
RIO, 19 (A. N.) -- OUVIDO, PELA IMPRE_NSA, SÔBRE A CHEGADA DAS FÔRÇAS EXPEDICIONÁRIAS A N',,; " ,�SIM
SE EXP�ESSOU O SR. EMBAIXADOR DA INGLATERRA: "FOI-ME SUMAMENTE GRATA A NOTU:IA DA C' ':� �-. -;Â:�n�s
FôRÇAS EXPEDICIONÁRIAS BRASILEIRAS À ITÁLIA. E GRANDE SERÁ A ALEGRIA DE TODOS, AO RECEBERMOS, EM
BREVE, AS NOTíCIAS DA SUA BRILHANTE ENTRADA EM AÇÃO� AO LADO DAS FÔRÇAS DAS DEMAIS NAÇÕES UNI-

DAS� COM O VALOR E DENODO A QUE FAZEM ios AS TRADIÇÕES DE SUA GLORIOSA' PÁTRIA".

Loteamento Nova reforma
Goiânia, 20 (A. N.) - Devi

damente autorizado pelo inter

ventor do Distrito Federal, o

prefeito de Goiaz determinou
o loteamento das terras devo
lutas que margeiam e fazem

cabeceiras no rio Itapirapuã. ü li AIS .ANTIGO DIÁRIO DE SANT.A CATARIN A
naquele município, destinan-
do-se os referidos lotes, todos Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
servidos de abundantes águas,

--------,---às famílias de pequenos agrí- Ano XXX
cultores.

São Paulo, 19 (A. N.) - Rea
lizou-se ontem uma reunião
da diretoria e do conselho con-

I sultivo da Associação Comer
cial de São Paulo em conjun
to com a diretoria da Federa
ção de Comércio de Estado,
para estudar as propostas a se

rem apresentadas ao Ministé
rio da Fazenda sôbre a projeta
da reforma do regulamento do

imposto de consumo.

o
I H. 9161Florianópolis- Quinta-feira, 20 de Julho de 1944

o Serviço Postal da f.E.B.lti::::: de Ilemberg já foi flanqueada
l�iO, 20 (_�. N.) - o [)iroto�' G�l'al do Depal'tam.ento d?s Roma, 19 (U. P.) _ As tro-' :\']OS('Oll. 19 (U. P.) - Lwow (011 Lemberg ) , a grande for-

C01Tel.�� : Telegra�os aeuh� c1l', d� \71:1g�r, que s,� acha msta,l�ao I pas do Quinto Exército ocupa-
taleza da Polônia, já foi flanqueada ao norte pelo Prlmeiro

110 edírício �� an;lgo T��nc� :.�ellll�n�c.o.-�l\_l1lellc�n?, .0 Sel\,lç_o, ram Livo.rno. O gra�de. porto Exército ucraniano. Os tanques e infantaria já estão bem além

postal da FOIÇ� Expedíclouárra B;as:lella .. No lefend� sel�I-lde Mal' 'I'írreno constituía o ba- do rio Bug, que constituía a fronteira. entre a Alemanha e a

ço, como tambem em qualquer agencia postal do Brasil serao l luarte ocidental da defesa ale- Rússia desde a partilha da Polônia em 1939. E um despacho
aceitas cartas e pequenas encomendas; independente do pagêl-jlmã através da península, � sua ela frente de batalha informa que vários prisioneiros alemães

menta de qualquer ta;x�, devendo, porem, os obJe�o,s ter as se:: ocupação pode ser considerada se mostraram grandemente desnorteados pela relativa facílí

guintes dimensoes maxunas: cartas 240 x 105 mi límetros, ate I a maior vitória aliada na Itá- dade com que os russos romperam a segunda linha de defesa

o pêso de cincoenta gramas. Pequenas encomenda;: 30 ;e�ltí-llia, desde a quéda de Roma. In- nazista ao longo do rio Bug (a chamada "Linha Príncipe Eu

metros de comprimen Lo por 15 de largura . e � peso maxnno forma-se que as instalações gênio"). Também 3!S tentativas alemãs de sustar o avanço
de 11111 quilo. As pequenas encomendas so poderão conter: eho- portuárias de Livorno estão a russo por isso de contra-ataques constituídos de tanques ITiJ,

colate, café em pó, doces. biscoitos, cigarros e fumo desfiado; bem dizer completamente .des- cassaram, se bem que os nazistas usassem 200 canos de uma

sabonete, escôva e pasta para dentes, lâminas para barba. rou- truídas. ° que escapou ao bom- só vez. Segundo anuncia a rádio de Moscou, o govêrno da Rús

pa não usada, estampas e imagens religiosas, retratos e art i- bardeio aliado foi dinamitado sia Branca foi transferido de Gommel para Minsk, que fica

gos de ótica. : pelos próprios alemães. Tam- assim em categoria de capital daquela região.

" treze quilômetros de Brest-Litovsk;�:;�s ;'l��â��� �.�n���tf�:nli� Estranhável t.

I Afundou oum11 : estao todas demolidas.
'

Moscou, 20 (U. P.) .- O Terceiro Ex...·cito do Báltico en-I .................··-......---�-----� Washington, 20 (U. P.) - minuto!
trou também em ação. Numa ofensiva sôbre a Letônia, forçou Resumo telegraflco

IA
notícia de que o primeiro mi-

a passagem �o rio Velikaya, ilTomper:-do ao �u� d� Os�rov. Em I Rio, 19 (A. N.) _ De Nova nistro japon.ês, Tojo, foi af�s� Londres, 19 (U. P.) - A B.

quarenta � OIto horas de. batalha, os 1 LlSSOS co:!qLllstala:r� qua� i Iorque, de acôrdo com um deiS-, tado da c�efIa do Estado-�alO� B. C. anuncia que o transatlân

r.enta qU1lo�etros, �mpllandO � 7� .kms. a brecha

a�,e�t� na�i,pacho telegráfico que resumel��ve urr: resultado que p�lece- tico "Itália", convertido pelos
lmhas alemas, poderosamente íortificadas. No �ur.so ínícíal da � um editorial do "Herald 'I'ri- la .

estranho a n::Ulta gente. alemães em transporte de tro

ofens,iva, for�m.�onqu!�t�das p,el� gener�l Masienikov, que c�-;l::une" chegan�-nos.notíc�as so_,Re�lstou-se na. �olsa_ de Nova pas, foi afundado no Atlântí
manca o Terceiro Exército b3LltIco. TI_1aIs de 700 localídades.] bremodo alvícareíras sobre o Iorque um� oferta de �alores co Norte pela Marinha britâni
Destas, as mais importantes sao. _Shanmo, .Colenovo e, �rasl�o� futuro que aguarda ao Brasil. que fez .baI.xm: as �otaçoes de ca. Acrescentou que ° grande
grod. Esta nova ofensiva, r:a regiao setentnon�l do Báltico, �Ol O senhor Valentim Boucas, todas principais 8;çoes do me:'- navio submergiu em um minu
anunciada em ordem-do-dia do marechal Stalm. Enq_uanto 1S-. conselheiro econômico do "go- cado. Algumas �aIram de mais to. Não foi mencionada a data
so, as fôrças do marechal Rokossovskí fecham-se rapIdamente, vêrno brasileiro e diretor da de. 1 ponto. Assinala-se, a r�s- em que ocorreu o afundamen
sôbre Brest-Litovsk, da qual se achan: a men�s de �3. kms. E

I Comissão de Contrôle dos Acôr- peito, que o sucess?r de TOJO, to.
assim p�ssivel 9.ue a sorte de Brest-Litovsk seja decidida nes-

dos de Washington, falando na lo general E!me�_u e o c0!y,l�n- ...........- ............--------_....._......................-.-...._-_.._.....

tes proxlmos dras.
_

Conferência das Comissões de Idante do misterioso eX�lc.Ito 1522 Se precisar de um
..

• • Fomento Inter-Americano, tra- de K�lantsug, que �en: �gIdo " �utomovel. chamen F E 8 e a Imprens� argentina çou
'

em pinceladas rápidas Ide forma, a bem dIZ��� índe- o desse numero, pelo fône

H ••• li I I' mas de grande objetividade, o pendente, na Manchulla. - 1600,

Bue�o� Aires, �9 (U. P.) - A �,otícia da�chegada ?as �ro-!���;� ��p����·�ssopií�� S��,��� Montgomery contra Rommelpas bl'asll�Iras a Napol�s �:rece� gra�de �es�aque da nnple:r:- Volta Redonda, a obra gígan- ,

s� Argent�na. ,0 matutmo La Prensa
. es�amp��, em sua .edl- tesca realizada pelo S1'. Getú-

.

, ,

çao de hoje, c�rca �e _uma co�una e TI_1eIa do S:I,v:ÇO da,Um:e�. lia Vargas,. é o centro de maior Londres, 20 (U. P.) - A ba-, Pans. A oeste de Caen, ocupa-
P�'ess. O r�fendo dIano �ambem publIca urr:- �rt1go do ,reporteI vigor da nova era de grandeza talha, que se desenvolve a ,S';1- i

ram os britânicos a aldeia de
Sa, da Umted Press, delmeando o que lhe fOI dado ve� :r:o En- econômia do Brasil. (A. N.) deste de Caen, numa piamcI8 Hottot, ampliando suas posi-

. genho da Aldeia, sôbre o treinflmento das tropas h.;!�llell'as., ! ..._.,,__':_........__-...... ..,� apropriada para a investida ções em tôrno de Noyers, cida-
_____________________

, ..-_nn :::: ' Localidades dos tanques, assume agora pro- de que ainda não está total-

capturadas I porções �igantescas. Mo�t�o- mente eX? pôder dos aliados.

