombas TOa(!('l'dS

de que paraquedístas russos aterrissaram na Prússia Oriental. d
até df' 10 toneladas, como t21l111>':;m qualquer outro meio fi S('1l

E o jornal "Tidiningem" que veicula o fato. Os exércitos russos
e guerra» alcance afim de produz lr uma carnífíeíua geral.

já atingiram a fronteira da Prússia Oriental. A cidade lituana �io, 17
, (A.,�.) -- Começo� --------_----------------

de Kovno, situada na fronteira prussiana, suporta também o hoje a}el selvld�, ",:r::s�� cap�- Para Berlim INo Funchal
bombardeio da artilharia russa, que prepara o terreno para o tal, o. prato .de guerra a seis

assalto final da infantaria, esperado a qualquer momento. As
cruzeiros e, ClI�c,oent� centayos Londres. 18 IU.P.} -- Despachos da Lisboa: 17 (U. P.)
e onze Cl uzenos respectiva cos to inglesa revelam que, pouco

últimas notícias da frente dizem que a resistência alemã está
.

J.
-

depois do amanhecer de hoje. duas

crescendo, à medida que os russos avançam para a Prússia, m:nte nos l'estaurante� PO?U- grandes formações de bombardeio

mas, assim mesmo, o ritmo do avanço soviético continua a ser l::1es, e nos de luxo. A .lmples- reli atravessaram o canal da Man

de vinte a trinta kms. diários.
'

sa? e. a n�elhor. po�ss�vel. O cha, rumo ao continente. Durante

_-...._......_-_-__......__...,.__...,.,...,__._.............__.............__...... .... pnn1elro dia, foi de êxito COlTI- a noite, a emissora de Berlim

OI pleto.
anunciou também que fôra aberto

ereceram um
�_----.------------------.

íritanso fogo ont í-o.êre o em tôrno

quadro de, �l'vj"�N()Rd;Y(i :'an�):·êO-Ü;l)i0�- da capital do Reich. em corise-

Roma 18 (U P)' O Oíta -ttobragll (8ro""lo t ist d tilé f f quência do aparecimento de aviões
, ..

- -

.,. men ans, a e ae 1 ogn1 0, I' 8- aliados.

'1.0. Exército. br!tânic� conse-I �io, 17 (A. N.) -:- �Sá�ado à reco-se paea trabalhou' em eS-1 '----.------

guru atravessar O 1'10 Arno, noite, em sua resídêncía no critório ou casa comorcínl. h·· Arranha·ceus
num ponto distante oito km . Jardim Botânico, o ministro formações em nossa Gel"êucin.. em são Pauio
a nordeste de Arezzo. Foi su- Apolônio foi alvo de grande ho- ,.._..-_._-_._........._._-_._....._._..._••-_.......,....

mamente rápido o avanço dos menagem por parte de seus au- (errcssene S. Paulo, 18 (C. P,) - Mais Obteve dl·SpeOS8britânicos, o que lhes permí- xiliares. Compareceram o chefe Foi adquirida por 3.375 cruzeiros três arranha-céus, de 27 anda-

tíu tomar uma ponte intacta. e membros do gabinete do títu-
uma carro�seria de ca,,:,i.nhonéte res, vão ser construidos aqui. João José_ Areias obteve d ispan

o Quinto Exército, a seu tur- lar, diretores, professores e al-
paro '! Serviço de Beneficicrnerrto Mais de 650 construções foram sa. �a Eun çdo d� con.tra-:mestre da
do Lelte l' .

.

di' f'eít ' d
ofící r.o de c.lfo io.to.r

í

c da Peniten.
no, está a dois kms. apenas de tos funcionários do Ministério icencia as pe a pre ei ma, u- ciária.

