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RIO,21 (A. N.) .: UM VESPERTINO LOCAL REVELÁ QUE OS REBANHOS DO BRASIL CONTAM ATU ��15, MI ..
LHõES DE CABEÇAS E :QUE HOUVE REDUÇÃO MUITO GRANDE NOS nLTIMOS TEMPOS? EM CONSE �l;:::j)l\ 1};ij...
TANÇA INDISCRIMINADA DE BOIS E V"ACAS PARA ATENDER. A GANANCIA DAS EXPORTAÇÕES P

.

�{:,;;��ltif{�.
üOGITA-SE DUMA LEI QUE PROIBA, POR TEMPO A SER FIXADO, A MATANÇA DE VACAS COMO UMA MEDIDA DE

DEFESA DOS REBANHOS.

IExtensas operações aéreas
O Londres,21 .u. P.) - O máu tempo restringiu a atívída

de aérea sôbre a zona de batalha da Normãndia, mas os apare
lhos aliadcs efetuaram extensos ataques contra as instalações
de bombas voadoras e as comunicações na retaguarda ínímí-

I ga. Especialmente o centro ferroviário de Courtraí sofreu pe-
" :.1,\11-1 AN'fWO IHAHW "I'� SANTA CATARINA ,sado bombardeio, aparentemente para frustar as tentativas de

Propri�ttrjo e Dire'tor-Rerentr - ALTINO FLORES I
Rommel de tl:ansportar tanques d� Bélgica e França no norte

.������������_������
__������__������������_ para � NormandIa. Durante a norte, a �F efetuou extensas

I
incursões sôbre a própria Alemanha. As fábricas de petróleo

H. 9163 I sintético foram marteladas pelos quadri-motores britânicos.
,

enquanto outros faziam uma visita a Hamburgo.
------���----�����--�--����----�--��.----�----�--------�--�----�--��------�----�--��--------------------

Chegou o gral.,Ralph Wooten L!Y�,��ºleaIRp�,tir�Os CiVí��t�!�! :2�;�;;�ue!lça
Fortaleza 21 �A. N.) - Chegou, procedente dos Estados

ICkard
da U P.) - Encontrá-los germânicos haviam cortado ' .

q, (...)
11

.

d '1 I\.' 1 h W t
' t dr' ame-

'
.

- . , , Notícias de Argel dizem que
.m os, o gene,:.-a .

a p 00 en, c.oI?anaan f'. as o�ças
-i.,

mos a !_)opulaçao desta cI�ade a .agua e h�z ha 2 semanas, e o tro as do Quinto Exército con-
.rrcanas no Atlântico Sul, o qual VIaJOU na companhia do bri em lastimoso estado. Fammta gas ha mais de 2 meses. Os te- .p, . .

gadeiro Eduardo Gomes. Falando à reportagem, o

generalle andrajosa saíu dos refugias lefones não funcionam há mui- quístaram uma cidade dístan-

W t 'f t . d t t nto : 1 vi do .

'
. te apenas 25 kms. de Floren-

00 en mam es ou seu gran e con en ame, o pe o en o
para ovacionar o general Clark to tempo. Em Junho passado .

Corpo Expedicionário Brasileiro ao fronte europeu, dizendo es-
que entrava à frente das tl'O� os nazis recolheram os homen� za. Assm�l::-s.e, dE.. ,resto, que

'. .. d teit d ld d b ticío rí cau-' tropas bntamcas ja se encon-
'peral gran es e� os os ,nossos so _aos. em ene I 10 a, pas. O porto, de Lrvorno, o 3° aptos, em grupos de centenas,. . .

sa comum. Refermdo-se a cooperaçao existente entre .as forças da Itália, está quase destruido. deportando assim 3.000. Orde- tramo a tr�nta e cmco �ms. da
nav.ais e aéreas do Brasi_l e dos Estados-Unidos, declaro� que, Da população, apenas 15.000 naram a morte de 5 italianos

refenda cidade florentma.

?e_VIdo a essa .coope�'açao, fora� �xpulsos os .submarinos do
pessoas apareceram; viviam no por cada alemão morto. Os cí- .

"elxo", .tendo SIdo .feIta verdadeira lImpeza; .dado o plf'l:n� de- interior da cidade, retirados da vís não podem calcular a nú- Serão reformados
senvolvido .em conJunto. entre o� chefes militares braslleIr?S e "zona negra" criada pelos ale- mero de fuzilados, mas dizem Rio, 21 (A. N.) - Os servi-
norte;amencanos. TermI!lOU, dizendo que.� Est.ados-Umdos mães em novembro do ano: que foram "muitos". cos de Colis Posteaux do Bra-
apreciam e l'?_uvam.o esforço de guerra brasileiro, formando ao passado, quando 120.000 habi-I _

. sil vão ser reformados afim-de
lado das naçoes unidas, na luta em que estão empenhadas no tantes foram removidos à tór-: Salva peja-Penicilina se adaptarem às novas condi
extermínio do nazi-fascismo. ca das localidades costeiras Os E:io, 22 C. M.) -- Noticia-se ções . resultantes da guerra e

I leiA a RECONQUIS fa DE SUAM
n�zis entrincheiraram-se 'por que, na cidade do Rio Grande, das modificacões decorrentes

N .,. O R ."
.

tráz de barricadas e declara- o emprêgo da penicilina salvou do mundo que se reconstruirá
n ram que todo italiano que en- uma senhorita atacada de me- em pouco. Nesse sentido, já

Melbourne, 21 (D. P.) - Fuzileiros e tropas do exército trasse na zona seria morto a ningite cérebro-espinhal. foi designada uma comissão.
norte-americana desembarcaram na /lIha de Guam. Já :r:.ra es-

perada a operação, pois há nada menos que dezesete dias Guam
vinha sendo submetida a ininterrupto bombardeio aéreo e na-I
val pelas fôrças norte-americanas. Nem por isso foi menor a

impressão do comunicado oficial, anunciando que tivera rní
cio a libertação do primeiro pedaço de território norte-amerí-

r

cano ocupado pelos japoneses na presente guerra. Segundo as

primeiras informações, todos os desembarques se efetuaram
na forma prevista, sendo estabelecidas várias cabeças-de-pon-
te. A resistência inicial dos nipões foi menor do que se espera
va. Pela ímportâncía das fôrças anfíbias empregadas no assal-

to, êsse desembarque compara-se com a invasão de Saipã. En
quanto os soldados desembarcaram, as defesas japonesas con

tinuam submetidas a intensos bombardeio pela artilharia na

val e pelos aparelhos dos porta-aviões estadunidenses.
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Washington, 21 (U. P.) -v-r- guns dias. Ignora-se a impor
Continuam as operações de de- tância da guarnição japone
sembarque na ilha de Guam, sa concentrada nessa base,
para reconquista dessa base cujas defesas devem ter sido
americana ocupada pelos ja- melhoradas nos ultimas meses.

poneses logo no começo da O assalto é comandado pelo
guerra. A oposição do inimigo, major general Roys Green, che
em terra, é moderada; espera- fe das operações de desembar
vá-se que fôsse maior, pois a que em Bougainville, e as ope
Ilha de Guam tem maior exten- rações anfíbias são orientadas
são que a de Saipã. Acredita-se pelo contra-almirante Richard
que as operações durarão al- L. Connolly.

o que o Rio' devora
Rio, 22 (C. M.) -- A população do Rio consome diariamen

te, segundo dados estatísticos publicados, 3.500 sacos de arroz

de 60 quilos, 800 caixas de banha de 60 quilos, 3.200 sacos de
batatas de 60 quilos, 24.000 quilos de cebolas, 1.800 sacos de
farinha de mandioca de 50 quilos, 3.000 sacos de feijão de 60
quilos, 1.900 sacos de charque de 100 quilos, 40 toneladas de
abóbora, 10 toneladas de aipim, 3.000 pés de alface, 100 tone
ladas de bananas, 30 toneladas de batatas doces, 15 toneladas
de cenoura, 10 toneladas de couves, 3 toneladas de ervilhas,
100 toneladas de laranjas, 10 toneladas de mamão, 5 toneladas
de pimentões, 40 toneladas de repolhos, 70 toneladas de toma
tes, 15 toneladas de vagens f! 15 toneladas de chuchú.

Cercados os alemães em Brody
J,ondres, 22 (D. P.) - Despachos de Moscou dão conta de

que a fôrça alemã, que procurava auxiliar o exército germâni
co cercado � oéste de Brody, pôs fim a seus ataques, e começou
agora a retirar-se para o sudoéste na iminência de ser tam
bé� cercada. A retirada dessa tropa condenou todo o exército
nazista cercado em Brody, pois os russos avancaram atrás des
sa fôrça em retirada, até as estribeiras do Carpatos, num am

plo arco ao sul de Lwow.

r.r ��
;EII1 cromo fundo aço desde -'/:'>5.00

Folheado, desde 5'10,00

liiltlcl-mantem

- 111,esmo nesta época de escassas

peças sobresalentes!

Tissot lhe oferece mais do que
qualquer outro relógio de classe.
Além de ser de alta precisão,
possue um certificado de Garan
tia Contra Acidentes, válido
por um anb. Durante êsse pe
ríodo - o tempo necessário
para o Sr. certificar-se da re

sistência e exatidão Tissot -
o reparo de qualquer avaria
até do vidro - será inteira-

mente gratis. E essa garantia
é mantida ainda hoje, época
em que é difícil obter peças
sobresalentes. Tissot é um re

lógio moderno e elegante. Exa
mino os seus recentes modelos
que as hoas relojoarias estão
expondo em suas vitrinas. E
repare como nenhum outro re

lógio de tão alta classe é ven

dido por preço tão acessível.
•

OMEGA
PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORlOGERE

GENEBRA - SUIÇA
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Lira Tênis 'Clube -- Dia 23 de julho (dtmingo) Cocktail· dansante
9 horas da manhã às 13 da tarde. (Almôço a reservar).

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano c-s BO,OO
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contràto.

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

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Na área de
Caen
Londres, 20 (U. PJ - "Na

manhã de hoje continuava vio
lenta a luta entre unidades
blindadas e infantaria a sul e
léste de Caen. Vaucelles está
agora totalmente em nosso po
der. O inimigo foi desalojado
de Douvígny, na margem oci
dental do Orne, e Fleury, na

margem orientaL A brecha nas
defesas inimigas foi alargada.
Tropas aliadas ocuparam Tour
revilIe, Demouville � Gevirville.
Os bolsões de resistência' ini
miga ultrapassados durante o

avanço, foram eliminados. O
avanço prossegue apesar da te
naz resistência. Ontem foram
feitos 1.250 prisioneiros na zo
na de Caen, elevando-se a ....
60,000 o total de inimigos apri
sionados na atual campanha".