Londres, 19 (U. P.) - Se- mery nao oculta sua satIsfa- Os amencanos, por sua vez,
gundo informa o Supremo Q.j ção pela op'ortunidade, que no- capturaram as vilas de Grand
G. Aliado, as fôrças britânicas

I
vam�nt,e se lhe ap�'e�enta, pa- Hamel e La Capelle. Diz ainda

e canadenses, em violenta in- ra por a prova a tatIca contra o Q. G. Aliado que a noroéste
vestida a oéste de Caen, captu-I? marechal Rommel, no manê- de Saint-Lô os americanos al
raram a localidade de Hottot. i JO, em campo aberto, de suas cançaram provavelmente a

Na região norte de Saint-Lô, I fôrças mecanizadas. Do êxito margem direita do rio Vire. De
as fôrças norte-americanas to- com que marcham as opera- ve-se assinalar que ° comando
maram as aldeias de Hamel e

I ções,
fala por si só a simples aliado ainda mantém em se

Lacapelle, com o que, prova- l1?tícia de que lV!0ntgomery es- grêdo os objetivos atingidos
'velmente se situaram em no- ta avançando sobre o terreno pelos britânicos nesta ofensi
va posição avançada sôbre o conquistado. aos alemães. 1n- va, _yisto considerar sua divul
rio Vire, a norte de Saint-Lô. vestem os allados terra dentro, gaçao, agora, de possivel utili�

�---...........- ........- ....---............-_.......".. .-............-....,.-.......---.......-..'-......-.......---...,....,...
--�......��- ....-.. - - - - - -.r_� ao longo da estrada que leva a dade para os alemães.

Ao longe a "Torre Inclinada" de Pisa �!::d�!:�!::.���;!::�ta�
...���-�.�._-�--

Roma,20 (U. P) - O duplo feito das tropas aliadas na cllnica. Ameaça de pequeno Dunquerque
Itália, a captura de Ancona pelo Oitavo Exército e a de Livol'- - "'-"V" u .. U�vM u� .. u __

no pelo Quinto, representa uma das mais importantes etapas Um ·(omisS-áriG··clVif l\[oscou, 20 (U. P.)-As tropas de alemães, da Estônia e da

vencidas na marcha sôbre o RIO Pó. É que os aliados têm pres- Londres, 20 (U. P.) - A D. Lituânia estão ameaçadas dum pequeno dunquerque, se não
sa em atingir aquele vale, onde se presume levantarão os ale- N. B. anunciou que Hitler 01'- se salval�em a tempo. As colunas russas que avançam da fron

mães sua grande barricada na Itália, indica-o o fato de que O denou a substituição da admi- teil'a para Báltico e do� Groc1l�o em direção oesite, est_ão pres
Oitavo Exército, pelo menos, depois de ocupar Ancona, prosse· nistração militar da Bélgica e tes a 8l:'tencler um cordao de Isolamento que deixarão em cri

guiu avançando para o norte. A primeira correspondência 1'e-1 Norte da França, por uma ad- tjc� sib ação as guamiç.ões nazistas do Báltico. Um pouw

cebida de Livorno confirma que a famosa Torre Inclinada, de ministração civíl chefiada por maIS ao su!, outros cOl�tlll�entes russos prosseguem sua mar

Pisa, que há tantos séculos ameaça caír, ainda se ergue, ma- um comissário do Reich parai cha av�ssaladora na dlreça� de Brest-Litovsk e Kaunas. I)e

iestosa com a sua alvura apenas toldada pelo nevoeiro que se toda a zona ocupada de ambos I Brest-LItovsk, os russos estao apenas a tiro de canhão. Ro
observ� desde Livorno. Em meio ao fragor da batalha e à pres- os países, tendo sido nomeado kossovski está a menos ele 25 kms. dessa cielade que não UI]'

sa de transmitir o noticiário de guerra, não poude o corres- para aquelas funções o gaulei- c1ajl'á a ser colocada em cheque definitivo. A importância da

pondente ocultar sua satisfaçã.o ao contemplar aquele símbo- ter Grohe, a quem o general batalha de Brest-Litovsk pode ser aVtalia.da pelo fato de estar

lo da Civilização, que teima �m permanecer de pé desafiando von Falkenl!auen entregou OSI es�a �cjrlade a 700 kms. de Berlim, a cavi!al do grande Releh
o tempo e as guerras, 'al'sUl;ltos CiVIS da França. alelUao.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ilm tópico do «Correio da Manhã»
o "Correio da Manhã", do Rio, publicou o seguinte:
"O carioca pôde avaliar, pelo que sofre ante a fúria dos

exploradores incontidos da sua economia, encarecedores cons

tantes dos gêneros de absoluta necessidade, o que vai ocorren

,do, a tal respeito no interior do país. Se aquí, com uma relatí-
.

va fiscalização, os aproveítadores do pretexto da guerra lhe

Uls progressos d� -c-I"-r�·u·-r-g-I·-a--p-I-a'-s-t-I"c-a-'---y-a-R--I--Z-E---S- : ��:râ�:��l�'o�i�e���lS�������id;;C�el�sd�o��l�e�i���lig���
II II

.

, arrogância dos encarecedores das subsistências se manifesta

Londres, 19 (BNS) - Os cí- va pele é colocada rápida e efí- sob várias fórmas.

rurgrões britânicos estão reali- cientemente em posição, resul- EM SENHORRS I Há poucos dias, veiculávamos as queixas do povo de Ube-

zando extensivas experiências tando em que a cicatriz é per- II
.

raba, Minas, quanto ao custo crescente dos gêneros, alguns de

no emprêgo de cola fabrica- feitamente disfarçada - disse produção local. Agora, chega-nos de outra localidade, de Con-

da de sang 1 t' d
.,_

tê t
Noyo Tratamento sem Operação ceicão do Rio Verde, apêlo idêntico com detalhes ímpressíonan-

.
.

·ue lumano, que es a um os Cll'urglOes que elll ra- Após longos estudos foi descoberto um
-

produzindo resultados espeta- balhado n e s s a experiência. mediéamento vegetal poro o tratomen- tes sôbre a extorsão crescente citando não apenas os preços
I

.

lif
_ .

T' desenvolvi t I
to com ótimos resultados de varizes, elevados de rc dori

.

di
,.

t
.

dcu ares na simp mcaçao da ci- aIS esenvo vimen os, a can- que prejudicam a circulação venosa.'
me a onas ln ispensaveis, como o es ensivo es-

rurgía plástica _ revela o çados em tempo de guerra, na
[,oto medicação, na dose de três COlhe' respeito dos comerciantes, plenamente impunes, às tabelas fi-
re s das de ch6 ao di o, em õguo o cuco-

"Reynol News". O emprêgo profissão médica britânica, são rodo, restitue às pernas o seu e s toco xadas pelas autoridades municipais.
d 1 f normal e a b e le sc estético. Em idé .ticc N R' d d'

-

d h
_

Ih dessa co a tem resultado na típicos da maneira pela qual dose debela o. males causados pelos O 10, on e as con içoes e gan o sao me ores o que
economia de tempo e duplica-i trabalham os cientistas britá- ����i�: �����d���O;r:�e��� ::::�;:�: as de quase todos os lugares do interior, o povo sabe as linhas

ção de eficiência na recomposí-] nícos em prol da humanidade. do IlPS farmócios ou drogarias, peça dtre- com que se cose - e que linhas! Lá, porém, a situação é bem
_ tamente ao deoosttórto- ex. POSTAL 1874 •

d 1
.

to rnesmo uue os salá
.

d d d
çao dos tecidos e seu uso nos Eles nunca estão inertes, con- (urn.o.to-sete quatro) São Paulo. mais o orosa, por IS o mesmo que os sa anos e ar ena os a

hospitais britânicos, desde o clue o jornal. Depois da guer-I HEMO. VIRTUS (Liquido) quase totalidade das populações não permitem nem mesmo o

começo do ano, parece que le- ra, as descobertas britânicas I-.............w...._..........- .......�.,... que nesta capital ao menos se aparenta. O mercado, negro aquí
vará a um e�p.rêgo mais arn- no campo d� �edi�ina - c_?- Cal�1lSas, Gravatas, Pi j am e s

tem os seus vôos e sabe disfarçar-se quando disto precisa. Lá,
plo pelos médicos - prosse- mo no da índústría - serao I Meias das melhores, pelos me não. Opera ostensivamente".

gue o jornal. Sem o ernprêgo postas á disposição de todo o Dores preços só na CASA MIS
da nova cola de sangue, a no- mundo. ICIL.t\NEA - Rua Tr aiano, l�

I
._._ - ---_._._.-

IjAuxiliadora Predial S. A.
.

, Economize ·para seu lar
Circunscricão santa Catarina

DisJribuição de 30 de Junho de 1944

Aprovado pelo Sr. fiscal Federal em Porto Alegre
PLANO lIA", 46Jf Di�t ibuiçã�;: I

Contr. N' 79-Aioisio Miche1s Blumenau parte Cr$ 3.500, Antiguidade ��·����a. i
•.l\ víauem do sr. Landrí Sales

Por Pontos com juros cf. Decreto-Lei 4171: I· I ,RIo, 1.8 (A. N.) -_ Embarca- idades, para se inteirar dos as-

Contr. N' 426-Sociedad'e Atiradores JoinvilJe salde c-s 3.500, Prefcia:' ra, depois de amanha, com des- pectos peculiares a cada uma
" " 242--Carlos Schrauth JoiDville parte Cr$ 26.500, /15467 tinos aos Estados-Unidos, on- delas. Depois do estudo postal

Rescisões regulamentares cf Decreto- Lei • de vai estudar a organização e
I

dedicar-se-a à parte telegráfi�
i 4171 (30%);' métodos de trabalho do síste-

I
ca, procurando conhecê-la atra-

1066/4268, 1067/4269, 1068/4270, ma 'postal-teleg�áfico n?rte- !v�s das grandes empresas que
1069/4271, 1070/4272, 922/4245. americano, o major Landn Sa- fazem o servico interior de te-

965/4229, 1061/4275, 835/4279, les, diretor geral dos Correios legrafia. Falando sôbre a cen-

1168/4166, 1167 '4260, 850/4251 e Telégrafos, que, falando à sura postal-telegráfica acen.