Lívorno, esperando-se para da Agricultura. O escritor Pe- Falece um integrante rante o ultimo mês sendo que '� .....,...,�

muito breve a. queda dessa reira Reis Júnior proferiu uma do 1- Grupo de aqueles edifícios serão cons-

importa�te eLd�de. A ��i(jr saudação, oferecendo ao mi- Aviacão de Ca<a
truidos na nova' Avenida Ipi-

penetração do QUlll.tO Exércíto, nistro um quadro a óleo de au- Rio, 18 (C. P.) _ O adido ranga.

na marcha sobre Livorno, deu- ,toria do pintor Sobragil Carôlo .. aeronáutico do Brasil em Was- -----------...----.---.. -.-

se num pano da costa, �l'óxi- Em feliz improviso, respondeu hington comunicou, em rádio, Ileetro-choque
mo ao monte Nero. Assinala- lO ministro Apolônio enalte- o falecimento do 20 tenente Pela quantia ele 14.800 cruzeiros.

-se, contudo, que os alemães I
cendo o discurso do intelectual intendente da Aeronáutica AI-

o gOllêrno do Estado udquiriu um

f I
aparêlho ,E'ectro-choque» para o

se p'rep�r�m para o erecer re- bahiano e agradecendo a ho- fredo Amal'aC Barcelos, do l° Hospital da Colônia Sant'Ana.
naz reSlS�en�Ia naquele gralll- menagem de seus amigos. grupo de Aviação de Caça. ---o

---------

����to ItalIano. I O «SagreS» E·;iwã··-;t-;�d';;�__'_'
Dr. ANTONIO MONIZ DE Uma onda de pavor 1 Lisboa, 17 (U� P.l - O na- urticária

ARAGÃO vio escola "Sagres", da Arma-r Rio, 17 (A. N.) - Por inter-

comunico aos �eus clien- Berna, 18 (U. P.) - Uma onda de pavor avoluma-se na da portuguesa, levantou ferros lné�io da AN, a embaixada da

tes e amigos que reassu-
Rumânia, Concorre para a agitação, de um lado, a esperada no Tejo, em demanda ao Atlân- Chma distribuiu a seguinte

miu suo clínica. ofensiva russa, cujos primeiros movimentos já foram denuncia- tico, iniciando-se, assim, um nota: "Durante os últimos oi
dos pelos próprios nazistas; de outro, o receio das "medidas de cruzeiro de instrução dos mari- to meses e, mesmo. quando

A «estrila») de precaução" que os nazistas porão em prática, assim que o troar nheiros, legionários e membros participava conferência do Cai- .

olho ."chado dos canhões sovÍléticos se aproxil;nam de Bucareste. E, confir- da Brigada Naval da Legião Iro, madame Chiang-Kai-Chek
Santa Barbora Califórnia mando essa notícia, chega-nos outra, sôbre os pedidos de "vis- Portuguesa. O cruzeiro durará I vem sendo acometida de seve-

18-A atriz Jean�ette Mac Do� I
tos" e:n passaporte, feita a um� legação neutra, pedidos que se três semanas. A navegação se- ra urticária, em consequência

nald ficou com o olho inchado: aproxlmam da c�a dos 300 mIl, do que se �eduz que grande Irá à_ vela. O "Sagres" visitará de esgotamento nervoso. A

e recebeu arranhões no rosto I par�e da pop_ulaçao d� Bucareste e outras cldades procuram' Leixoes, Vigo e a base naval es- conselho de seus médicos, em

€111 luta com um ladrão, (te lliJi- fugIr ,aos pengos atuals. Ipanhola de Marim. Chung-King, veiu ao Brasil,
te, na sua. residência, a noite

em tratamento médico, estan-

passada. A polícia prende'l um P A R A F E R IDA S do, �gora sob. o� cuidados de

Inensageil'o de 14 anos, ílcusa- •
I medl�os brasIlelros e norte-

do do assalto. E C Z E MAS I a�encanos, � quais insistem
sobre a necessidade de comple�

I N F L A M A ç O E S, to repouso durante o trata�

C O C E R
mento. Madame Chiang apl'e-I A S I cia altamente a calorosa e COl'-

F R I E I R Á S I
d!al recepção qu.e lhe propol'
ClOnaram o presldente da Re-

E 5 P I N H A S I E TC. pública e o govêrno brasileiro
assim como o interêsse amig�
das pessoas que têm indagado
sôbre a sua saúde. Espera-se
que, depois de inteiramente
restabelecida, ela terá oportu
nidade de expressar pessoal-

N-e--s'- t88-- '-h-or-'a'S----
mente o seu profundo reconhe�
cimento".

Florianópolis, 18 de " .. lho de 1944

Na Itália

- o car

deal Cerejeira chegou ao Fun
chal, hoje, onde desembarcou
do Serpa Pinto, em companhia
de sua comitiva. O ilustre prin
cipe da Igreja foi festivamente
recebido. Na Municipalidade o

cardeal foi saudado pelo prefei
to. De todos os pontos da ilha
da Madeira vieram caravanas

de forasteiros para saudar S.
Eminência o cardeal.

TOMEM

Vinho CrcQsotadu
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Até 'sábado Banco do Distrito federal, S.A.
Hoje, às 11 horas, dar·se-á. no

rua Trajano, n. 23, a inauguração
da 9ucursal do Banco do Distrito
Federal. S.A.

Milhares de
prisioneiros
Londres, 18 (U. P.) O total

dos prisioneiros capturados pe
lo 5° Exército desde o iníeiG
da atual ofenSÍva na Itáli:t. já
ultrapassa de 30.000 homens.
enquanto o comando do 8°
TiJxército britânico anunciou
(l,ue as s'uas twpa·s estão apri
sionando uma média de 160
soldados nazis, por dia, tall)�
p,ém d�$de Q Jniejo d!4- Q(�Il.��va,

Bretton-Woods, 17 (U. P.)
- Foi anunciado que a Confe
rência Monetária, aquí teuni�
da, continuará suas sessões até
o próximo sábado, para estu�
dar detalhes sôbre o Banco In-
ternacionaL I Londres, 18 (U. P.) - Os CÍr-

Pa lácl05 culos anglo-norte-amel'icanos
presidenciais Se não bó bOJ·s

.

{alimentam a firme convicção
R . ,

Q
,

••: ,

! de que dentro de algumas ho-
io, 18 (C. P.) -- O l'ninistl'o Bala, 18 (A. NJ-,Sera mau-I ras os exércitos russos estarão

da Fazel1d� ,auto�·iZOu. o �a�� gumdo, em setembro do cor� f lutando dentro da própria Ale
co �o Brasll a pôr à. dlsposlçao rente ano, o Matadouro Modê� manha, na Prússia Oriental
do mtendente .Lounv!ll .

Teles 10 que está. sendo construido �..........,.,.,......................,., ...._.....�
de Meneze� a llnportancla de !pelo govêrno do Estado de São Desquite
Cr$ 849.97::J,OO para atender Roque, porto situado na baia Na quinta-feira pl'6xima, o Tri

�espesas_ com a l'efo�ma das: de Todos os Santos e ponto tel'� hunal de. Apelaçã� julgará a ação
lllstalaçoes nOs palacws pre- minaI da estrada de ferro Na�

de desqUlte. de IZldoro Savi e sua

�jd�nclai�, '�ar.f. mulher, resldllntu na C!omClrc::n de
. ,-. .

.. , UrUSlllo.nga,

Crédito Mútuo
Hoje, às horas do costume, o PC'

pular "Crédito Mútuo" realizo Ou
tro esperado sqt'teio.

Marcineircs
Predsa·se de 10 marcineiros

para fabricação de móveis. Pa.;
ga�se bom sal�rio. Tratar na
Cllar dos Móveis», na rua Tr.a ..
Jano. 15.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