MACHADO· & C1A.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n , 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciú rnc

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agente. nos principais municipiot

do Estado

Irmandade de N. sh
Rosário, N. S. Parlo e S.

Benedito
.

Festividade de S. Benedito
Autorizado pela Mesa Adminis

trativa. levo ao conhecimento dos
caríssimos irmães e fiéis que esta
Irmandade fará realizar, no próxi
mo dia 23 do corrente, a festivi
dade de S. Benedito, que constará
de tríduo com início no dia 21 do

. corrente, às 19 horas e, no citado
dia 23, missa festiva às 9 horas'
e d noite, às 17 horas, novena �
encerramento da festividade. Ou'
trossim, convido aos irmãos e' de
votos paIIQ assistirem à referida
solenidade.
Consistório da Irmandade de N

S· do Rosário, N. S. do Parto �
S. Benedito, em Florianópolis, 19
de julho de 1944.

João Capistrano Cardoso,
Secretário.

Declarações
de Cburchill
Londres, 21 (U, P.) - O pri

meiro ministro ChurchilI fará
a dois de agosto, na Câmar�
dos Comuns, uma declaração
sôbre a situação da guerra. Foi
o que informou hoje o senhor
Anthony Eden. Se a Câmara
assim o desejar acrescentou
poderá seguir-se a exposição de
Churchill um debate geral

-- das

As vozes da resistência � da.a� da.
conte Londres, 21 (U. P,) o-

M -, t d f1 -té d L-b t
'- .rencra quartel-general do marechal

aDI es o o voml e I er açao .
Washington,21 (SIH) - In-jTito informou que o major-ge

formam de Nova York terem neral Popovic foi nomeado co�

Londres, 21 (S. L F,) - O Comité de libertacão do De- fontes autorizadas holandesas I mandante-chefe das fôrças
partarnento da Mancha acaba de lançar o seguinte .manrtesto: indicado o próximo dia lU de \ "part.isans" que operam a Ser

"O Comité de Libertação do Departamento da Mancha, reuni- Agosto para o início da Confe-I via, o que indica o início de
do em sessão plenária, saúda com alegria a chegada das tro- rência de Londres, que tratará operações na área que se en

'pas aliadas ao nosso território, chegada que marca o ínícío ela dos problemas do após guer-I contra sob contrôle dos "Chet

libertação de nossa Pátria. O Comité, exclusivamente formado ra, inclusive do problema da I niks" de Mihailovitch e dos
de homens que, durante quatro anos, lutaram sem tréguas C011- borracha, e da qual participará alemães.
tra o invasor, contra os traidores a seu soldo, está firmemen- importante delegação holande-
te resolvido a oferecer estreita cooperação às autoridades mi- sa. A última edição da revista Em terra e no marlitares aliadas e aos representantes do Govêrno Provisório da "United States News" revela

República Franrcesa, como a trabalhar com todas as suas f'ôr- que o Departamento do Estado Roma, 21 (U. P,) � O VO

ças para a reconstrução de unidade moral e material de nossa norte-americano já iniciou con-] Exército ocupou Badaluco,
Pátria e punir todos aqueles que, direta ou indiretamente, aju- versações com os representan-I Fauglia, Ponsacco e Luciana.,
daram o inimigo a escravizar a esgotar nossa terra. O Comité tes britânicos, holandeses e Fôrças costeiras ligeiras ataca-
envia fraterna saudação e sua mensagem de esperança aos

norte - americanos, sôbre as' ram a cabotagem alemã no:

F'raceses, que ainda sofrem sob a bota alemã, manifestando questões relativas às indus- golfo de Gênova e ao longo da

ardentes votos pela sua próxima libertação. Ende'réça comovt- trias de borracha, afim de dís- R'�viera,' 2 cargueiros foram

do pensamento a quantos tombaram para que a Franca vives- tribuir os 'pedidos dos Estados atacados na zona de Spezia;
se e presta o juramento de fazer tudo quanto estive;' ao seu Unidos, equitativamente, entre sendo um afundado

.
e outro

alcance para que seu sacrifício não tenha sido consentido em
a borracha natural e a borra- avariado. Noutro encontro urra

vão" .

cha sintética. navio-tanque foi afundado.

Na Sérvia

(OMPREM PElO REEMBOLSO POSTAL

CONTABILIDADE
,

AGRICOLAA Maravilha da técnica suíça moderna
CURSO POR CORRESPONDÊNCIA - ÚNICO NO BRASil

Pelo contador E. BRÁULlO BERLINCK
De grande utilidade para fazendas de café, Máquinas de beneficiar
cofé, arroz otc., pecuária, silvicultura e serraria. Êsse curso é de
grande interesse para os senhores fazendeiros e contadores
em geral. Da boa administração depende o futuro do Brasil.

Igual ao modelo
uma

«fino e

folha» .

leve como

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

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubís Cr$ 295,00
Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora J 5 ru

b is , para senhora

Peçe»m informações à

ACADEMIA IICARlOS DE CAMPOS"
Rua D. José de Barros, 337 - 6.0 andar - Caixa Postal, 2260 - S. Paulo

*
Cr$ 385,00 u, J. B.

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel • Ancora 15 ru

bís, para senhora Cr$ 410,00 ROLt;:MANfS, mancais,. motores, li;nos, graxo parod rolen;adns, I..co r re ios , erragens, tlntas e vernizes. extintores e inc
ê

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

Pedidos o SEBASTIÃO CHIECO. Ruo Líbero Bodaró, 595
2' Andar· Sala 228 - Fone 2-6473 • SÃO PAULO

Aceito representantes e pedidcs para outras mercadorias.

.

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

CASA MASETTI
. À Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)

Rua Serninár io, 131 - S. Paulo. Correias de transmissão• ±+ "* LHjM4iM •

Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Obras de defesa
Londres, 21 (N, B,) - Exten

sos trabalhos de defesa estão
sendo construidos pelos ale- Sidney, 21 (SIH) - O Q. G,
mães nas proximidades da An- aliado da Nova Guiné informa,
tuérpia. Na margem direita do pela primeira vez, desde 1942,
Rio Escalda, barreira contra que as esquadrilhas de aeropla
tanques foram estabelecidas nos da fôrça aérea do exército
entre os antigos fortes que fo- das índias Holandesas estão
ram reformados. Na margem operando contra os japoneses,
esquerda do Rio foram mina- de bases situadas em terrító
das grandes áreas que deferi- rio holandês. Assim, a esqua
dem as entradas da Antuérpia. drilha de aviões "Kittylawlo"
Filas de trincheiras foram efetuou o seu primeiro ataque
construidas no distrito de Hes- contra os nipônicos, partindo
baye, província de Líêge, sen- de sua base da Nova Guiné ho
do ali requisitadas casas para landesa. A propósito, informa
acomodar os 100,000 operários se que essa esquadrilha é ínte
obrigados pelos alemães a tra- grada por aviadores que esca-

balhar para �ste fim. param de Java e de Holandia.

Operam contra
os japoneses

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

COMPANillA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1810 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TR.A.NSPORTES

Capital • l'.e&eM'aa ••.••...•••••••••.••••••••••••••• Cr$
CUrAI! 40 balllIlÇQ ele 11142:

Respoonsablildadelo .,.. Cr$ 4,,999,477 .500,58
Receita ., ,.................... Cr$ 70.681.048,20
Ativo . , ..•..•..•..•..•.• Cr$ 105.961.917.70
Sinistros pagos nos ültímos 10 anos ". ..•......••..•. Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades "'. ., Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) , ' Cr$ 23.742.657,44,

DI,RETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire de carvalho, Dr. FTanclaco
de Sã e Anisio Massorra.

Agências e sub-agêncías em todo o território nacional, - Sucursal no

Uruguãl. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europll
e ÁtI'lca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A J\oI P O S L (1 B O & C I A. - Rua Felipe Scbmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1,083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Rua João Pinto, D. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA (AIARINAI
I

Dr. H. G. S. Medina Parm, Narbal Alves de Souza
Parm, L, tia Cosia Avila

FARMACIA .ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA VS
Hoje fi amanhi ser' a tlua' preferida

DroJru aacio_ale • eetrallll'elrBll - Homeopatlu - f'ert.marl...

.<\rtteo. de borracha.
Gar__ • exata obsert'!ncla DO i"-'tllArI.. m6<n_

Exames Anátomo.patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro - diagnósticos
Hematologia
Coprologio.

Bacteriologia
Autovacinas.
UItramicroscopia. •
Química sanguínea.
Análises de urina.

THE LONDON & LANUASHIRE INSURANCE

SEGUROS
TIIE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL""·'

.
COMPA1�IIIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

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

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel. águas potá
veis e para uso industriais (fecularias, cervejarias),

--------------------------------�------------------=
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iT;"-;;"-�!IO ESTADO Esportivo
i b lu ii �Gela.i ('umpeonnto

_ (l.e �tlllatl.nres empate,;3 pontos g., 5 n ».. 12
'" iS"

gelas pró e ] 8 contra. IIvo."oo.a�(JI, 000...... Dormngo proxnno sera cum-
ANIVERS.S.RIOS pi-ida a na rodaria, deter-mi- ;)0 Jug'ar: Industrtal, 4 jogos,

Festeja hoje o seu aniversário a narulo a tabela a realização 1 vitória, 1 empate, � derrotas,
gentil sr i to . Maria E· Kotzias.

elos seguintes jogos: 3 pontos g., 5 p. p., :3 goals pró
Lopes Vieira x Netuno. e 1 contra.

A. D. Colegial x Escola In- 6° lngnr e Lopes Vieira, 4 jo
gos, 2 empates, 2 derrotas, 2
pontos g., 6 p, p., 7 goals pró e

30 contra.
;0 lmmr: Bocatuva, 4 jógos,

1 empate, 3 derrotas, 1 ponto
g., 7 p. p., 8 goals pró e 16 con

tra.
8° Iug'ar s Net uno, 4 jógos, 4

derrotas, O ponto g., 8 p. p., 5
goals pró e 24 contra.