624;4276, 112'4360, 962/4355, AN, disse que sua viagem terá tuou sua íntencâo de �isitar o

652/4358 Cr$ 14 327,70
como finalidade conhecer em respectivo departamento e de
linhas gerais os' serviços dos pendências que' lhe são subor
Correios e Telégrafos, censura dinadas, afim-de estabelecer

39' Di�tdbuiçãc: I pos�al e teleg:rá!ica e estrutu- mais perfeita ligação com' a

Blumenau . . ,Il'açao da comissao geral de co- censura brasileira na defesa
saldo Cr,$ B.coo, Autiguidade Pref'cia,

Ilmunicações,
e se esforçará por das Nações Unidas,

Blume n a u parte CI $ 1 000,
. . I

observar e conhecer Íntima-
Blurnenau saldo Ci $ 3.000. Sorteio Pretcla. Imente a organização de tais
joinville Cr$ 20.000," serviços, afim-de recolher o que
Brusque p&rte Cr$ 4·500," possa ser adotado em nosso
Brusque saldo Cr$ 2.000, Serie I sistema com proveito para a
Rio do Sul Cr$ 10.000, " 10053 coletividade. Prosseguindo, dis-
Joinville Cr$ 10.000. " 9944 se que tenciona apreciar o fun-
Florianõpolís Cr$ 7 500, 9935,2 cionamento das agências de
Blumenau Cr$ 10.000, " 9917 I primeira classe em grandes ci-
Florianópolis parte Cs$ 4,500. " 9883,8
BJumenau parte Cr$ 5.500, Serie II Prefeia.
Blumenau saldo Cr$ 7.500, Sede III Prefcia.
Blumenau Cr$ 10.000. " 7149,5
Blumenau psrte Cr$ 3.500, " 7073

PLANO /18"
Contr. N' 41S0-Victor Krepsky

» 4018 - Franz Hartmann
» 4521-CorHr, de emprestimo

)l »4366-0ttilia de Souza
» }) 4262 - Carlos Gracher
» )} 451l-Herbert Quander
� l& 4062 -Giese1a Bauer
» 7> 440S-Henrique F:s:�her
» l& 4441-Gumercindo Medeiros
• »4370-Contr. de emprestimo
! l> 4341-José Candido de Borba
» »S016-Alfredo Greul
» »5638 - Ralph Gross
}) }) 5727 Ernst Rolf Schu)ze
» »5744-Contr. de emprestimo

Rescisões regulamentares: 5783, 5773,
� 5809, 4334

•

F ;

.� Total distribuido até boje neste Estado Cr$ 9.938.000,00\

a 693 prestamistas
. Sociedade Comercial Livonius LIda., Cõrrespondeutes

o ESTADO-'
Diário Vespertino

I

I Redação e Oficinas à
1'1I<l Joãc Pinto n.? 13

t TeI. 1022 ._ ex. postal 139
I

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$

I
Semestre c-s
Trimestre Cr$
Mês c-s

"
Númer-o avulso c-s

No Interior:

t Ano Cr$

I Semestre Cr$
Tr-imestr« Cr$

70,00
40,ÜO
20,üi)
7,0(}
O,SI}

80,00
45,00
25,00

Anúncios mediante contr:.ito.

I Os originais. mesmo não puhli
casios, mio serão devolvidos.

A direção não se responsahi lizu
pelos couceitos emitidos nos

artigos assinados

LEVAM A VOZ DA INGLATERRA ÀS FÔRÇAS ARMADAS •• Da
esquerda para a direita: sorgent·aviador Anne Grisewood, a

chefe «WR�N» Meg Merrifíeld e o cabo Sally Rogers, num fla.
grante curioso d ion te do microfone da BBC. As três' frequen.
temente se encontram nas mesmas irradiações, porque po r-t ie i
pam de programas para as fêirças armadas, com o fim de levar
a voz da Inglaterra Ib.os soldados espalhados pelos quatro cano

tos do mundo. De outra parte·, as três estão desempenhado imo
por-ton-tes ta:refas nos serviços auxiliares femininos. As suas irra
diações iricluem-ee entre as mais populares pqra as f,$rças armadas.

I �\.�tSouqQ� Rua João Pinto, n. 25
� � e:. (Em frente ao Tesouro do Estado)

I
� � Florianópolis
=, - _�_�

c.t:I

Telefone 1448

•
Drn��T�no :nTD��G��:: S��::. N��:�R!�v�s de Souza

Farm. L. lIa Costa Avila

Exames Anátomo.patológicos.
Diagr,óstico precoce da gravidez.

Sôr-o- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Au tavacinas.
Ultramicroscopia. I
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérico
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas po td
veis e para uso ind ustriais (fecularias, cer vejcn-ios].

7 -.'

Cr$ 10.143,70

�.........•...........•...............•.............
THE LONDON & LAN(JASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPÁJ.�HIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

.........Q.O•••••••D•••••D••••••••O��·�....••••••••O

fARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA lJS
Boje e amanhA &e1" • eu pretertda

Ur",.... ..clo...... • ftltran&'elras - lI.omeopadu - l"0l'r.m.cf'1..
Artlco. de OOlTacba.

G � • nata Ob8et'TAllcta no r_�t'llllrl.. III"�""
�"'�,.,�., X � ,.� " •.. , , ,�.,...twi;,,,.,' .. ', .• "' ..............,. ...,..�_""'.m""Q..,.._�����
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WASHINGTON, 19 (INTER-AMERICANA) .- A GUERRA. NO PACíFICO ESTÁ SENDO COMENTADA PELO "NEW YORK

TIMES" NOS SEGUINTES TERMOS: "OS ATAQUES AÉREOS E MARíTIMOS DOS AMERICANOS, NUM VASTO ARCO DAS

MARIANAS ÀS KURILAS, APERTOU MAIS UMA VEZ AS FRONTEIRAS NIPôNICAS. A RÊDE ESTRATÉGICA DO JAPÃO NO

PACíFICO ESTÁ SENDO QUEBRADA, SUA FROTA DE COMBATE ESTÁ SENDO LEVADA PARA ÁGUAS MAIS GARAN·

TIDAS, E NOVOS ALVOS SURGEM NO NOSSO LARGO HORIZONTE".

s ro s. Maria Bayer Amorim. Zil
da Colônia Burello e Orlandína
Silveira Botelho;

s r
í

to a. Maria Gomes. Maria da
Glória Almeida. Zilgomar Calado

I
'

e Neusa·Amanda de Sousa; - ...

srs. Jaime Brício Guilhon,. VYi!- CHERRY LIND é- um jovem soprano QU9 está
.

son Ferreira da Luz, BO�\lfac:o obtendo grande êxito na Inglaterra. Aparecendo regular
Schmidt, Laudelino .Galloth, J.oao menta nos bons teatros londrinos, surgiu primeiramente
Motta Espezim e Ricordo Batista " ,. " .

Figueira' na BBC. no programa Rad10 Post e orgsuiieado por ]
jovem:' Alfredo Selva; B. Priestlev. A sua personalidade impôs se ao

menina: Maria de Lurdes Fel' público em geral.
nandes;
menino: Fe!ício Osório.

O simpático e proqressita.s «Lira

T�nis Clube» acaba de ter uma LONDRES 19 (SI11) - Informam de \Vashino'toan que os
'd" f I'

. stitu;ndo o chamado I '

., ","" b ,

1 ela e az . In -

,.. e.·mbaixadores da Norueaa e da Bélgica assl.lll como o represen-«Almôço de ,guerra», que sera ser
. , !?'. _' r ' , .

vida no domingo próximo, dia 23
i'
tante do ComJte Francês ele Libertação Nacional e o ministro

do 'corrente, após ao "c?c!dait plen
í

potenciái-io da Holanda, barão C. Van Boetseleaer, apre
dansante, Constará o co.rddpto de! sentaram ao Secretário de Estado norte-americano, sr, Cordell
A

e dois pratos arroz, farofa. I .,.

sObPa f' Inante do I'a-
I HulI, um plano destinado a alrmentar cnança.s de 5 a 15 anos,

80 remesa e co e.

l nas cíd 1 'E
.

1 tIO f
.

