
Parece que· o terror impera na Alem
Londres, 2-+ (U. P.) - Eu- parece, Hitler decidiu vingar- telefônica. Os motins tentaaos todas as esquinas metralhado- vários regime

tre as notícias recebidas só- sesem fazer distinções da clas-lpor guarnições individuais po- ras, especialmente no centro até o último � =:
.

bre a situação confusa na Ale- se militar aristocratica que o' dem ter provavelmente ocorri- da cidade e edifícios públicos. � �,��
�

:

manha, despertou atenção uma, ajudou a subir ao poder, mas !do, mas as fôrças armadas, '" Nova Iorque �. ikt::::- ,�j
que anunciava o fuzila.mento que �empre senti� desprê�o em geral, pare�em leais.

. Est?c?lmo, 25 (U. P.) - Vá- A National Brl, ••-;.t;;,JW?,,g ��!!_l�lt�'�
do dr. Sehacht, conhecido no por ele e pelos naZIS, os quais

',' nos viajantes declaram que o pany captou u :r 'tfansmítlS'flé4."s>
mundo inteiro como o princi- considerou adventícios, ou, en- Londres,25 (U. P.) - O cor- nervosismo dos berlinenses au- da "Rádio,Atlantic" s�ffundo �
pal financista do Reich e pro-

[tão,
achou que é chegado o respondente do "Evening Stan- mentou com as notícias dos qua� terr�mou a :'�b�llao anti

sidentc elo "Reiehsbank" e n- momento de dar o golpe des- dard" em Berna informa que motins nas unidades da fren- nazi. MUltas oficiais de alta

presentante alemão. em todas tina?o a eliminar qualquer "Berlim está totalmente oeu- te oriental, dizendo-se q�e .tais !5rad�ação identific�dos como

&S conferências internacionais possível fonte de. revoltas f'u- pada pelas tropas de assalto e motins tornaram necessana a lmpllcad?s no mov��ento fo

sôbre assuntos econômicos ar turas, que podenam resultar algumas unidades da Wehrmà- reagrupação e a transferência ram detidos ou suicidaram-se,

monetários. O barão von Net'-Imuito mais perigosas do que a cht, alojadas na capital ou em de muitas divisões para outros Acrescentou a "Rádi? A��an-
.

rebelião que os nazis parecem suas proximidades, foram pos- setores da frente ou da reta- tic" que entre os detidos tígu-
rath, antigo governador �t�, ter sufocado a tempo. tas de "prontidão" em seus guarda. Os viajantes decla- ram o ten.ente-general Bre�me,
s cgundo 8 U)rmJll?lo;2;la nazj�- * quarteis, até que se investi- ram que a situação na Alema- os coronéis vo.n Wachtm�lster,
ta, protet?l' ela Boêmia e lVIor'�- Zurique, 25 (U. P.) - A si- guem as suas simpatias". nha é crítica, ao passo que von Haunstein., e .tambem o

via, estarra preso em sua resi- tuação dentro da Alemanha ':' chegam a Berlim rumores pro- professor Barbenheim, do ','Jns-
Jpncia, aguar.lando igual CIf'S- hoje, até onde se pode deter- Estocolmo, 25 (U. P.) - Via- cedentes do léste sôbre os bru- tituto Kaiser Guilherme", Os'

tino. Himrnler a quem o F�leh- miná-la, é a seguinte: Hitler I jantes que chegam à Suécia! tais métodos empregados pelas nazis fl1:zilaram o tenente-&,�:,
Ter deu carta branca, contínua e os nazís estão mais ou me- 'declararam que Berlim é

comoltropas
de assalto, por ordem de neral Hemz, conde von SpOlll

?�gind.? .iI�lpiedosalllente. �I.1Í- n.o� �irmes n� �o�trôle �o ter-I "um campo armado" com tro- �immler, para do�inar a rea- eh, que rec�ntemente foi re

tos ofíciais elo chamado exerci- ritório do Reich, inclusive as [pas de assalto percorrendo as çao de certos regimentos do formado pOI ter entregl1:e com

to da reserva
. já. foram elimí- comunicações e a rêde rádio-

I

ruas, enquanto se notam ern] exército, Acrescentam que de demasiada._ facilidade Im�Or-
nados e substituddos por ele- tante bastião na frente onen-

mentos das tropas ele assalto tal. O general Fromm foi trans
ferido para o presidio de Span
dau, onde foi fuzilado.