Edio -Iosé 'J'onóli

-' ,1.1
:Santa Marta Medale.

na, Penitente
Se esta santa nasceu em Mag·dala. de onde traz o cognome Ma

dalena. ou se ela nossa localidade
�ossuia casa e campos ou se, aincda, foi aí que, durante algum JilS tentos no Campeonato-temp,o. serviu ao pecado, não se Amador' da Cidadepode determinar com certeza. Mas COIllO é do conhecimento tí�.pou'-'o importa a solução desta
-questão. Pois, o que nos interessa todos, já foram disputadas, no
é o exemplo de perfeita penitência campeonato de amadores, 10
que a antiga pecadora dá aos ho- rodadas, num total de 20 parti.rn.eris de todos os tempos é o dexerrip lo do omor reparador' com

31S.
'.

-que coroou sua penitência. Sabe-' Nestas 20 partidas, foram
.rnos pelos Santo� Eva�1gelhos quorr- conquistados 138 tentos, assimtas provas de sIncerldade de sua distribuídos:conversão ela deu. Para mencionar Ava í , .uma ou outra citamos a coragem
com que arrostou o desprezo dos Paula Ramos .

..fariseus quando ungiu os pés de Crispin Mira , . , .

Nosso Senhor, expondo-se às críti- Caravana do Ar .'<;:as injustas dos hipócritas; lemo
b.rD;m�s a f)erslstência com que
VlgIOU o sepulcro de Jesús. a sol i
citude com que procurou o Corpode seu Mestre. Não escapou, mais
,tarde, Maria à sanha dos perse,guidores. Ela com seu irmão Lá
zaro e Sua irmã Marta foram
deportados para o sul da França-onde encerrou sua vida no. con _\_ situação dos Clu})es ama{IQ.,templação e nas obras de repara-ção, deixando aos que se querem
'erguer dos pecados e vícios a con
-&olação do magnânimo exemplo,de sua IIQ-ntidade.

�f

Decorre hoje o aniversário do

festejado pintor Estanisláu Traple,
que nesta c ap i'to l goza de real
estima, quer pe Io s seus altos dotes
artísticos. quer pelas suas eleva
das virtudes morais.

Festeja hoje seu o rrive r.sd r io na

'talí:io o e spo r t is tn do América F.
C., s r, Valdemiro Carpes Filho.

Faz anos

Grams.
hoje o jovem

A srita. Maria·Célia, filha do
-sr. Célio. Veiga, funcionário da
D. R. C. T .. comemora hoje o seu

aniversário natalício.

O dr. Francisco Gottardi. ex.

secretário da Segurança, faz anos

.hoj e.

VIaJante",
) '-, -"_ t

Viajou hoje para Porto Alegre.
o nosso ilustre patricio dr. Heitor
Braga, chefe de contabilidade da
·'Santa Cruz" Cio. Seguros Gerais

Nascimentos:
Está em festas o lar do' s r , E,

dua,.do Luz, pelo nascimento de
-sua filhinha Vanda Regina.

r:;W!'III
Pelo nascimento de seu filhinh�'

Augusto.Césor, está em festa Q lar
.do sr. Saul Torquato.

(:urso de Côrte
Ensina·se em auias
diurnas e noturnas.

J,-argo Bgnjamin
Constant 6.

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

-�

1 O�-saiiiõ-
h

dÔ· -i1Iã

:51,
Santo de Domingo
Apolinario, 'Bispo

e Martir
Provavelmente natural de Antio'

quia, era Apolinário discípulo do
Ap,ósto!o s. Pedro e veio com êste
:para Roma. De lá foi mandado
para Ravena, o porto principal dafrota romana, afim-de pregar o
Evangelho. Em consequência de
curas milagrosas como do filho
.::ego de seu hospedeiro e da espô
ao de um influente oficial do exér.
1:ito ganhou o santo muitas famí
lias para a religião de Cr;"to. Aos
poucos aumentou o número de
católicos de tal forma que Apolinário necessitava da colaboraçãode sacérdotes e de diáconos. Isto
€ as maquinações dos saçerdotes
dos ídoles provocou um motim do
povo que espancou ao bispo dei'
xando o por morto na rua, Foi
salvo por alguns critã,os corajo
sos I para, várias vezes ainda, so ..

frer suplício;; e atrocidades seme
lhantes. Faleceu .,depois de um
episcopado CJue durou 29 anos, aos
23 de julho de 75.

i

!�
r

Leon

-.- Rio, 22 (A. N.) -"O Presidente da República assinou um
o sr. Carlos Edgar Moritz re- decreto, designando o diplomata Frederico Castelo Brancoquereu à F. C.?, ceTrt.i_?âo dd05 Clark para exercer, na categoria de Embaixador, as funções decontratos de Saull,_e lao, e a

B '1' t C ·t' F
A

-d L'b t
-

Nsúmula do última'iôgo. de que 'Delegado do raSl Jun o ao om1 e rances e 1 er açao a-
participaro.m aqueles profissionais. cional, em Argel.

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

dustríal.

I

pr:::c�orque, 22 CU.P.) Tres capelães

I ABnrunoclm'ambsee rdeg
uma cl'dade Porto Alegre, 22 (A. N.) - O

- - - .........._........·__.....

·&
....

_····C··-I;'"a·....
•

����b��� �:t�����!�n�e dc����
lães da Fôrça Expedicionária

I Rio, 22 (A. N.) - O presi- Brasileira, os padres Urbano
dente da República assinou de- Caura, Emílio Sclmeider e Van
creto, na pasta da Fazenda, ex- delíno Junger, atendendo a so-

I cluindo do regime de liquida- licitação do Ministro da Guer·

ção, as firmas Bromberg & Cia. ra. Os religios?s. referidos esti
e Máquinas Bromberg Ltda., veram em palac�o, apresent.an-I. com séde na cidade de São Pau- r do StU�SF' ddes_pe1dldas a o Int.er
lo. ; ven OI e e1 a . ;-----

As

VERDADEIRAS'
';

.

;UII1'1'(>(,O no ClÍ�pilJl l'lh-a
Fomos informados que a es ..

forcada diretoria do Crispim
�vUl�a aqnisitou mais um "cra
ele" para defender a sua equi
pe. Trata-se de Carlos E. Viei
ra. mais conhecido por 1V1a1'1'0-
co, que ocupará a posição de
zagueiro esquerdo.

.Jog'os de domíugo lIO Hio
F'Iarneugo x Canto do Rio.
América x Madureira.
Bangú x S. Cristóvão.
Vasco da Gama x Bonsuces

soo

PELOS SE'l'ORES 1)A -FEOE·
lU (.'_.\ O

'I'ransrerêncía -- Arí 4..1varo
Simas, do Vitória F. C., para o

Bocaiúva.
Inscrições - Gil Ivo Losso,

pela A. 1). Colegial. Arí Álvaro
Simas, pelo Bocaiúve. Luiz An
tônio Pires, pelo Figueirense.
Raul Francisco de Sousa, pe
lo Crispim Mira.

PASTILHAS

VALO
são o un i c o remedio eficaz

para evitar e tratar.
0,5 CATARROS, a GRIPE,
as DÔRES DE GARGANTA

Ltce nçc de. O. N S P N0 186
� de 26 de Fever-en-c

.

"-ten,,, de 1935
O OCC'> 9'

010,002, Euco\ypl01 .

I
!

I
HILDA e ADEMAR I B

confirmam_ I I
�-�=-""--::::':::'::::":::--=--=---'

Auqusto Schütz
e senhora

participam a seus parentes
e pessoas de suàs relações o

contrato de casamento de sua

filha HILDA com o

sr. ADEMAR MELO
São José. 8-7-1944

Zefirino Mela
e senhora

comunicam a seus parentes
e pessoas; amigas que seu fi
lho ADEMAR contratou ca-

samento com a

srita. HILDA SCHÜTZ
Ponte de Baixo. 8-7-1944

HO je nas Larangeims
F'lumtuense x Botafo.go.

nomingo, em Joínvíle
Caxias x Afonso Pena. Saul e 'I'íão - O Presidente

da F. C. D. cientificou aos clu
O que será a rodada de (lo- bes que a Confederação Brasí-

míngo.i, Ileira de Desportos, concedeu a
Apesar d'é um pouco fraca reversão requerida pelos atle

a 11a rodada está despertando 'tas Saul Oliveira e Sebastião
grande interêsse, dada a igual-] Augusto da Silva (Tião), à
dade dos quadros que se de- classe de amador, podendo dis
trontarâo. putar o Campeonato de Ama-
o 10 jôgo, Lopes Vieira x dores.

Netuno, será equilibrado, pois,
acham-se quasi juntos na co

locacão da tabela. Quanto �.J

el1cr)"ntro entre a A. D. Cole
z'ial e a Escola Industrial, s,,·

;á, sem dúvida, o principal da
tarde, em que as 2 equipe",
constitutdas pOI' jóvens ama

dores, proporcionarão aos a·'·

sistentes partida renhida e mo

vimein tada. Aguardemos, pois,
a realização desta rodada.

Jóg'os aprovndos - Foram
aprovados os jogos realizados
nos dias 2 e 16 de julho, em

que se defrontaram Paula Ra
mos x Escola Industrial e Cris
pím Mira x Caravana do Ar,
contando-se 2 pontos para o

Paula Ramos e 2 para o Cris- Ipim Mira, por terem vencido,
respectivamente, pelas conta
gens de 7 x 1 e 2 x O.

Horário e Juizes - Para o

jôgo Netuno e Lopes .Vieira,
que terá início no domingo às
13,30 horas, foi escolhido o

juiz Valdemíro Melo. Quanto
ao encontro entre A. D. Cole
gial e Escola Industrial, será
iniciado às 15,30 horas, sob as
ordens do árbitro José Ribeiro
(Bagé) .

38 goals
26 "

18
12
12 "

9 "

8

Os cluhes que participam do
campeonato de amadores, ao que
sabemos. vão retirar-se dQquele
certame, que, provavelmente, será
ganho pelo Avaí.

Várias
Estamos informados de que o

benemárito presidente da F.C,D.,
dr. Aderhal Ramos da Silva, reas
sumiu o seu posto na entidade es
tadual.

F'igueirense .,' .

Colegial .

Ba.('ail'lva .. , .

Lopes Vieira .

Netuno ,

F.}scola Indust'rial .