1 1 f" ltcionamento de carne e dificuldo- nas C1 ae es aa i uropa ocre en a . re errr o pano 01 srmu a-

des do momento, é de-se esp.erar neamente submetido ao Covêrno Britânico, sendo que as re

uma concurr&ncia numerosa, Olpre 'messas alimentares deverão ser efetuadas em barcos, suecos
, de Cr$ 700 por pessoa, devendo , - . -

,ÇO • ,

f 't té às 18 ho- neutros, sob a supervisao de uma cormssao neutra, composta de
a reserva ser er a, a

,. -. . d G
' ,

ratl de sábado. na Joalheria Mo i c1dadaos suecos, tal como se proce eu C:Oln a 1'eCla.

di�Zdoo�e��:Uroonf:,óprio encarrega·

\ LOCOMOVE 1S A' VENDA

I I
"Wolf" 18 efetivos - "Marshall" 24 efetivos

N t V ella "Robey" 24 efetivos - "Ruston" 30 efetivos

ew OH ar
I

"Floether" 42 efetivos - "Ruston" 54 efetivos

I
"Marshall" 90 efefivos - "Wolf" 120 efetivos

Advocacia em geral todos completos em perfeito estado de funciona·
mento. EngO, FERNANDO DE AZEVEOO, Rua Barão Rio, 1� (A, N.) - Realizou-

I E.critório: rua Vida! Ramos, 30 de Paranopiacaba, 24 - 4" andar - sala 47. -se, hoje pela manhã, uma so-;
Residência: rua Deodoro, 35. Te!. 3.5816 (SÃO PAULO). len ídade cívico-reltgtosa, em

'=======�===�=�-=I
.-------------

que foi rezada missa. campal,
Chamar·se·ã INovas medidas de recrutamento por ocasião entrega da bandei- Humor no

Charâes- Bayeux ra do Regimento San1paio,ofe- protetorado
João Pessoa, 19 (E,) Na" tecida pelo vespertino A" No i- Londres, 19 (SIT) - Foi en-

id d doEst�d� LONDRES, 19 (SIR) -- O jornal clandestino holandês te". O ato contou com a pre-,contrada recentemente, na en-
ceu, na matenu a e

_
' "Vr-ij Nederland " revela que os alemães criaram nova f'ôrcn sença do ministro da Guerra, trada, principal de um dos ce

um menino do qual serao pa-
pol icial, com o propósito especial ele perseguir os operários h�- generais Cordeiro de Farias, mitérios de Praga, a seguintedríuhos o interventor e sua �

b landeses que romperam seus contratos com as fábricas alemães Canrobert Pereira da Costa. inscrição: "Última chamada!Exú1a. esposa, e que rece era
ou que se recusem a ir à Alemanha, afim de trabalhar nas in- Sousa F'rreíra e Sousa Dorca, Mortos, levantai-vos. O Fuehrer

o nome de Charles Bayeux, co- ,

1 dústrias bélicas do Reich. A nova "polícía operária" contará comandantes de corpos de tro-. necessita dos vossos serviços
mo homenagem ao genera
ChaJ'les de Ganlle e á França.

com 1.500 homens, mas o referido jornal duvida que se possam pas sediados na Vila Militar nas diferentes 'frentes de bata-
encontrar na Holanda pessoas dispostas a servir nessa polícia, além do coronel Costa Neto, dí- lha".IiJste fato foi comunicado aJ

cornaJ1,ehnte Gayral, que fi-.
a menos que os nazistas recorram às suas já debilitadas fôrças retor das Empresas Incorpora- Aníbal, Oésar e Napoleão,

cou bastan.te sensibilizado militares, I das do Acêrvo dr "A Noite". contemplam do céu o curso da

com a atitude dos' pais da
-

_
- guerra. Gemeu Aníbal: "Que,

,iéi;os holandeses, I Grande Concurso SAPONácEO RADlUM Ef��JE1J��ª;��'f��
Cia. de Produtos Quimicos Fábriva Delem IT��2;:ã�� (�ae�te�;�s�'��n��

de hoj e não acreditaria que
perdi a guerra em Waterloo.

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

IV·d S·" I

! I a OClal!
• •
-

�

.o•••••� .......�

A�I\'ERsAruos �

Decorre hoje o natalício da srita

Sandra Mo r ici Kovc lski .

A s ro . p r-c feas o rci Ri1a
lheiros faz anos hoje. _.....

C, Ma

Com pl.e to hoje 3 anos o rn en i n r

Hen r ique- José Beirão,

Hoje transcorre a data natalício
da sr o d . Mario da Glória. Lopes
Cunha.

Foz o.nos hoje a menina Astrid,
filha do sr, Mussi Dib Mussi, re

s iden te na Laguna_

Clubes:

•

Londres, 19 (SIH) - A po
pulação da Holand� ocupada
obedece às ins.truçoes dadas

pela emisora holandesa livre,
rádio "Orange", com séde na

Grã-Bretanha, e está arma

zenando grandes quantidades
de alimentos para utilisá-los
no momento da chegada das

tropas libertadoras aliadas.
Por outro lado o corresponden
te em Haia, do jornal al.emão
"Munich Nachrichtes", mfol'
ma que as donas de casa, na

Holanda empregaram todos os

"coupon�" de raci0!1��ento
que possuiam, na aqUlSlçao de

comestíveis, "causando verda
çl,eiro pânico".

santo do dia!
'SRs.DEHTISTAS

. (Q; 'fi .

p�,-,,'OLSO� POS'tf�\
.

'PREÇOS MODICOS "

SORTIMENTO INCOMPA�AVEl

stli(ifiÚSTA�PRE'OS�

����Ã�18m�SETTI
(J ,,,dktc_ tf..t.t.i4VJ 2fC'f.ff..'U-If.>

�'L�lINADIO 131 :35-CAIXA 1�:' S,D!,�1l0

ri

A alimentacão das crianças européias

10I
i S. Jerônimo Emiliano,

I COnh!S30J'
Nasceu em Veneza, no ano 1481,

I numa família na qual o. dignida
de de senador era hereditária. O
jovem Jerônimo fez-se oficial do
exército e como tal defendeu. na
guerra contra a Liga de Cambraia,
a fortaleza de Castelnuovo· Quan
do os inimigos capturaram esta

praça, foi êle preso, mas, mile!
grosamente, restituído à liberdad�.
Agora, começou, sem já rerrunc io r
à sua posição -. tinha sido no

:ueado g::>vernador de Castelnuovo
em reconhecimento dos serviços
pre&tadus na guerra -- a praticar
as virtudes cr is tôs de um modo
exímio. Em 1518 foi ordenado so·

cerdote em Veneza e dedicou-se
d'ora em diante ao servico dos
pobres, doentes e abandonados. Em
br'eve j un'tc rc.rn-ae-Ihe sacerdotes e

leigos, pondo assim os Euridornen
tos da ordem de Somasco, nome

derivado do lugar onde se achava
(l casa-mãe, A associação escolheu
como atividade principal a rncrrru

ienção de orfanatos e colégios. O
duque Francisco Sforza d s Milão e

o santo cardeal Carlos Borromeu
auxiliavam-na generosamento, ven
do como os pa :ires e irmãos de
Jerônimo trabalhavam abnegada
mente entre os meninos e moços
pobres. Com apenas 56 anos de
idade morreu nosso santo aos 8 de
fevereiro de 1537.

Solenidade

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

no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Ariaona> , toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5,500 outros pr€tnios 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

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia

Os .coupons», para serem trocados por «env61ucros· ou "tampinhas"
até o di!,]. 20 de novembro, encontram.se com o sr,

,li r�gíl io ..Tosé Clareia
Rua Tiradentes, 3S

.. < iif416

Produção
de aviões
A Junta de Produção' de

Guerra declarou que a produ
ção de aviões, nos Estados
Unidos, desde o ataque a Pea-
1'1 Harbor, atingiu 171.257 apa
relhos. Nos primeiros quatro
meses de 1944, foram fabrica
dos 35.009 aviões, calculando
-se que a fabricação, durante
todo este ano, será de, .. , , , ,

] 00.000 aviões, Em 1940, f'o
ram fabricados apenas 267
aparelhos.
A Junta de Produção de

Guerra informou, ainda, que a

indústria alemã tabrícou, em

1942, 27.000 aviões, cinco ve

zes mais do que a produção
americana, naque1e ano, ao

passo que agora a produção
nazista decaiu de 75 '/� daque
le total."

Curso de Córte
Ensina-se em aulas
diurnas e noturnas.
Largo Benjamin
Constant, 6.

Rio, 19 (E.) - Aludindo à
notícia de grassar na cidade
uma elpidemia de brucelose, di�
vulgada por um, vespertino, o

sr:.. Raul de Almeida Maga�
1haes, diretor do Departame11-
to de Assis1tência da Prefeitu.
ra, qeçla,rou que tal notícia ca-

I
rece de fundamen.to e que a gj.
tuação sanitaria do Rio é, nes�

------------------ llIIr..' ---.'.1."._-..---. 1 te momentoa e�ceI.!?!H�. __...l

Boa a situacão
. saftilãria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

-- das

o ESTADO-Quinfa·feira. 20 ele Julho de '944

Lira Tênis Clube -- Dia 23 de julho (domingo) tocktail dansante
9 horas da manhã às 13 da tarde. (ftlmôço a r�servar).

Aproveitem os preços de Julho
da mui conhecida e barateira

CIHE «(ODEON»)-
A's 5 e 7.30 horas

Ricardo Cortez, Frances F2Irmer, Virginia Dale e Eugene PaI·
lette numa engraçadíssima farsa que começa em Holywood e

quasi que não acaba:

Espiões do Eixo
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

AVENTURAS AQUATICAS (Short em Português)
A VOZ DO MUNDO (Atualidade)

Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,00, Livre de Censura

-_._,----------�

CIHE «IMPERIAL»)
A's 7.30 horas;

Paul Kelly e Fay WrBY num filme agradávd:

Gentil madrasta
William Boyd (Hopalong Cassidi) � Russell Hayden e

Ruth Rogers em:

Piratas de estradas
COMPLEMENTO NACIONAL �Naturan
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. clmp. 10 an08".

Domingo, simultaneamente no Odeon e Imperial. }.... redríc
March e Francis Gall, na obra máxima de CedI B, de

.

Mille:

Lafitte, O corsário
-

ATENÇÃO: ::_ 03 Estudante�. para gozarem o abátimento. de
verão apresentar as respectivas cadernr:tas.

A ,_ ,n., ••+= ;e:." ........ !f?,* f ,F .. ,ap ..... 'Ti. ,..Pi;wt�..... "'''<.h.OIf'AHI_''"

Para Cristalina
Rio, 18 (A. N.) - Uma ca�

ravana do govêrno federal,
chefiada pelo professor Otto
Enny, catedrático da Escola de

Engenharia, está a caminho Precisa·se de um moço e umo moça, com noções
de Cristalina, no Estado de de escrituroção e prática de dactilografia, Carta de
Goiáz, afim�de tratar da possi- próprio punho enc!ereçoda, para esta redação, a; AUXI.
bilidade de intensificação.. da LIAR DE ESCRITORIO. indicando referência, enderêço
�,xtraç�o do c;ristal d� rocha. ,ordenado que deseja. v, 7

SENHORITA com diploma de
complementarista e de d.acti·
lografia, ofel'e'ce-se para tl'aba�
lhar em escritório ou C�Hla, co

mercial. Informações em nossa
Gerência.

,
(om o Fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
compras, antes de verificar O§ no s s os artigos.
"

��:��� r Pasta Kolynos ������1�����. . . . . . . . . 3,40
1i.()O

I
Pasta COll-,.'ate, pequeno 2,20

7.jo Pasta Colgalc, graardc 4,00
ti.oo Pasta Lever ;{,30
7,!)() Pasta Eucalol il.20
7.()[) I Sabonete Carria val caixa 4,20
7,00

I �ab()net-e Dorlv 4,50
lO.oo

I
Sabonete Eucalol íi.oo

ll,oo
I
Sabonete Gessi (i.oo

45,00 Sabonete Cativo em bola. :�,50
40,00 Sabonete Vale Quanto Pesa 4,50
fJ5,00 Sahào Arislolino " . . . . . . . . . . '1.1)0
í,oo PÓ Ladi 1,1)()
7,;"10 PÓ Coti pequeno '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i,oo

PÓ Coti grande H,olo
Pó Suspiro de Granada grande 9,DO
Talco :J1al va pequeno ::l.�o .

Talco Malva grande '1,10
'Falco Eucalol médio 4,()f)
Talco Eucalol grande Ii.oo
Talco Boss médio " 4,00
Talco Ross grande ........................." Ii.on
Talco Gessi grande 5,0')
Talco Palmol ive 5,00
Itouge Tentação ] ,50
Houge Cici 3,00
Rougc R.oial Briar . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
baton Tentaçâo , ,.......... 1,50
Baton Lalaquc _............................" H,!1o
Creme RugoI ,..... 8';)0
Creme Coti ,. 7,00
Crcrue de Alface " 8,00
Creme Ponds ,... S,;,o
Fixbri I ,................ 8,50
óleo Dorly e Frank I ..oyrl .................." 3,50
óleo Cecy _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 2,00
óleo Eucalol " 3,00
óleo Royal Br iar ,...................... tI,flO
Quinn·Petróleo Sandar pequeno .. ,......... 11,00
Quina-Petróleo Saudar grande 1(),OO
()uina-Petróleo Oriental 15,00
Loção Brilh an te " 10,;'0
Lei te de Colônia ..........................." 8,00

Economize o seu dinheiro, ccmprando na cs se que mais barato vende.
i preços que são realmente os menores da praça. Não Faça SUdS

TECIDOS t Brim Sebastopol .

Chitas mt. 3,00 I Brim Caroá .

Voi! estampado 4,00' Chitào, artigo superior .

Voi! estampado 4.50 Crepon para. quimono " .

\'oil estampado a escolheI'.................. 5,00 Pclucia lisa, reclame .. ,.", .. ",.",.".",

Peterpans (reclame) fi,00 Peluda estampada, com listas .

Voil suíço 7,00 Peluda estampada Ivone .

\:oil suiç·o. (artigo superior ) ,......... 8,00 Pelucia com bonecos .

'\ oi l romain 9,00 C.alch;�, artigo bom
:

.

Linho liso, todas as cores .................." 5,00 Cachú, arí igo superror .

Linho estampado 5,00 Caseruira para casacos, reclame .

Linho estampado com 80 de largo 7,00 Caxemira para casacos, aproveitem .

Linho Hodlie ,...... 10,.50 Casemira palra casacos, art. exl.ru .

Fustão estampado ; ,.. 9,00 �e.�c1a,. artigo bom .

Fustão estampado (artigo sup.) 10,00 Er lrn Kak i .

!,:el?rpan. (artigo superior) 12,00
j ecido listado ............................." 7,00 CA..l\'lA .E MESA
Tobralco Jistado 10,00 Colcha branca para solteiro, urtigo bom 30.00

;l:ee!do Beli,��Tante ,. 10,50 Colcha para casal, artigo bum 35,00
1 ecido ('/a\'1OeS ,............. 8,00 Colcha prura casal. artigo super ior 4ô,ou
'I'ecido americano moderno 12,00 Coher lor cinza, lã dc hóde 11,3n
Tohralco estampado 7,00 Coberto}' para solteiro �J:l,{)0
Tobralco (artigo superior) 10,00 Cobertor para soltei ro 2G,oo
Tobralco estampado o/corações 12,00 Cobertor para solteiro 28,00
Tecido com barra (reclame) 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra ........•. 35,00
Tecido com barra (novidade) 12,00 Cobertor para casal 30,00
Tecido estampado c/Iaços " 14,00 Cobertor para casal ,.. 32,00
Opa la lisa, todas as cores

" 5,00 Cobertor para casal, tipo superior 40,00
Opala francesa , ,......... 6,00 Algodão Léro-Léro (pe<,�a).................. 32,00
Opala inglesa 7,00 Algodão Minho - � . . . . .

" 40,00
Opala belga � . . . . . . . . . . . 8,00 Algodão Douro H 50,00
Opala suissa Matarazzo 13,,)0 Algodão Argentina ;:)5,00
Cambraia branca, 1 mt. largura 16,50 Alvejado Desafia, peça ele 10 mts. 32,00
Opala estampada, ,.........

" 7,00 Alvejado Polar. largo 1,50 peça liO,(lo
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 Cretnne Lençol 6/4, branco mt, 12,00
Zefír, artigo bom " 6,00 Cretoue Lençol 7/4, branco mt. 13,00
Percal para camisas ,..........." 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco rut. ,.

" 14,00
'I'ricoliue, artigo superior , ,....

" 10,00 Crctnne Império 6/<1, em cores mt, 13.00
'l'ricoliue, tipo extra .....•.................

" 12;00 Cretune Amigo 9/4, em cores, largo 2 rnts. " 22;00
Trícoline, com salpicas 12,50 Cretórie Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mts. . 24,00
Tr ico liue, para pijamas ,

" 12,00 Cretone Carioca. 9/10 larg. 2 ruís, 1J1'., 11Jt. " 20,00
Tr lcoline llranca, lavrada ,............. 13.00 Cretonc Cariocu 10/4, branco, largo 2.20 mts. . 24,1){)
Brim paa-do colegial

" 5,00 Creton e Paraizo '1:0/4, branco, largo 2,20 mts. . 24,00
Brim par do colegial, superior tí.oo Crcto ne Curió 9/4, branco, largo 2 mts. 2(i,oo DIVERSOS
Brim azul marinhe, art. bom 6,00 Crctonc Cur ió lO/L1. branco, larg. 2,20 mts. .. SO,oo Toalha Born I)in " 6,00
Brilll fantasia , , .. ," 5,00 ('1"('1011(' �upeial 9/4. bran('o, lllrg. 2 mts. 3;),00 Cdças feitas para I!olllens " 22,00
Brim colossa,l H,51) 1,:-('10ne i'lupeial Hl!·1. branco, IUl'g. 2.20 mts. . 40,00 Camisas de Tricoliue desde................ ::lO,oo
Brinl, artigo bom. .........................." 7,00 Hlscado f:olossaJ para colchão, rec]anlc 5,50 :\�ejas para llonlens dl"sde 3,00
Brim SingapUl'a ,.

" 8,00 Hisc,1I10 enfestado para, colchão " 10.00 :.'IIeias Pa,ulislas para moças ,........ 5,50
Brim Superior ,...................... 10,00 Biscado enfestado para colchão, art. sup. 12,00 Casacos de lll::llha,s para crianças........... 10,00
Brim Estalingl'ad0 ., , .....•••..... ,

" 12,00 I Atoalltad'Ü branco e em cores, enfestado " 12,00 BIllsns de meia para criança, al't. inverno... " 12,00

S�das lisal e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: frludas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc. .

Comprar barato1 8Ó na Casa Yolônda (Filial)� a casa que mais barato vende AO

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2
._--------_. � - .

_C......A!"'!"!!!!!"!R�T-A-Z__E=__S��D_O-�D�I=_A- :i,:����!�:s (SIC) -II S i\NGT JEN ()]
'HOJE 5a.feira HOJE Foram publIcados pelo Govêl'� i C - . I " .

.....-

no Chinês ag novas normas e ontem Oito e ementos tonlcos
meto:dos ;18 cen.sura, a ent�a� II Fósforo, Cálcio V ,n dat
rem em VIgor. Um aspecto dIg� '. a a o e

no de nota nos, n,ovos regula- Arsen:ato de
montos é a distinção entre ce.n;.; Sódio. etc.
sura voluntária e cenSura com" i
pulsória da matéria a ser pu- I
blicada. O porta�vC)z do govêr- 1

no fez salientar que a liberda- I
de de palaVl'a é a política per-
8,istentemente seguida pelo II"

K�,omintang "j acr�scentan.dc),
porem, que a s,ituaçao especIal,

IIIcriada pela guel'l'a, traz con

sigo a necessidade de certas
I

restricões no exercício dessa i

llib�rdâde, exatamente como I ------------------------esta oCOl'rendo agora em ou-

tras n,ações demoerráticas. -----------------

Os Pal1(lu,", Dep3uperfi(jo8,
ESgOiHdo". AnêmieoA,

Magros, MAes Que' Críam,
CrlunçatS Ri"lquítk88 reC!;l·

berão fi. tunirIC8ção geral
11"

Sapatos para Senhoras
Aproveitem Os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vai além de Cr$ 50,00!