7 "

5 "

3 "

.' res

Para pleno conhecimento de
nossos lCiitores vamos publicar
a colocação dos concorrentes

;j .ao atual ca.mpeonato amado- Soubemos que o sr. Carlos E.Mo·
rista

lritz,
:iedicado presidente do Figu.. i-

E,· 0" t . rense, viajará por via aérea para" a SebUll1 e.,. . o Rio de Janeiro, dentro de pou-1° lugar: Aval, 4 Jogos, 4 VI-
cos dias, devendo, na capítal do

tórias, 8 pontos ganhos e O país. avistar-se com es mandatá-
perdido' 38 o'oals pró e 7 C011- rios da C. B. D., a quem fará
t1'

' b

e�posição detal�ada dos acont�a.
.... • CImentos esporhvos de S. Catan-�o Jug'ar: Cl'lSplm l\hra, 4 JO- na nestes últimos anos. Na capi-

gos, 3 Yitórias, 1 derrota, 6 tal da República. defenderá s, s.

pontos ganhos e 2 perdidos, 18 os interesses dos clubes que par-

goals pró e 6 contra. ticipam do campeonato de ama·
.

o .

I") 4
.• dores,:? lng'ar: Pallla :-..amos,

,

JO- _ .

gOB. 3 vitórias, 1 clerrota, 6
pontos g. e 2 p. p., 26 goals j)l'Ó
e 6 contra.

:3° lug'êlr: Colegial, 4 jógos, �
vitórias, 1 derrota, 1 empate,
5 pon.tos g. 3 p. p., !) goals pró
(' II contra.
4° lug;_al': Caravana do Ar, -i

jógos, 1 vitória, 1. derrota. ;�
empates, 4 pontos g., 4 p. p., 1'1
goals pró e 9 contra.

;')0 lug'al': Figueirense, 4 jo
gos, 1 vitória, 2 derrotas, 1

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laboratório de Análises

Consultas diariàniente, das
3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado. 7 CEd.S. Francisco)
Res.: rua Visco Ouro Preto, 7

Saul Torquato e
Julieta Gulmarães

Torquato
,Eduardo Luz e

Senhora
participam a seus parentes e

conhecidos o nascimento de
seu filhinho

AUGUSTO-CÉSAR
Fpolis .• 21 • 1 . 944.

participam a seus parentes e

conhecídos o nascimento de
suo filhinha

VANDA-REGINA
Fpolis .• 21 - 1 - 944.

1\ Sociedade de S. Vicente de Paulo
tem a honra de convidar a população desta Capital
para assistir ao solene assentamento da pedra fun
damental da VILA VICENTINA, que se realizará
-amanhã, às 15 horas, no terreno de sua propriedade
situado na "Serllidão Luiz Carvalho", no Bairro da
Pedra Grande. A cerimônia será presidida pelo Ex.
mo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano, D. Joa
quim Domingues de Oliveira e honrada pela presen
ça do Exmo Sr. Interventor Federal, Dr. Nerê u Re
'mos, Sr. Prefeito Municipal, Dr. Rogério Vieira,'

altas autoridades civís e militares, Revrno . Clero e

Associações Religiosas e Civis ,

-

DELEGADO' DO BRASIL EM ARGEL

ULTIMA HORA
Londres, 22 CU.P.) - A

DNB anunciou que Hitler
assumiu. pessoalmente. a

direção de repressão aos "trai
dores alemães" c

próxima à fronteira alemã
'que os chefes verdadeiros da
revolta alemã não foram pre'
sos e estão procurando, no

interior da Alemanha, obter
o apóio unânimo das fôrças
armadas.
w .-_-.-.·....-. ..............,

Escrevente
Protásio 4eal Fiiho foi nomeado

para o cargo de escrevente jura
mentado da escrivania àe paz do
l' distrito de Florianópolis.

Argel, 22 (U. P. Urgente)
- Foi dada ordem para que
os navios turcos em águas
estrangeiras regressem ime
diatamente ao país ou pro
curem abrigo 110 porto mais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·

...0 Si? opa

:l\IantNlllX de pura lã, tipo popular �t
:l\fantenux supertores, Jã hem grossa à
lUnnteallx finíssimos, feitio eleaau-

te, {o1'l'1ulos à sedu li
:l\Ianteallx de alta eleganela e de

fjna q ualldade lle lã, fg'uais aos

veudhlos na praça à 400, i)O(),
liOO (', 700, I)M 2B5,OO, 290,00,
3iJ:J,(IO e 390,OO! ! !

l'tfantellllx modelos, Importados dos
.Estudos Unldos, ,1('0 Cr$., ..
1.000,00 l}Or .. , .. :. .. " .

'I'aílleur de JHU'a lã, :l/4, sendo que
só o paletó, vale por um mau

teaux, de ,200,00 por Cr$ ....
165.00, junto com a sula

\1

PÉL.ES
Boléros de péle, típ« reclame, à

Boléros de péle "lébl'e" au·tig'o bom,
valendo 600,00 1)01' ......•...

Bolêros de lontra it , .

Cnsaeos de lontra curtos, à .

Casacos de lontra, 3/! finíssinlOs à
Renar(ls.

CAMA.
Ainda temos algumas colchas de

seda, de antênttco "DAjUAS
CO", flue saldemos à ... : .....

f..:\.3'IA. E JANELAS
EDREDO,,"S de seda, duplos feitos à

mão à ,., .

Linho Bêlga para Iençóes Iargura,
2,íJ()� metro .,

.

Pílet à. mão, metro .

Stores superíores à , .

Tecidos para eortmas, linda padro-
nagem, metro .

•

jUAJ.JHAS PARA. SENHOUAS }�
('AVAI.JHEIROS

Blusas ele malha, snldamos à. .

Sweters, saldamos à .

Blusas de pura Jã à .

Blusas de pura Iã, c/mang'as com-

pl'iIlns ii ,.

Pullovers de pura Iã, lHU'U homem à.
Pultovers de pura Iii, cymangns

COJUI,ddas à .

245,0"
24;',flO

...ru�&&& :LAJ!'!1fflY1_ I_h 3"1',..."" 'iHiIafil&CN::aAlbi��,w= ....��'

-I

lwrp.\� }'EI'l'.\.S P.UU.
{'A r.\I,HE] HOS

{)1I1}US de g'allalr<line de pura lã,
l'OiTO inteiro. ii ,.

t 'apns fie SIlIlUhUl�', duplas, ii

(;HIH1S dt> l!,'ahardine ,:I'iuisshllII S, 41

melhor <trfig·.', tia praça, à .

Ternos .1e pura lã, xuperlor eou-

i"eeçiio, desde , .. , .. , .

Novld:Hlcs em tRIlaS duplas, shan-

tuna, filIO l.1;a.JliIl'tliu('" à .

Sobretudos Oníssimos, ii .

('asemirll d(' lã, metro ., .

TI'lllos uma belíssima 'variedade e

linda padrunagem de casemiras
de alta classe. () flue existe de
mais íluo, custando nas Iábrí
cas atualmente. Cr$ 170�0(l o

met.ro.) (' tIue venderemos,
nm1'EH.I1, .

P.ARA. S.EXHORAS ARTIGOS H.E LA
CI'S
83,01'

14-11,00

275,00

orat Jnc O por ai�un) dia} Jf ais

a sua

SENSACIONAL LIQUIDAÇÃO,
(por motivo de m-ediiicação da firma)

e

AUMENTANDO as lá grií(i"cs VAHfA<iEiS

por ela oferecidas,
COM UMA BAIXA, AINDA MJ IOR, DE PREÇOS,

APARELHOS U"': .JANTAR, CHÁ E
(',\ FÉ. (Fahrica.e.ão Inglesa)

Temos ainda (livei·sos aparelhos,
que yemlemos por preços de

aluI "e('hindul ! ! !

390,00
670,OU
900,00

1.250,00

A MODELAR IJIXG}jRIE
Ffníseímos jóg'os de 3 peças, artigo

de 2;;0,00, por ,.

300,O{f
testemunha, siocéra e pràticamente, a sua

grat:dio à POPULAÇÃO fLORIAlfOPOLlTANA,

"ela preferência que lhe dispensa \

generosamente há tantos anos.

IWiJP.AS "}<'EI'l'AS PARA .ilIRXIXOS
,

E J!EXIXAS
{'IlJlllS ('oleg'iuis

. S.oh)"etudoslnllos
Casaqulnhos ('; (�t1I)líz
'I'eruínbos de pnra Iâ, para meuí

]lOS de H fi 16. anos, por preços
dt> gTande pechíucha ! ! !

]85,00
2{;�OO
H;;#O ,

8,7tf

� . '......
.

17,00
12,00
3:),(W

(LU)E'l'E�
C'ruzeil'os O�;'I) X ] ,IH! ,

,. 1,20x I,FW , ..

,. 1,HO x �,nH : .

.,,, :!,()ft X :l,'.O .

Smírna 2,110 X !J,OH .

Orienta.I 1,211 x 1,SO .

J'aptlnd 2,011 x a.HO ..............•

57,011
41,00

Têmos ainda 1 tapete Chíraz legítimo,-;�'2,OOx3,OO, íabrlcado no

Marrocos Francês, ,por Cr ..$ 3,900,00.

1i5,00

37 ;),00
350,00
47,:tO

( I

39,fO
175,00
�Htl),OO
4!IO,OO
�70,OO
2ii!í,00

1.1)80,!l9,
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:Desenvolve-se a batalha a sul e léste de Caen
Londres, 20 (U. P.) -

con-Ide
a estrada para Paris, uns fôrça' depois do fracasso prí

·tinua a batalha ao sul e léste 13 kms. além de Caen. Caíu meiro grande contra-ataque.
-de Caen, informa o comunica- também a aldeia de Landelle, a Esperam-se novas tentativas
do de hoje. Avançando na díre- oéste de Noyers, que ainda ."e. de impedir o avanço rumo a ca

ção de Troarns, as fôrças alia- achava em poder dos alemães. pital francesa, No setor norte
das atingiram a estrada-de-ter- Tendo-se apoderado de sete 1'0- americano, o Primeiro Exerci-
1'0, a menos de um kms. da cí- dovias principais e três estra- to avançou para oéste de Saint
dade. T_Tm despacho do fronte das-de-ferro abaixo de Caen, os Lô e, em seguida, voltou-se pa-
.afirma mesmo que os soldados britânicos e canadenses estão- ra sueste fechando a armadi
de Montgomery já estariam se concentrando agora para in- lha em tôrno das retaguardas
combatendo nas ruas de Tro- vestidas mais profunda» para o nazistas da região. Várias pe
.arne, como também na Vi- interior da França. Rommel es- quenas localidades í'bram ade
monto Esta última localidade tá reunindo novamente suas mais ocupadas pelos soldados
é o baluarte alemão que deferi- de Bradley.