Sapaairia Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41
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t vencedores das competições.ran losa VI.Orla conquls am! A êste "ágape" estiveram

I
..

d ' ,
-

n presente os velejadores patv-OS ve eJa ores ca arlne ses dos, e representantes da crô-
_

clica esportiva da cidade.
Adernar Pires, Orlando (cerne, Rafael Unhares, os heróis Terminado êste, () sr. Amol-

das regatas à vela do Cúneo, presidente da F. V.
\ Nr.. S. C., usou da palavra, para

Conformo fora amplamente �W� participantes elas regatas, tfazer a entrega dos tl'ofé.;;
n otíciado (jyeram lugar no cujas festas transcorreram] CODuuistados.
pretérito sábado, domingo e 11111l ambiente de fina cordia- Após, seguin-se-lhe, com a

sPgl111cla,...f;eira, respectivamen- iiclade e distinção.
, palavra o �r, Hans Altenburg,

te, a abertura solene da tempo- ]·'inalmellLe, as 1'1-,�30, teve chefe da embaixada bandeíran
ruda ele vela, com a part.icípa- .n ício a pr-imeira regata entre te, que agradeceu a homenu
ção das F'el1erações de 'Vela.e lI,', P. v. l\L e a F. V, :Vr. S. C.

gem prestada pela F. V. ''.1.
Moto!' dêste Estado, do Ri, };;sta pugua era agua,l'elacl��. C., ofr-rtando-o com a, SUl
Urande do �ul e de São Pa lia, .iorn grande anciedade, pois flâmula.
composto ele renomados v ele- era a primeira vez que os bl'a.- Terminado o seu agradeci-
j_9ldores patrícios, os velejadores paulistas nos mento, usou da palavra o sr.

'( F'o ra.m disputadas nestas visitava, p<tra lado a lado con- Zacarias Azevedo. chefe da de-
sPllsaC'ionais pugnas náuticas .rorrer numa prova náutica� e�n legaçâo gauGha, para agrade
interestaduais os seguintes disputa da 'I'aça "San ta Ca t a- I cer idêntica homenagem: ra-
troféus: rina ", que foi vencida pelos ! zendo também ao S1'. dr. AT-
Bronze "Amizade", ofereCl-I'landeil'antes pela .diferença de i noldo Cúneo, entrega da na

do por con.tribuição de todos O� um ponto e em V I,]' tude ele te Imula da F. V. M. R. C. S" e in
veleiros rfograndensés e cata- rem sido desclassificados dois I ceutivando os nossos rapazes
rinenses e instituído lia cid[�,:le vel�ja'(�ore�A catar ínenses.

'E" I para a luta, em prol do pro-
de Pórto Alegre, por ocasr.» S! nao :ora ess� desola.ssli'-I gresso do esporte da vela, no

da visita da F. V. M. S, C. r-açao tertarnos nos vencido o: Brasil.
'raça "Santa Catarina", ote- troféu homônlrno.

. ! Em seguida usou ela palavra
recida pelo dr. Mariano Ferraz, Com estas duas regatas, f,)l o sr. José Martins, destacado
presidente da Federação Pau- encerrada a tarde náutica-es-, velejador patrício, Que cum-
lista de Vela e Motor. portíva de elomingo último., 'prindo a promessa feita e'1.1

Taça "An ita ", oterecída pe- F'ina lmeute, segunda -felI'S Pôrto Alegre, ofertou ao chefe
lo dr. Aderbal Ramos da Silva, tiveram lugar as três últimas da delegação gancha com uma
comodoro de honra do Iate regatas, e que tomal�'l.Dl parte jangada em miniatura, usada
Clube Florianópolis.,. _ I tôdas as representações con- pelo nordestino na sua fail'<:'.
Medalhas às guarrnçoes V6U- correntes, cotidiana com o mar bravio,

cederas oferecidas pelo eX1110. Desta feita, às provas f'oraru pedindo que fôsse êle o porta
S1'. dr. Rogério Vieira, dd, pre- realizadas na baía sul, e tive ..

dor daquele símbolo ao como-
feito municipal. ra1�1 um transcorrer magnff ic". cloro do "Veleiro do Sul", (h
Precisamente, às 9,::W da As 10,00 hroas se apruma- metrópole gancha.

manhã do dia 15 do �orlrente, vam na rai:: de saída as três I Após seguiu-se-lhe com a
na sede do L C. F., fOI hastea- representaçoee, aguardando O: palavra o sr. Zacarias Azeve
do solemente o pavilhão na- sinal de "largar" em busca da 1

do, da embaixada sulrlogran
':ional, com a presença das au- vitória. dense, agradecendo a lernbran-loridades, convidados, írnpren- Velas ao vento os três Est s-

ça do sr. prof. José Martins, e

sa e velejadores. dos sulinos, la iam em busca (1.8 ao mesmo tempo fazendo a en-

Logo após, teve início a pr! louros para as suas côres. trega da flâmula da sua fede-I
moira _regata entre as repre

_

Porém, �l.�.primeh:a p,l'?va .os l'a_çào ao sr. .r11'. Osvaldo .BUlCãOI"sentaçoes da F. V. M. S. C. ;e a ventos SOllll am pai a fi I ancis- Viana, presidente do Lira Te
F. V. M. R. �. S., saiudO,ven- �o.Isolcli, exímio velejador ban ..

n ís, pela:s _.geli't.ilezas com que Icedor o velejador Adernar Nu· deu'ante. 10ram dI!';tmgUldos por aquele
lles Pires, que em sensacional Contudo, Santa Catarinn, CInbe, clnrante a sua curta pcr
cÜlI'l'ida soube pôr a prova os bravamente representada por manência nesta capitaL
seus conhecimentos no dificii. �d'emar Nunes Pires, Orlanà_o Com a palavra o dr..João
esporte.

. 00elho e Rafael Linhal::S c_oa��- I Eduardo l\Ioritz, comodoro do
À tarde do mesmo (lia, teve Juvados pelos seus hu}as, I L C. F., fêz entrega ao sr. Za-

lugar ainda na baía norte (\ 11avia de sair vitoriosa, como carias Azevedo e Hans, Alten
prosseguimento elas l'e-gatHs de fatü o foi. bUlrg, respectivamente, ch;efes
e111 Que mais uma vez Ademm O vencedor da segund� e tor ..

,.las del('g�ções gancha e pau
Nunes -Pires, conquista par.l :eiras provas Rafael Llllhares lista, <la flâmula de seu clube.
Santa Catarina as honras de � Ademal' Nunes Pires, 80ub8- Por fim, fez uso da palavra
um primeill'o lugar, secundado 1'a111 mostrar aos olhos daque- ° sr. dr. Arnoldo Cúneo, pre
pela 'representação gauch"" !es que experimentamtn o pra- sidente da F. V. M. S. C., para
que obteve o segundo lugall'. ,er de vê-los deslisar sôbre :lS' agradecer a comparência das
Esta prova foi a mais t:le- cristalinas águas insulares, d,) embaixadas visitantes.

trizante, prendendo e mante1> 'luauto são capazes de fazer i E, assim terminaram as fes
do a assistêneia "em suspen -I para 110lll'a do pavilhão ::la tas com que a I:;>. V. M. de S. C ..

s:", .
poi.�, , Adelll�r,. d:ll10I�S�:�. V. M. S, _�., e orgulho de I

h?l.nenagearam as embaixadas I 'Stontlald
trundo flOla e ald?l, coadJu I.,.a.nta CataI Ina. VISItantes. �-".J'.-._-&-& _-_ -

..-_-. __ _ _ ..,..
"ado pelo seu companheiro I Entretanto, yíUm"lS de um Tôdas as solenidades ofíciah�,
J1aixo, vence espetacularmen-' protesto, os bravos "Ya.ct- teve a presença do S,]', dr. N '-1fte, sendo ovacionado pelos pre-I mens" catal'Ínenses, por par7e rêu Ramo�" Interventor fede-'
Rentes ao chegar à praia. dos paulistas, a taça "Anitu" raI.
Eiltretallto, é mistér que se acha-se �m mãos do seu ofe_r- O "Estado" esportivo, q'12

l"egiste aquí a al,ta classe lo j ante ate que a Coufecleraçao l:steve representado por um de
yeie:ja,dor gaucho, que fêz a" Braqileira de Vela e Motor, se seus colegas. sauna os bravos Itrês voltas do percurso CO.;_�l pronuncie. a respeito de quem, velejadores catal'inenses, (;
muita precisão, demonstranc\) a possuirá.. abraça efusivamente o dr. Ar-
graneles conhecimentos no ma- Estamos certos de que r. 11.0100 Cúneo, ilustre presidell-
iiejal' o leme de seu barco. "�-\nita", há-de ser nossa, poi::; te da Federação de Vela e }\'fn-
Com estas provas foi ence'-- a vencemos com o vigor ele n05- tOl' de Santa Catal'ina, agra;de

ra;do o programa de sábaüo 113, ':'os músculos e com o ardor e cendo mais uma vez o honroso
baLa norte. fibra de nossos rapazes. convite com que nos distin-
Em continuação aos feste· Ademar Nunes Pires, Rafa -I guiu.

,Íos, Irealizou-se à npite nos B,�- Linhares e Orlando Ç�elr o,
Iões elo Lira T,enis Clube, am- bem como os seus auxIlIares, � --:.
mada "soirée", oferecida pela são devidas as vitórias eoril

diretoria do mesmo, às delega- que Sania Catarina ganhou '3

cões visitantes, e que se pro- se engalanou nos céus do Bl'a

fongou num ambiente de gran- si!.
de cordialidade, até alta ma- A contagem geral de ponLs
dl'uO'ac1a de domingo, foi a seguinte: Santa Cat�rj-

D"'ol1lingo tiveram início as na, 94 pontos; São Paulo, )'7,
fe4tas, cujo programa foi o se- 50 e Rio Grande do Sul, 5] pon- -- - -------

, k A Estatística Mm�ar, destinada.guinte: ÀS 10,00 horas, 'coe - tos.
facilitar a prepa;:-ação ripida. e tãll'

tail" dansante no Iate Clube Dando encerramento, as f0:i" das da Nação, exige que todos o,

Florian-ópolis, oferN'ido pela tas, l"?:llizou-se à noite, nos perfeita quant{) possivel. do apare-
• Feclerração de Vela e MOtOl' de llX1plos salões do Lira Tenip Ihamento material das fôrças arma,

1(1 1 brasileiros lhe prestem cooperaçioSanta Catarina, às 12,00 horas, � ube, o jantar (e e�c�rl'al'nen- Subtrair.lhe apôlo é trabalhar CGD.

�lrnôQo OfElrl�cido 'pElIQ lo C. F., to � entrega de pre)l11QS ao� �r. o BraJIH 11m nerr� til. I. M.),

o ESTAO'O
-J.

I

ALVARO RAMOS
CIRURGlÃ0-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

•

Assista ao maior

1I�"r�diofônico
I

de todos os tempos.

Família

Letizia
X

•

,

Família

Guanabara
Novas e imprevistas cenas de humorismo, espontâ
neo e sadío criadas pelas incríveis complicações

I de duas famílias rivais, que têm uma "diferença"
a resolver. A família Letizia quer arrazar a fa

mília Guanabara, não deixa por menos L. E cus

te o que custar a família Guanabara pretende
pôr fora de combate a família Letizia. Quem ven

cerá ? .. Qual é o seu palpite ? ... Divirta-se a valer,
acompanhando o desenrolar deste formidável "su

rurú", em quatro eletrizantes "rounds" por semana.

,

Ouça êste sensacional programa nas emissoras:

PARANAENSEPORTOALEGRENSE

Todas as 2as. 3as. 50S.
e 60S, feiras, das 21

às 21,30 horas.

Todas as 2as. 405.505.
e sábados, das 21 às

21,30 horps.
.------------------------------__e

LETlZIII GUaNIIBIIRII
*

6lEO OE SEMENTE __1.__ • <:_

DE ALGODÃO
SAP'ONACEO' SABÃO

*

GLEO DE AMENDOIM

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA�
Fundada em 1870 - Séde: B A tA
INCENDIOS E TRANSPORTES

,

7U1l1e.181.JoCapital • I'eservaa ••.......•.• , ......•••...••.. ,... Cri
Clfru do balanÇo de t9U:

RespoIl!llibll1<1àdee .'.. ,... . .. , •. '" .....•.•..•••• CrI 4.999.477.1100,118
Rece}ta Cri 70.681.1)48.2!l)
Ativo •... . •..•.•..•... , ..•.••..•. , •.•.. Cri 100.961.917 ..70
Slintstros pagos DOS Qlt1mos 10 anos , .•.•••••.••.•.• Cr' 64.986.967,20
Responsabllldades .. ', ...• . .. , .. ' ..•.....•..•... Cr$ 76.736.4'01.306,20
BeIlJ! de raiz (prédios e terrenos) ,..... Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire d.e Carvalho. Dr. Francisco
de Sã e An1Bio Massorra,

Agências e sub-<!.genclaa em todo o território nacional. - SuCUl'8lll no

UruguliL Reg-uladol'eB de avarias nas prlnclpals cidades da América. Europa
e África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A lU P O S I_, (') B O & C I A. - Rua Felipe Schmfdt. D. 3.
Caixa Posta) n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria
R\1a Cons.

Barreiros
'Medra, 41
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Baixas alemães desde o dia "D"
LONDRES, 19 (U. P.) -- NA MANHÃ DE HOJE, MONTGOMERY FEZ ALGUMAS DE(:LARAÇÕES SôBRE AS BAIXAS ALE

MÃS �)ESDE O I)lA ÓÓD'\ QUE CALCULOU NUM TOTAL DE 156 MIL HOMENS. OS NAZISTAS TIVERAM PROVAVELMEN..

TE 16 MII.J MORTOS (O QUE, EM PROPORÇÃO NORMAL, CORRESPONDE A 30 MIL FERIDOS) E MAIS 60 MI[

CAíRAM PRISIONEIROS DOS ALIADOS.

RECORTE

ESTE AVISO
A.NTIGO PREPARADO INGL:f.:S

PAnA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS
Florianópolis, 2 O o e Julho de 1944

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

Espantosa a bar reira de artilharia
Londres, 19 (U. P.) - Se-Imei de lançar ao ataque suas

gundo informa o Q. G. Aliado, grandes reservas de tanques
o catarro, o aturdimento e a d it lcut-

roi terminada a ocupação de II antes que os britânicos tives-
Jade de ouvi, sãn j)l"U\'UC[\cJus por urna

..:nfennid.:J.de coust.ltuctou al. Por e�sn ra ..

Saint-Lô com a liquidação dos tsem irrompido até o terreno a záo, dedicou-se muito tempo ao estudo

atiradores e morteiros alemães! suéste de Caen, que é ideal pa-
te UlIl tón ico suave c eficaz para com-

que ainda hostilizavam as 161'- ra a luta de tanques. Agora
'laler os males causados pela �fcc,:ão ca-

ças norte-americanas em vá- Rommel tenta contra-atacar,
.irral E êsso rernédro, cuja Iór'rriula e_,tá

_

i)lenalllente YitOT'�OSa e tCl11 pt-o por-c iuna-

rios pontos da cidade. Com a num desesperado esforço para lu alívio a mult.os sorreuorcs, é «onnect-

queda dessa cidade, os alemães bloquear o avanço britânico. lo sob o nome de PAH:l-lTNT e está i'J.

perderam o segundo dos dois I
..,,'" - .

enda em todas as farmácias e dr",:al'i�s.

baluartes principais da sua li-

O bl d
Logo nas primeiras doses, Par-m ín t ali-

Á

pro ema a
v-ia a cabeca, a congestão e o aturd lmon-

nha de defesa normanda e que: AVANÇO NA 1'7'
-

T IA T
.

h
- to catarrais, enquanto o ouvido se resta-

eram precisamente Saint-Lo e

d..
.L At. -' anques e camtn oes do I

,

t
»e e('oe prontamente. A perda de olfato e

Caen, já ocupada �á di�s_. �ô- meu ICanCI8 exerci o norte-americano, avançando por uma estrada iia- 1 descida do catarr-o para a garganta são

br b tã liana, logo a sequir ao grosso das tropas que perseguem, o iutros sintomas da af'ecção catarr-al que
e a nova irrupçao n. a..lllca Conforme já tivemos ocasião inimigo para o norte da Península. (Foto da Inter-Ameri- .e combate com Parrn ínt.

no setor de Caen, notlcla-s� de noticiar, a Caixa de Esmo- cana). Sendo muitos os males do ouvido pro-

que Montgomery lanç�u 3:11 las de Florianópolis, no vivo
vocados diretamcnte pelo catarro, pude.

uma barragem de artilharía , empenho de solucionar o pro-
......................,.._..-"'....................................w......,..."...w......"V'.-_................• ....�-./· e eVItá-lo com Pal'mint.

que.lembr,ava � de EI-Alamei.n 'bI!2ma da mendicância entre MensagenS da Fôr(l8 Expedicionari.e f'oi o mais pesado bombardeio nos empreendeu ha tempos a .

\I •

:audiências
aéreo concentrado desta guer- 'org�nizacão do' d t 'd 1110. 10 (.A. N.) -� O Departamento elos Correios e Telé-. - _

ra: como também vários na- todos
�

di cad as·drod e'l grafos cornun rcou que inaugurará dentro de poucos dias o ser- àlplomahciJs '

1
• , < os men 19os a CI a e o i telezr.

h... . " V t·
víos de guerra aliados surtos oue foi fel-to pIS . t " 'd viço e egr anca ínternacíonal denomínado .

Mensagens eh a icano, 19 (U. P_) - O
, '1 ea ecretarra a!Fo'nn E' 1" ,." l

.