À VENDA EM

TODA PARTE

É o que dirão seus filhinhos 00 saborearem
50pOS, pudins ou cremes preparados com

Moizena Duryeá. Dê-lhes sempre alimentos
laboroios e altamente nutritivos, preparados

com Q incomparavel

MAIZEM
DUR YEAUt ilissimo s e valiosos prernios , desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo «Petrópolis..,

no v a lo r de 500 cruzeiros, até 1 sal a de jantar, modelo «Arizona", toda de imbúia e

"ce:dro, no valor de 8.000 cruzeiros. além de 5.500 outros prêmios menores.

20 en vólucrcs (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

DEZEMBRO DE
na Sé-de da

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia

Os -cou pons», para serem trocados por «envólucros" ou "tampinhas"
até o dia 20 de rio ve rnb ro , encontram-se com o sr,

Vir-gílio .Tosé· Garcia
Rua Tiradentes, 35

5 DE

A rumorosa, trama de Cruz Alta

-------------------------�--------

Roma, 21 (U. P.) - Tanto e espaçosos armazens. Tinha
Livorno, onde o general Kessel- 125.000 habitantes. A queda de

ríng fez uma defesa desespera- Lívorno resultou de uma táti
da, como Ancona, onde a re- ca que surpreendeu os ale
sistência foi grande, estão mães. Previam ataque frontal

I
cheias de destroços. Livorno e minaram a franja costeira,
parece ser a cidade em que há fazendo demolicões em larga
mais estragos, de todas as con-! escala. Mas o vo'Exército com

qu�stadas �elo ".0. ExéEcito. Os' artilharia e aviação, irro�npeu
������������������������������������������ITrosreru�n�lli?�Wfi�lpcloo mocl� em��a �

ral? .tanto como o dístríto por- I flanco, que não poude ser con-

NOVOS
tuárío e.o porto, bloqueado tida, apesar de se lançarem ao

e com navios afund3;dos. As
seu e n c o n t r o contingentes

USADOS grand�s l?ontes, que Iígavam o
compostos por partes de 11 di-

porto. a cidade .e e:-am org�h? visões. A libertação de Anco

e
de Llvomo,. flC.a_ram .destI�I� na foi também grande feito.

I COMPRA ��s .. Os engenheiros �l1ados ja Sua captura constituiu coroa-VE:r;DE iniciaram reconstruçao e repa- .da
í tid ual os

ros mas não se pode esperar mento
a mves.I a na q

�

!���:,9 e:;�: qu� o trabalho sej� ráp�do .. Há pOIO��S�� cObn�amr;s��tê�t�
nhol , franc�., quilômetros de cais atíngldos em. .Ias, con ra

.

ingl�., etc. pelos bombardeios aliados des- ten�z. Flll:�Jmente tIvera�. q,ue
truidos com meticulosidade abrir caminho entre 2 dIVISO�SRomance, Poesia, Religião. Aviação, t d proteçãoMatemcitica, Física. Química, Geo. que atesta a capacidade alemã concen ra as para, a .

10gia, Mineralogia, Engenharia cí- nesse mester. Livorno era o 3° do porto, e que sanam
�

muito
vil, militar e naval, Cal'pintar�a, porto italiano, com capacida- mal tratadas na empresa de
DeaeJ:?-�o, Saneaf\.ento" M�talurglQ, d di ,. . 17 500 tonela- cortar o caminho aos soldados
Eletricidade, Rad1o, Maquinas, Mo- e Iana para.. .

� .

tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri" das, monumentais gumdastes da Polônia.
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, ,etc. etc.

, Rio, 21 (C. M.) - Revive I terminou por condenar 19 dos
.aínda na memória de todos o' 28 implicados no mesmo. Ago
rumoroso caso de espionagem ra, aquele Juizo acaba de reme-,
-e traição verificado em Cruz ter ao Supremo 'I'ribunal Mi
Alta, Estado do Rio Grande do lítar os autos do referido pro
Sul, e que teve grande reper- cesso, em gráu de apelação,
cussão em todo o país. Como tendo sido os mesmos, imedia
é sabido" pastores protestantes tamente, pelo presidente da
"de nacionalidade alemã alicia-, quele Tribunal, genetal Silva
ram militares do 8° R. I., pa-: Júnior distribuídos aos minis
ra que, oportunamente, tomas-I tros drs. Bulcão Viana e Car
.sem parte em uma intentona doso de Castro para funciona
tramada pelos alemães no Bra- rem, respectivamente, como re-

.. .síl. O volumoso processo, há lator e revisor. As condenações
pouco julgado por um Conse- dos réus, em primeira instân-
Tho'Especíal de Justiça, na Au- cía, variaram entre 17 e 30

•• ..
«ditoría de Guerra de Santa anos, achando-se os mesmos

"Maria, naquele mesmo Estado, já recolhidos ás prisões Esta
doais.

Caracas, 20 (U. P.) - A no

tícia da chegada das Iôrcas
brasileiras à Europa foi rece
bida com grande júbilo pelo po

,

vo venezuelano. Os jornais des-

j;_iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii;.iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-_--;;-;;;;;--;;; tacaram o assunto, dando-lhe
grandes títulos na primeira pa
gina. Alguns diários estam
param um cliché do presidente
Vargas.

,-----� ---------------------------------------------------------------------:

LO·COMOVEIS A' VENDA
"'Wolf" 18 efetivo. - ('Mar-shalL 24· efetivos
" Robey" 24 efetivos - "Ruston" 30 efetivos

.. ··Floether'· 42 efetivos - "Ruston" 54 efeth os -

. "Marshall" 90 efefivos - "Wolf" 120 ,efetivos -

"todos completos em perfeito estado de funciona
.rnerrto. Engo. FERNANDO DE AZEVEDO, Rua Barã-o

'de Paranopiacobn, 24 - 40 andar - sala 47.
Tel. 3.5816 (SÃO PAULO).

Crédito Mútuo Predial
PrOPrietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

LIVROS I
, Çl�:, ,

ow"W;--
C':c, i

'", - ----- ='.=, !
=--='Sf$':l, i

O.L.ROSA,
IIUA DEODO�O,331
nOiWlNóPOLlS !

Móveis
(amp'rar, vender ou alugar

.ó na

a 'SERVIDORA
[a maior or9aniz�éio no

gênero nuto capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

A notícia ,em
Caracas Sapatos para Senhoris

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

Sapaatría Barreiros
Rua Cone. Mafra, 41

Aproveitem
Os mais
Tudo não

v -. 21'

A "CASA SANTA ROSA" .cornu n icc aos seus distintos clientes e amigos
que as suas Secções de Seda s , Lãs e Casemiras foram transferidas da

Rua Felipe Schmidt, 54, para a Rua Conselheiro Mafra, 36
(loja e sobre-loja).

Casa SANTA BOSA
ORLANDO SCARPELU

Rua Conselheiro Mafra, 36 -, Telefone 1514
FLOR1ANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

o ESTADO-Sábado, 22 ele Julho Oe 1944

alemã.A
.

treze Quilôm tros da fronteir
LONDRES, 20 (u. P�) ..'m LUTA-SE ENCARNICADAM ENTE EM-'"

APENAS 13 KMS. DA FRO i\JTEIRA DA PRúSSIA ORI ENTAL3 QUEM DÁ
FORMAÇÃO É A PRóPRIA AGÊNCIA ALEMÃ TRANSOCEAN.

A Vila Vicentino I
Jubilosos estão os círculos

vicentinos de Florianópólis
com a decisão do Consêlho
Central Metropolitano, no sen

tido de realizar justos anseios,
€ a nobre aspiração ha muito
delineada.
Longos anos são passados,

dentro dos quais vêm se reali
zando trabalhos conjuntos em

pról de uma vila, que possa
abrigar certo número de seus

socorridos, preferéncialmente
aos mais necessitados,
Finalmente, ao comemorar a

passagem festiva do dia de seu

patrono, a 19 do corrente,
aproveitou o Conselho Central
Metropolitano o ensejo para
dar início a tão meritória,
quão caridosa obra. Ação de
ordem Filantrópica como esta,
somente encontra paralelo
com um Asilo de órfãos, que,
cégo a qualquer circunstân
cia acolhe com todo carinho a

crianças desvalidas, dando-lhes
tudo o que se torna necessá
Tio à vida, desde a educação;
um Asilo de mendicidade reco

lhendo à sua proteção velhi-
nhos já sem fôrças para a la- Mussol·nl· pa e

·

I I'����ô�� v��� l�:néd����tar�
,

I r c Ia mauco .••
._-------------------------------------------

u� abrigo de menores, o�de Livorno, 21 (U. P.) - Mus- Acredita-se que esteja recolhi-
crianças, quem s�be, �em te!o solini visitou a cidade de Livor- do na Alemanha. Os italianos

O que é a

'I
Vencimentos

e sem quem lhes de carinho, sao na há 3 semanas e várias vezes d I t bé G
«Linha Gótica» de enfermeiras

alí receb�dos. e instruidos �es- apareceu em público, dando a :c �r�ram am em que ra�- Roma, 21 (U. P.) - A "Li- Rio, 22 (A. N.) - O Presi-

de. �s pnmeIras_ letras ate o impressão que sofria das facul- �Ia�I e atualr:1�nte � �erdad.el- n�a Gótica", ,�ue o� al,emães dente d� República assinou de
OfICIO que poderao exercer onde dades mentais. Estava com as .ro chefe da Itália Fascista, aju- cnaram na Itália, nao e uma, creto-leí, elevando para 750, 87(}

rque� que lhes pareça. faces esqueléticas e suas mãos. dado por meia duzia de gene- Maginot nem uma
.

Siegfried, I e 1000 cruzei�'os os vencimentos

AJustando contas com o con- tremiam intermitentemente. rais. nem sequer uma "Lmha Gus- das Enfermeiras convocadas da

��l�O p���c�u�c�u�S����Ci�� r..-__, .w. --.------,. _-- -,-�.-- .--- -, __,_;_T__'-_-.-_-.-._..-r�w_._...

����sÉea a���i�:as f�::���!d�;� I �!��� g� :����;��' ::=��va;
proteção aos pobres, o Consê- Re f-) resen tan te a p r o ve i t a n d o caracterís- primeira classe.
Iho Central Metropolitano de- ticos naturais, acidentes geo-

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

terminou o dia 23, precísamen- Firma do Rio de Janeiro; importadora de produtos gráficos e certamente dísposí- I'al�ado popularte às 15 horas, sob a presídên- químic08 e matérias primas,: espacialmente para ções isoladas criadas pelos ale- \I .

V
.

cia de Sua Excia. Revrna. D. fábricas de teci do s e cortumes, procura represen- mães, que se estende através ,RIO, 21 (�. N.� - O .ca�çado
!Joaquim Domingues de Qlivei- tante ativo. Ofertas detalhados para a da Itália de costa a costa. Não popular, CU]? preço ,fOI flxad?
Ta, Arcebispo Metropolitano, e Cx. Postal 1513 - Rio de Janeiro. poderá ser tornada em uma em 40 cruzeIros,. sera po�to . �
com a presença das autorida-

.•

operação: seu esfacelamento venda) I?-esta �apItal e Niterói,
des civis, militares, e,clesiásti- CA'RTAZES DIA

resultará das ocupações e con- no pr,?xlmo dia de� de ago,sto,
e

cas e o povo em geral, para a DO quistas, que forem fazendo os em �ao Paulo no dl� 15 do �es.
cerimônia do lançamento da Aliados, Considerável avanço

O tlp? para I?ulheres e crran-

pedra fundamental do' primei- "OJE I duplo para êssa Linha foi feito Iças amda_esta__�endo estu?a�o_
!I'O grupo de habilitações a s�r

HO.n: SABADO
.com a dupla captura de Livor-

D ' tt
·

deconstruido em terreno �dqu�- CIHE «ODEON'')...:.
'no e Ancona, os dOiS,grandesl ezol O pre lOS

rido pela Sociedade. de Sao VI-
,. I portos da Itália libertados em

por delacente de Paula, situado no 24 horas.
'

bairro d:: Pedra, Grande, cuja A's 4,30 e 7,30 "heras São Paulo, 22 (A. N.) - Es-

co�struçao .s�ra toda d� ma- A ln Jíssirna comédia mm c .da: I .

V II I tatísticas publicadas por um

tenal, e sel:yIra de �or3:dla aos

Noite do Ilanúbt-o Newton are a jornal local esc�arecem que São.
seus socorndos, gratuitamen- •

I I Paulo construiu, de 1937 a.

te.. _. George Montgomery e Mary Howard n o Far west da Fax: , 1943, 40.018 prédios novos, o

A socle��de de Sao VlCent.e Advocacia em geral que dá uma média de 500 pré-
de Paula ]a, bas,tante c.on?ec.I- Cavaleire do deserto, dias por mês, e, mais ou me-

t d tê Escritório: rua Vidal Ramos, 30da en re nos, e e eXIS encia
nos, 18 por dia.

secular, e foi fundada em Pa- Henry Wilcoxon nos 7 e 8 episódios de: Residência: ruo. Deodoro, 35.
, _

rís por Frederico Osanam, es- O .misterloso dr, Satã ----.-.------ ,,- Para onde ir?palhandc-se por todo o Uni-
verso. Conta nesta cidade com

cêrca de sete conferências, to
das empenhadas no mesmo

mistér: "Viver da Caridade,
para a Caridade" como é a di
visa da Sociedade.
Com a construção dêste pri

meiro grupo de casas, comêço
da Vila, por certo se imortali
zará a acão Vicentina entre
nós, e se concretizará o tão efi
caz quão nobre gesto de um

povo: A CARIDADE.

I ���s I:A��!:70�F�:.11
-......_-:•. --,,; �--...e- ...

cr _-" '- _"�O r

rrf - RESISTENCIA

b: � \

'

ECONOMIA
''_,." DURABILIDADE

AUGUSTOV� A
A IN-

I
I
\

Unicos fabricantes no Brasil,

Ltda.

Tônico nutritivo. Isenta

de olcool. Rica em vitc ,

minas e cálcio. Sôo para

qualquer época e ótima

para todas as idades.I
! ii

I -_ -"

l'Estão dispersos
Roma,21 (D. P.) - Não há

possibilidade de comunicações
I entre as fôrças alemãs na cos-

ta, e as do setor de Arezzo. Os
nazis tem que lutar exparsos e

não podem organizar reação
que tente uma "parada" na

marcha dos Aliados.

70 anos de emprego no

mundo inteiro, tem fortifica-

do a várias gerações. Tome

f
e dê a seus filhos o

EMtJLS-ÃO
DE SCOTT

Praça da Sé, 371 � 2.0 andar " Sala 204
Telefone 2-3080 - Caixa 241 - SÃO PAU L O

End. Tel. "CERCAPAGE"

U.J.8_

COMPLEMENTO NACIONAL (Na tural)
Preços: Cr$ 2,00. 1,50 e 1,00. Imp. lO anos

..,..

CINE «IMPERIAL»)
r.:« 7,30 horas:

Ricardo Cortez, Frances Farmer, Virginia DaJe e Eugene PaI
Iette numa engraçadíssima farsa que começa em Holywood e

quasi que não acaba:

Espiões do Eixo
COMPLEMENTO l'TACIONAL (Natural)

AVENTURAS AQUATICÚ; (Short em Português)
A VOZ DO MUNDO (Atualidade)

Preços: Cr$ 3.00, e 2,00 Livre de Censura

Amanhã, simultaneamente no Odeon e Imperial, Fredric
March e Francis GalI. na obra máxima de Ceci I B. de Mille;

Laíítte, O corsário

I Auxilior de escritorio
Precisa-se de um moço e uma moça, com noções

de escrituração e prática de dactilografía. Carta de
próprio punho endereçada. para esta redação, a: AUXI"
LIAR DE ESCRITÓRIO. indicando referência, enderêçn
e ordenado que deseja. v, 8

IREPRESENTANTES VENDEDORESE
«Grande fábrica de folhinhas procura nas Capitais
e no Interior. Ótimas condições. Toda garantia.
Adiantamento de comissão. Cartas à fábrica.

Caixa Postal, 2286 São Pou lox .

Horário das Santas -Missos
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas .

Em dias da semana: Missa: às
7,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas

Hospital de Caridade: 6 e 8.30 ho-

Rio, 22 (C. M.) - Os mora

dores da "favela" existente na

Gávea, próximo ao hipódromo
do Jockey Clube, receberam
ordem de mudanca. Às famí
lias foi dado o praso de três

dias, e os solteiros, homens e

mulheres, terão que se mudar
imediatamente.

raso

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

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas,

Igreja de S. Sebust.ido: 6,30 horas,

Igreja de Sta. Teresinha, 8 horas,
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas,
Ginásio: 5, 6, 7.30 (só alunos) e

8,30 horas. , Londres, 21 (U, 1;>.) - Bom...

Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas. bardeiros pesados atacaram
Capela do Abrigo de Menores: 7 objetivos em Brux território
horas (todos os dias).

d
'

di t 't 200 kTrindade: Matriz: 8 horo.s. su eto, zona I� an e :O::S.,
Trindade: Chácara dos Padres: 8 : ao sul de Berlim. A operaçao
horas. 'foi levada a cabo em horas

Estreito: 7,30 horas. desta manhã sendo as bombas
São J�sé: 7.30 e 9,30 hor?s. . lancadas pel�s instrumentos
Coquelros: 9,30 horas; d io se jum '

deíte: 7 horas. de bornbar eio cego.

�""__.. ...��

200 kms ao
sul de Berlim

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Sábado. 22 tle Julho de 1944

INDICADOR MÉ.DIC·Q
MARIO WENOHAUSENDR.

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaicjna da Universidade do Brasü)
IItx-IDterno do Serviço de "ClIDica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

CJ,lNJCA �lEDICA - Moléstla>l 1nternas de aduuos e crtaneas. CONSUlll'ÓIUO
-e JUI,SU}ti:NCJA: Rua J<'ellpe Sclunldt n. 38 - 'l'el. 812. CONSUL'l'A8 - Das 16 01.., 1M.

.. ---l'--_

DR� ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

&pecialista, assistente do Professor Sanson do R·io de .Jan et ro,

CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 _ A tarde. da!! :I R! II.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ARMAND,O VALÉRIO DE ASSIS
D08 Serviços de Clínica Infantil da Assistêuct« MunicitJal ., U"slHtal

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
COXsuL1.'()l�IO: .Uua �H)lt'S :\Ia('hado, 7 (Fjdifí('iu S. P"<llIeisn». fone 1.444

Consultas tia" !(I às 1:2 e das 14 as !;') I" ... ,,�
H ESlDF:NCI.A. : I\U<l :'Ilaft'ehal Gui lherru«. ;). F"f1l' 7X:;

'CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NAHlZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico _ chefe do Serviço de Sífil'is do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE _ SfFILIS - AFECÇüES UHO-(;ENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - HAlOS rNFRA-VERMELHOS E ULTHA-VTOLETAS

CONSULTAS: das 3 às (j h. - R Felipe Schruidt, 4fi
HES.: H . .loinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAV'AS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, Nar i» - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacion a l de Of'f a lmo lug ia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 às lS horas. Fone 1259,
HESIDI�NCIA _ Conselheiro Xlaíra, 77.

DR. ROtDÃO CONSONI
C1RUHGIA GEHr\L - ALTA CmURGll1 - I\tOJ,ÉJ8TIAS Im SI'::SHOHAS - Pl\RT08

Formado pela Faculdade de Medicina da Un ívers ídada de Suo Paulo, onde foi
Assistente por váríos anos do Serviço Ci.rú.rg ico do Prof. Allpio Co rreía Neto.

Ci rurg ia do estômago e v ias urliares, intestinos delgado e grosso, tiróide. rins
:prõst.ata, bexiga, útero, o vá rios e trompas. Varicocele, hida-ocele, varizes e hérnia:

CONSULTAS:
'lias 2 às õ horas, à Rua Felipe Sclnn.ídt, 21 (altos ria Casa Paraíso): Te!. l.ó98.

RESrD1!:SCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te]. M76-1

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso 1f' Aperfeteoamen io e Longa Prátlca no Rio de Janeiro
• 'ON SlJ lirAS - Pela manhã: dIariamente das 1 O,3Càs 12 hs , à tarde excepto aos.
NibadOlO. da. 16.:10 à. 18 hora. - CONSULTÓRIO: Rua João Pinto a. 7. sobrado -

"o li e: 1.461 _ ResoIdllncl .. : Rua Presidente Coutinho. �s.

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Dr. LAURO BAURA
�SljeciaJista elD Doenças de Senho

ras _ Vias Ur>nárias. '

Curso de especiallzaç�o de Glllecú

logla (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afel'çóes do aparêlho
genital 'feminino (Utero, ovários,
lJ'OJllpaS, etc.),
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope·

ração). Tratamento de todos os dis
túrbios da menstJ'uaçilo e da eS<terUl·

dade.