I' 1 'Sumo P tíf'í b
na desembocadura do rio Orne, Segurança Públic C t'

-

J'U xper icionaria . c esrmac a a troca e e mcusagens en tre
.".

on 1 Ice rece eu em

participaram do fogo. Antes do em suas ativid�d�����1���: los membros das Fôrças Expodicionárias e suas famílias.
I

a�dlenCIa Myron Taylor, re-

que os alemães pudessem rera- Ira destribuir circulares 'a to- FEROCID
--- p.resentante pessoal do pre-

zer-se do choque, a infantaria e
I d�s as famílias e a todos os co- ADE JAPONES II sidente Roosevelt, mantendo

tanques britânicos atacaram. ! rnerciantes, contendo um apê- n com o n:esmo uma confel'êI�Cia
Uns avançavam da cabeça-de- lo para aumentar o número de _

de mela hora. �m seguida,

ponte já estabelecida �a outJ�a 'contribuintes e de contribuí- , .�o�'a_ Iorque, ,]I� (li. P.) -- IlOJ'llICIIOl'CS verdadr-lmmeute TayIO!' conf�l:enclOu com,.o
margem do Orne, a leste de ções e ser possivel assim ao I tétrtcos �:ohre as 1�'ttmHs horas da campanha de Saipã são l'('.lcaldei::ll MagllO�e, secr�tano
Caen, enqu�nto out.:os trans- lado das subvençõ'es do Esta- velados ]Wlo Q. H. !81)ouês, ;!<:').Hlls de d('�('l'('rel' li sitlllu;iío u('se�. J�e Esta�o �o Va�lC�no_ !Jao f�
punhal1_l o no em t:es pontes do, do Município e da LegiãOjllH.rUlIll l� que se lH·al.u reduzi�os os suldarlos uípôuteos, �llg'llll"'II�m fornecidas mcllca�oes so

construídas em segredo apenas Brasileira de Assistência aras-
dos quais lutaram IlIas seguidos sern UU11l r-;ó g'úta d'cíg-1I3. O lbre os assuntos debatIdos.

poucas horas,an�es. O.tremeu- tal' da capital, o triste �spetá_lc(lmunjead().rel'ela
um

(,H.!,�j,iné(lit() e espantoso de ".Jlarnkiri·'do bombardeio ímpedíu RDm- culo da mendicância nas ruas.
em massa ao tornar-se crítíea a sitlln�ão. 1Hz flue cêrcu de :�

Um movimento de tanta utí- mi,' snhl:Hlos ferj(los (la gunrnlçâo Ilqu ídaram-se por suas pl'ó"
O mais sensacional filme de lidade e benemerência encon- jmas maus. O comanllante em c}I{'ff�, almirante :NBg'umo, rea-

aventuras marítimas trará, por certo, a melhor boa liZOll. uma _cerimônia com seul'i llOllwns, cm (iue heh,," UlUll taça
Aos amantes das aventuras he. vontade do nosso povo. A Cai- de v�uho de alrroz� que .lhe fora IlreselltfilHlo peIo JlficH'!O; em

rÓlcas. dos lances românticos, dos xa de Esmolas, confiando nes-I se�'uHla ln�)(�(lu �res gTltns fle "hallzai" e, de (�sp�HIa. deselll ..

memorá.veis feitos históricos. a I sa boa vontade, tão de acôrdo }Huult!ld,a,.1ll \'f'shu coutra os nOl'tt'-ameJ'Íell 1I0S, SUCUllIhillllo no

Paramount apresen�a a obra �á- :com as tradições de generosi- fog'o lllUlllg'O.
xima de genial CecIl B. de Mille.! dade da gente ilhoa d t

••_._•••_._w_·.·.·.·.w·-··..... ...·.-.-.· .... .............. .......·.·M_M-.·M.___......_�

a grandiosa hist6ria de um pirata i
d' d I

-

d
,pe e a. 0- Irmandad e de N. S do Dr ANTONIO MONIZ DE

destemido e aventureiro que com OS a eyo uça� a parte fmal Rosário N S Parte e S
.

�-

sua espada e coragem indornita; I
da refenda CIrcular, devida- '

B -n d'to
- ARA(!AO

�alvou. um? nação: {{L';1fit�, o ,mente preenchida, diretamen-
e e 1 comunico aos seus clien

V,orsal'lo» glg.antesca reahzaça<: do -te a ela ou á Secretaria da Se- Festividade de S. B"nedl·to tes e amigos que reossu.

-

':r;:=';;;;;:;-;;:;;-;,;;;;;;;;.;:;;;;;;;;;;;;;;;.;;...-;;.;
Clnenla americano. com o seguinte

I'
,.," FR CO

primoroso elenco: Fredric March, gur3:nça PublIca, afIm de ser Autorizado pela Mesa Adminis miu suo clínico. A S e

Francis 0011, Akim Tamiroff. Wcl· possIveI computar o total das trativa. levo ao conhecimento dos ANtMICOS
ter Brenann, Rober:t Baerat, An· I contribuicões e dar ao delicado caríssimos irmães e fiéis que esta. InSHição a concurso TOMEM

thony Quim, Fr�d Kohle:. Mont,g.gu ,e complexo problema uma so- Irma�dade- fará realizar, no pr6xi·. Na Divisão de Seleção do Dasp, Vl'n,110 f'r.enl'_Ot�rlD
�owe etc, e ainda milhares de IlUçãO compatível �

mo dlO 23 do corrente. a festivi-!na rua Felipe Schmidt, 5, l' an, II li UJ ull

figurantes. . ,C0!ll O pro dade;Ie S, Ben�d!t�, que �onstará d�lt. nesta capital, estão abertas, "SILVEIRA"
Fredríc March encarnará Jean

I
gresso de FlonanopolIs. de trlduo com mlClO no dia 21 do cilariomente. excepto aos sábados_

Lafitte, o herói de Nova Orleans, o É preciso não esquecer que c�rrente •.às 19 ho�as ;, no citado I das 8,30 às 10,30 horas, até o dia

int;épido chefe de uma� tripul�ção lO número de pobres realmente dia 23, missa festiva as 9 horas; 8 do próximo m�s de agosto as

fa�m�ra .. : que por ele daria a -

necessitados sobe 400
e à noite. às 17 horas, novena e inscrições para a prova de h�bi.��-

propna Vida. I_..a
, e que encerramento da festividade, Ou litação de Armazenista. promo- Associação Irmão Joaquim

"Lafitte, o Corsario"j a maior reo- sao preCISOS, por IStO, de 25 a trossim, convido aos irr(Lãos e de vida pelo Departamento do Ser. A nova diretoria da Associação
lizaçã_o cinematográfica n.o gênero, 35 mil cruzeiros mens�is para votos para assistirem à referida viço Público. No pôsto de inscri· Irmão Joaquim, empossada a 4 do

eatara em cartaz nos �lnes Co., dar-lhes a todos um lnlnhl10 de solenidade. ção msncionado, os interessados corrente, está assim constituido:

r?ados (�d�on e In:perla!),. a pari assistência alimentar. E tão
Consist6rio da Irmandade de N. poderão obter todos 08 escIare- presidente Clement.ino F. B. d�-.

tlr do prOXlmo dommgo, dla 23. d
' , .

I
s, do Rosário, N. S_ do Parto e cimentos que desejarem, Brite, vice- preso Alvaro Tolentino'

gran e soma so e possIve com S, Benedito. em Florianópolis, 19 de Sousa, p:'ocurodo� Roberto Mo- t

�......-__...........-_.........,.....JI'wI'o O apôio material de-toda a po- de J'ulho de 1944. Medi-das .......

P b !
w_ ritz, l' secr. Osní Ortiga, 2' secr,

ara ens ao pulação em condições de fazê- João Capistrano Cardoso. chefe de Policia Nestor Luiz Teixeira, l' tes, Ro-

110
Secretário. RIo, 20 (A, N.) _ O Chefe

doHo Manoel Vieira e 2' tes, José

Rio Grande! 'QU!ll a família ou qual � co- Safra de de Polícia, desejando limitar V_í_to_r_G_or_c_ia_. _

Porto Alegre, 20 (A, N,) �- mercIa�te que se rec�sara 1.a charqueadas o arbítrio policial, no que diz Ma·""ci.'el·f/.s
Oito navios acabam de chegar ,�resta! sua co�p�r�çao pa.a Rio 20 (A N) __ F .. l- respeito ao emprêgo da "Medi- .I. J. ,il U

a e'ste Estado, afl'm-de atenu�er fim tao humamtano? ,.. 01 leso da de Ordem e Segl P' P' d Ovida determinar o encerramen- bli " .

-

".
_' :rança �� I re(lSa�se e 1 marcineiros

as necessidades de escoamento - --_,...... -_. - ..........-.-.�..........,._,........ to da safra nas charqueadas dos

I- se ceansqu'aCdoIl,nemO pdsoe::; qUt� nadO para fabricação de móveis. Pa-
da produção gaucha. Ao mes- Dra. JOSEfiNA SCHWEIDSOH Estados de São Paulo Minas _ ne?se mo IVO e

b I" T '

mo tempo, trouxeram êsses de regresso de sua G' G' M'
-

.

excepçao deterrnmou que seJ'a ga-se om sa ano. ratar no
vio- TeraIs, Olaz e ato-Grosso I •

" '. -, -' L d M'
.

Tbarcos cargas de diversos por- gem. reassumiu sua em quinze de agosto próximo fel�a levIsa� gelaI .nas razoes ;( ar os OVeIS», na rua ra�

tos nacionais. clínica. vindouro, paI que foram detld,os, _com- Jano, 15.
_ __ preendendo a determmaçao do ------------

• Chefe de Polícia o total de pre� Centro Espirita

�.�li:'I�«fIXIIIR ·:-:-:-:-:-:-D
..

:-:M-S�-P�-:.. �6t���;�:yii�����:i �í;���{i§���:I������
_�" i_·_II_� �_I.i�j�;I�I�f,-��f�:�:;:--I�I_p-J_:\i__�l�l �:::occ�:�u_:�:'�_ j�����;;41��1�i�!� !fil�����i������l��

Se v. S. conhece alguma pC�SÜü que so

fra de congestão catarral ou a turd i-uen..

to. recorte est e nvíso e leve-lh'o.

Dr. Artur Pereira
e 'Oliveira

Clfnico Geral de Adultos
Doencos das crianças

Laboratório de Análises

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

Res.; rua Visco Ouro Preto, 7
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