Tratamento moderno da blenona

gta aguda e Cl'ôllica, em an1bos os

sexos, por processos modernos sob
contróle endoscópico - Uretroscopla
_. e de laboratórÍo.
FISIOTERAPIA - DIATElThIIA

- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

Formado pela UnIversIdade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus
Cl1nica médica em geral. Iledlatr!a, doen·

ças do sistema nervoso, aparelho genite>
urtnário do homem e d!t mulher

A8Btstc. Técnico: DR. PAULO TAVARES

CUrso de Raà'l.Glogia Cll'niea com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (Sr.o Pau·

10'). EspeCializado em Higiene e Sallde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

tardiografia cUnlca - Metabolismo ba·

.aI - Sondagem Duodenal - Gabinete

ele fisioterapia - Laboratórlo de micros,

�opia e análise cHntea. - Rua Fernando
IMachado. 8. Fone 1.195. - FlorlanópollB.

d'Avila

DR. SAULO RAMOS
horas e das 2 às 5 .

.IlIIpectau.ta em molésUu 4e �01'U -

PartoL
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: lIIOItG

IIl8jfO, Testcula, itero, ovirios, ap�dlce.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

.bo PilRfNilO - H6rD.lIIe, bJdroc:eie, Te

rlcocele. Tratamento eem 401' e' .:peraçAo
•e Hemorroldes e Tartzea - Fqlcturu:
.parelhOll de &,ês80. O�a 1l0ll HOQItat.

de FJorIan6poUe.
rraea Pereira e OUTetra, 10. POlle, 1."'.
Hor.trlo: Du 1j .. 1. hora. 41arlam.'"

Consultório - Rua Tiradentea 14.
Fone: 1.663.
Residência - Rua Tiradentes 7

(Sobrado).

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

OIrar'" e Ortope41a. CllDJea e et.r.q:t.
40 torax. Partoe e 40ençu 4e .enhor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dici
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDilN·
CI.A: .A.lm1rl!Ilt", .AlTlm. 36. Fone 7111.

DR. AURÉLIO ROTOLO
DR .. REMIGIOMédico - Cirurfião - Parteiro

RAIOS X .

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder- Operações -- Vias Urinarias -- Doen-

nos e efir�zes desta moléstia çail dos intestinos, réto e anus

Completo gabinete de. Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da
médica: Ondas eurtas e ultra-cur- colite amebiana.
(as. Raios Infra-Vermelhos e Raios Fisioterapia -- Infra.vermelho.
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Consult: Vitor Meireles, 28.
Consultório: Rua Deodoro, 3 Atende diariamente às 11.30 hs. 6,

esquina Felipe Schmidt à tarde. das 16 hs. em diante
DR! IJ às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs Resid: VidaI Ramos, 66.

Telefone 1:475 Fone 1067.

"q}�TARivijrcrÃ···Êsi:;ERANÇA···"
A SUA FARMACIA

FONF 1.64.2

CLíNICA M�DICA
MoléstJ.as internaa, de Senhoras e CrI·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

�el1pe Schm1dt - Ed1fIcio Amélia Neto.
"one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-
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'HONRA AOS LONDRINOS
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cial da lnt er-amerroann .le

Raymonü Campbell} -- Fa!r,n
o SI'. Churchí ll sôbre as "i .. ,,:u
bas voadoras ", arma t.eJT·F�L··

ta com que Hitler imagiu. .u
vencer a resistência brit àn«.n.

para obrig:al' a Crã-Brctauha ,�

aceitar a idéia de uma, paz llC

goelada com os nazistas. D�l

longa e r-Ircunstanciada expo
sicão elo j.rrmetro ministro res

salta, ele maneira iu ilud ivc.l,
o caráter aterrorizador da Lt

mosa arma secreta e o CUiC[;l"

do que os alemães tiveram elU

gljarc1á-la aré o momento ela

abertura da segunda frente.

Hitler deu, dessa forma, a me

lhor prova da sua fraqueza ('

da absoluta c-iimiua.lidade úo:'

seus meto.los. Agora, os alia

dos sabem qn'" os al ernàes n ao

têm ele1nentos outros para de

ter a marcha inexoravel dcs

exércir.os democráticos e qUI".

portanto, apelam, em desespe-
1'0 ele causa, para estes }Jl'OC8S
sos bárbaros, afim ele escapar ii.

I derrota total do campo de ba

I talha,
:.\Iuito embora os londrinos

hajam pago pesado tributo il
nova arma nazista, a verda.Ic

é que os efeitos praticos ela
mesma distam muito daqueles
fabulosos resultados que a pro

paganda alemã alardeou quan
do falava em ataques ele 1'8-

presál ia pelos bombardeios
aliados elas cidades alemãs.
Disse o SL Clrurchill que, at.ó
o momento ele pronunciar o

seu discurso, haviam .elo pro

jetadas COJ1 tra o território da

Grã-Bretanha 2,7540 bombas

voadoras que causaram 2.754

vítimas mort.ais, Como se vé,
uma viela por bomba não ,é C81'·

tamente o result.ado que Hit!er

havia previsto. O insucesso 1'8-

lativo (la arma terrorista devo
se em grande parte às precau
ções contra ela tomadas peles
Initân icos. F'oram construidos
maiores e mais numerosos

abr.igos anti-aéreos; foram si s··
tcmái.ícamcntc atacadas, na

Alemanha e nos países ocupa
dos, as oficinas de construcao
dos "1'0bots "

e as suas plata
formas ele Iauçamento, e f'o
ram, so b retudo, melhorad as as

derosa s diretas contra os mes

mos, representadas pelos caças
to pela art.ílharia anti-aúren.,
Informou, inclusive, o S1'. Chur
ch ill o episódio da morte O in
ven tor (IRcl "bomhas voadcras "

vit imado por ocasião ele um

ataque em massa. dos bombar
I;eins hri tâu icos à usina oude
trabalhava, nas costas elo Bal ..

t.íoo.
O mundo democrá. ic.o ro , c

be com profunda emoção as

'declarações elo sr. Churr-h i lI.
Sente-se, de .um lado, satisrel
to po!' constatar que os

'.

rCi ..

boi s " foram praticamente do
minados. embora elo outro se

sente comgungído pelas novas

vítímas inocentes da brutal.
rlade alemã. Xlas, honra aos

loudrrnos, estes resistirão ga
lhanlamente, Hitler ao em vez

de lograr "amaciá-los" para
uma paz de transação só logra
rá enrijá-los no propósito de
lntar até o definitivo esmaga
mento da horda bárbara e cri
minosa, O nazi-fascismo, im

migo sem entranhas, há de ser

eliminado ela terra custe o que
custar. Londres em 1944 é a

graças ao saboroso < PÓ Digestivo
De Wit.t > que, desde a primeira dó-·
se dá alivio ás dôres agudas da

má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido 11\) estomago.
O < PÓ Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu inicie, estimulando a di

gestão, protegenoo as mucosas gas
no intestinais e neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o

< PÓ Digestivo De Witt> não se de

ve ter receio dos gostosos pratos
da a-te culinaria Brasileira.

Peça na [armacia o

.0 .

Interessa somente
aos srs, Advogados
e aos srs, Estudan�

tes de Direito
A,
REVISTA DE DIREITO
Mensário de grande circula

ção, editado pela Emprêsa
"A Noite"

Sob4"a direção do Juiz Dr. Gui
lherme Estellita, redator" chefe.
trará os srs. advogados e os ars.

estudantes de Direito ao par de
tôda a legislação, doutrina e juri.
prudência dos tribunais brasileiros.

um só pensomento
e uma só yontade
sem limitações.
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mesma r-,onc11'es de 1940, com
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"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S .

provavelmente sofre de rins debilitados.
13: extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro-.
duzem o desg%sto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe·
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

,ilu

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

I i····:···�.r}c.1./
,

o vidro grande de Pi/u/as De Witt, contendo duas vezes e meia a

quanlidade do tamanho pequeno, custa proporciona/mente muito menos.
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8 o ESTADO-Sábado. 22 de Julho de 1944

Londres, 21 (U. P.) - A no- reina paz na zona meridional anunciou a Transocean, já foi legação germânica anunciado
meação de (Himmler para co- do Reich, embora seja impossí- executado. Ademais, a mesma que os transportes aéreos per
mandante supremo da "Rei- vel obter ligação telefônica agência informa haver provas manecem em Berlim por moti

chswehr", ditada ontem por com Berlim. Outro declarante de que os conspiradores mantí- vos ignorados.
Adolfo Hitler, por fôrça das confirmou as declaracões do nham ligações com os países
circunstâncias, tem significa- ferroviário, porém, arribas ain- inimigos. Londres, 22 (U. P.) - De
do especial no balanço dos da não têm certeza de que o Joseph Grigg - Adolfo Hitler
acontecimentos que se desen- movimento dirigido contra Hi- Londr.es, 22 (U. P.) - Pros- abriu as comportas dum rio de
volvem com velocidade verti- tler esteja em marcha ou já se�'ue �mda_ o�scura a verda- sangue em represália à fra-

gínosa no interior da Alema- foi esmagado. deíra situação mterna da Ale- I cassada revolta que ameaçou
nha. Todos os indícios acusam manha, em face dos aconteci- mergulhar a Alemanha em

a existência duma rebelião, Estocolmo, 21 (U. P.) - As mentos que alí se vão desen- guerra civil, tendo a rádio de

que, longe de entrar em colap- notícias que chegam aos países rolando. A índole dos fatos, Berlim anunciado a execução
80 em face das violentas me- neutros, bem como as próprias que se registraram na capital do zeneral Ludwig Beck, ex

didas tomadas pelas autorida- informações da rádio nazista do Reich e, possivelmente, con- chefe do Estado Maior alemão,
des nazistas, está ganhando deixam entrever que está ain- tinu�m-se desenvolvendo, de- como cabeça da conspiração
terreno; e a Alemanha está da longe de ser normal a si- termmou, certamente, o "con- contra Hitler. Despachos, pro
em frente duma guerra civil tuacão na Alemanha. É verda- trôle" absoluto do serviço in- cedentes da Suécia, dizem que
semelhante à que determinou, de que a DNB anunciou of'í- formativo,. principalme:r;te pa- a caça aos conspiradores se Washington, 22 (U. P.)-Fa-·
em 1918, o colapso da resístên- cialmente que a conspiração ra o extenor. ASSIm, ate o mo- realiza nas várias zrandes ci- lando à imprensa, a propósito.
cía dos exércitos do Kaiser. contra o Fuehrer sofreu co- menta, afora ligeiras notícias, dades alemãs onde!:> a "Gesta- dos recentes acontecimentos

Hitler, numa oração extraordi- lapso total. Por outro lado, que "escapam à censura na- po" supõe qu� haja ramifica- na Alemanha, Cordell Hull de

nária, transmitida pelas difu- uma emissora, que se identifi- zista", quasi todo 'o noticiário cões do movimento. Outras in- clarou que o ataque a Hitler

saras nazistas, ao povo do nr- ca como !,en�.o a rád.io"d.o gr�po I v�m send_? fornecido pel� agên- formações acrescentam, além indica a convicção a que os

Reich, 'admitiu que "usurpado- clandestmo Atlantic irradiou cia alema DNB, atraves da disso, que 20 mil homens das alemães chegaram de que a

res, arrogantemente, assumi- uma proclamação dum "Govêr- emissora de Berlim. É fora de tropas da "Gestapo", que O'uar- derrota que ameaça o Reich

ram a direcão civil e militar da no da paz" alemão. Lembra-se, dúvida, entretanto, que Hitler necem atualmente ° Q. G. do está tomando vulto dentro do

Alemanha"; ao passo que Goe- a propósito, que o próprio Hí- abriu as comportas de um rio Fuehrer; foram reforçados por próprio país; acrescentando

ríng, falando quase a seguir, tler, em seu discurso de ontem. de sangue, em represália pela mais uma divisão inteira, que que a nomeação de Himrnler

indicou ter o grupo rebelde es- diss� terem os usurpadores. as- rebelião fracassada que amea- foi disposta em toda a região para a chefia da frente inter-·

tabelecido um "sistema de di- sumido arrogantemente (I po- çou submergir o Reich na guer- de Berschtesgaden, afim-de na assinala o "contínuo agra-
recão". Uma difusora do movi- der, tanto civíl quanto militar. ra civil. prevenir uma!:> possível repeti- vamento da situação militar

menta clandestino alemão re- Por outro lado, as autoridades cão de acontecimentos daque- germãníca". Ao mesmo tem-

velou que "muitas pes�oas fo- suécas .informa� que contí- Malmoe, Suécia, 22 (U. P.) la natureza. Os alemães afir-I po, Hull fez nova advertência

ram baleadas. Chegou a opor-I n�am_ mterrompI?aS as COLlU- - Pessoas chegadas de Berlim J rnam que vários generais e co-I
àcerca do excessivo otimismo,

tunidade de liquidar o regime 111lc.açoes telefol1l,cas .com. o informam que a capital do roneís de importantes centros exortando o povo a "intensifí-
. hitlerista. À fôrça bruta será Reích. Das 8,30 a meia !;?lt.e Reich, virtualmente, está em militares do Reich organiza- car os nossos esforços para con

oposta fôrça bruta. O terror de ontem,. a central teletôni- estado de sítio. Alí apenas são ram um "complot anti-Hitler" I seguir, com maior certeza e

com terror se paga". ca de Berlim respondeu a todos vistas tropas de assalto e da e "tentaram expedir ordens, mais cedo possível, a derrota
":. os chamados dizendo que esta- "Gestapo". Acrescentam os anunciando a morte do Fueh- dos nossos inimigos".

Londres, 21 (U. P.) - Sôbre vam interrompidas as ligações; informantes que ouviram dizer -- ....-.w............,.- ---..-.........
_...� __-__.............................._

o atentado propriamente dito depois, deixou de atende:' por que centenas dos melhores ofi- O destt·no do Exonerado
sabe-se que Hitler escapou por completo. Até aquí não se co- ciai� alemãs foram executados. J01 ge Maisonnette obteve exone-

um fio. A bomba explodiu ape- nhecia o nome dos personagens Disseram ainda que se estão Grande Rel·eh ração do cargo de professor de

nas a cêrca de dois metros do envolvidos no atentado. Era o verificando grande agitação e
« »Hist. da Civilização e Hist. do

fuehrer matando seu ajudante conde von Stafauberg, citado distúrbios no léste da Alema- Sem dúvida alguma, Ó na- Brasil, do Inst. de Educação de

e ferindo os outros circunstan- por Hitler como o próprio que nha e na Prússia Oriental. zismo sofreu rude golpe na L_f_i_es_·. _

teso Um taquígrafo de nome jogara a bomba e que foi logo Estocolmo, 22 (U. P.) _ As sua política interna, com a

Berger sucumbiu depois aos fuzilado. Agora, surge UFt se- comunicacões telefônicas com divulgação da notícia do

seus ferimentos. gundo nome, o do coronel LU- Berlim ainda estavam interrom "atentado criminal" levado

dwig Beck. Foi êle o primeiro pidas às 12 horas de hoje, po-
a efeito por "uma camari

chefe do Estado Maior de Hi- rém o Telégrafo está funcío- lha de oficiais traidores"

tler, mas renunciou em 1938 nando. Nenhum dos aviões ale- (sic) contra o "Euehrer",

por ter criticado violentamen- mães, que fazem a linha Ber- A intentona podia ter si
te a política expansionista do lim-Malmoe, saiu hoje em seu do perpetrada com intuitos
Fuehrer. Também êle, segundo I horário regulamentar, tendo a patrióticos, ou criminosos.

--------------------------- Ou, também, podia consti-

E' FULMINANTE ft ftRRANCaDA RUSSA! {;:!��il�dJF�:�:r,:�:�!:
bels, com o objetivo de justi
ficar o expurgo, em massa,
de elementos descontentes
no seio do exército e da aâ
ministracão civil.
Ademais, não é ocioso Te

lembrar, agora, o célebre
"atentado" de que foi víti
ma o mesmo "Euehrer", há

.. - .....-_-...._•..,..,......a. _ ...........a- -.............:-__..M7W uns anos, na cervejaria, de

Munique ...
Farsa ou não, parece evi

dente que o atentado de an

te-ontem marca bem a ele
vada temperatura do am

biente germânico, onde o

povo, escravizado por torpe
ditadura, já está sentindo
todo o pêso do esmagador
avanço das tropas aliadas
em direção às suas sempre
"invioláveis" fronteiras. Por
que o povo alemão já não
mantém.

.

dúvidas sõbre a

inevitável derrota dos seus

exércitos.
Por isso, se se quiser atri

buir à notícia do atentado
ao "Euehrer" o caracterisn-
co oportuno, de simples • .--...

farsa política, deve ter-se FãrmiéiáuêiêW>rplanlãoJ
presente: a Alemanha está
à beira do desastre militar,
apressado pelas dissenções
internas.
Um povo que contribúi

para a desgraça de outros

povos, também se cansa e se

desgasta.
Nem a "Gestapo" e nem o

carrasco Himmler consegui
rão a f a s t a r o "Grande
Reich" do seu destino.

Zurique, 21 (U. P.) - As de

clarações prestadas por um

ferroviário, que c h e g o u a

Schaffhausen, procedente do
sul da Alemanha, revelam que

Moscou, 22 (U. P.) - Infor- nistração russa, secretário do Londres, 22 (U. P.) - O ma-
ma-se que fôrças móveis rus- partido, professores, médicos, rechal Stalin acaba de divul
sas fecham-se sôbre Lwow (ou farmacêuticos e arquitetos, já gar pela emissora de Moscou
Lemberg) , pelo léste, norte e estão tomando medidas para uma ordem-da-dia anunciando
sul. Essas tropas visam deste- instalar, imediatamente, aIí o a captura de Ostrov. Trata-se
char o ataque decisivo contra novo govêrno. A imprensa mo- de importante cidade ao sul de
essa cidade polonesa fortifica- vel já está imprimindo as prí- Pskov na fronteira da Letô
da. Mais ao norte, os russos meiras edições do jornal de nia.
aproximam-se da fronteira da Lwow, "Ucrânia Livre". Por
Prússia Oriental. As notícias sua vez, os engenheiros cons-

mais recentes dizem que Lwow troem estradas asfaltadas pa- S- B datjá se encontra sob o fogo dos ra apressar o avanço. Na fren- ao ene I o
canhões soviéticos. Os círculos te do Báltico, o terceiro exér-

mil�tares confiam que a liber- cito da Rússia Branca, sob o Teve início ontem na igreja
taçao dessa cidade, que é a comando de Cherniakovski, es- do Rosário, o tríduo preparató
maior base que os alemães tá lutando pelos centros ferro- rio para as festividades de São
possuem na baixa Polônia, se- viários que dominam a estra- Benedito.
ja q_uestão de dois ou três dias, da para a Prússia Oriental. Es- Domingo, às 9 horas, será re

senao, de horas. Ao mesmo se grande exército conseguiu zada naquela capéla, missa fes
tempo, cossacos russos acham- grandes progressos a oéste do tiva ' em louvor ao milagroso
se concentrados nos bosques rio Niemen, na baixa Lituânia. santo.
sôbre a margem ocidental do As informações indicam que, Finalmente, às 19,30 horas,
Bug, ao norte de Lwow, para nessa frente, a celeridade do haver!' novena de encerra
um rápido avanço pelas planí- avanço russo está superando menta das festividades.
cies polonesas, para o Vístula os mais rápidos avanços feitos festividades.
e a Alemanha. A confiança so- pela "Wehrmacht". E é tão

fU-,
Para êstes atos são convida

víétíca na imediata vitória em ríoso êsse empreendimento, dos todos os irmãos da Irman
Lwow reflete-se na revelação que numerosos grupos de tro- dade do Rosário e São Benedi,
de que o pessoal civil da admí- pas alemãs se estão rendendo. to, bem como os fiéis em geral.
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rer". A Transocean, por sua

vez, informa que algumas pre
cauções especiais foram toma
das no centro de Berlim, na

noite de quinta-feira. Não fo
ram ouvidos disparos nem fi
caram visíveis cercas de arame

protegendo êsse ou aquele edi

fício, e, tão-pouco, se esclare
ceu que espécie de precauções
foram postas em prática. O ge
neral Guderiam Pertio subs
tituiu o general Zeitzeler como
chefe do Estado Maior do exér
cito. O afastamento de Zeitze
ler foi atribuído a "motivos de

saúde", há algumas semanas.
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DESENHOS
arlísticos e técnicos
-

Rua Trajano 33 - sob.

FLORIANÓPOLIS

Lstará amanhã de plantão (1

Farmácia Santo Agostinho, TItt

Rua Conselheiro Mafra.

Exames de
rádio-telegrafistas
A Diretoria Regional dos Cor- .

reios e Telégrafos avisa aos inte

ressados que os exames de rádio
telégrafista de la e 20 classe se

realizarão numa das salas de A
cademia de Comércio. no dia Zê
do corrente (quarta-feira) às 8 Ixc-

l_ras da manhã.

,
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