.

O te
nente-general Betholdsheim e

o barão von Neurath encon

tram-se presos por medida de

precaução em Wurtemberg, é o

presidente do Reichsbank, está
"desaparecido", Berthold von

Stauffenberg e sua espôsa fo
ram fuzilados em seu próprio
domicílio, em Berlim. staurren
berg é irmão do coronel do
mesmo nome, que colocou a

bomba no quartel-general de
Hitler.

I.

*

o
Zurique, 25 (U, P.) - Ao qUE
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nazistas. Outrossim, as tropas
de linha tiveram ordem de 1".:)

novar seu juramento de fideli
dade ao Fuehrer. E o general
Nemath deixou finalmente
uma proclamação confessan
do a lealdade do exército a Hi
tler. Até agora, só a aviação e

a maiínha, pela voz de Goeríng
e Doerritz, respectivamente, ti
nham reafirmado expressa
mente essa lealdade,
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

NA FRENTE ORIENTAL Um roubo de
tO milhões

i

Londres, 24 '(U. PJ - Yaroslau e Siedlce, na Polônía, fo
ram evacuadas pelos alemães. É a própria DNB quem anuncia
o fato. A mesma agência alemã noticia que os russos já fla

quearam a cidade de Lublin e prosseguiram em seu avanço
para noroéste. A guarnição de Lublin resiste desesperadamen
te às fôrças encarregadas de "limpar" a cidade, registrando-se
pesadas lutas de rua. Outro tanto ocorre em Lwow (Lemberg)
onde as tropas alemãs estão sendo comprímidasrio centro da
cidade, segundo anunciou o observador militar da Transocean,
von Hammer. Declarações de prisioneiros nazistas revelam que
os alemães esperavam manter a chamada "linha verde" que

I) protegia suas posições no Báltico; mas, com a captura de

Ludza, que era a chave de toda aquela linha, também esta es

perança ruiu, ficando aberto aos russos o caminho para a Po-
I
A •

C tI' banco.
onla en ra . • _ •• ••••

cõNviTEAõSêQMÊRcfÃNTfs o;�;pã;�'���T-
Londres, 24 (U. P.) - No

tícias difundidas pela emisso
ra clandestina alemã "Estacão
da Liberdade" revelam quê o Estocolmo, 24 (U. P.) - A primeira iniormaçiic sôbre a
chefe ?a juventude nazista, .0 lman�ira exata como teria sido e.f.etuado o atentado· contra Hi.
"gualeIter" Valdur von SChl- tler e dada pelo corespondente do j01-nal sueco "Dagens Ny
rach, recebeu uma mensagem heiter". Diz êste q7.Le uma bomba circular de tanque fOi colo.
e, imediat�mente,. abandonou cada nU1r:a pasta s�bre a mesa dr: Fuehrer. O correspondente
de automovel' a cldade. Desde tem o cwdado de fnsar que esta m.formação provém de fontes

-A Comi�8ão de Ah!lshwilll�nto lião l!wis (�e!'erir? .l)e�ir1o� e�tão, Schirach não mais f�i não oficiais, �as, com� evi!!entemente o despacho passou pela
de liCCll«;'fl dI.' e�pol'taçao de g'ene�'os ahmentt�I0S; fe!to� POI'lvIStO

em qu�lquer �ugar, aSSI- censu:a alema, � expllcaçfl!l .f�i, pelo menos, aprovada. pelas

h\leg·ra.'lIuI .• Os Jllt_eressadoi'l dfl\'(,'r�o l'Iuhmeter, ti, (OIlUS8�,(� os nala a ref�l'ld� dIfusora., A autonda�es 1wzz?tas. Refenu alndo;_ o dito,1ornalista que novas

g'ulns (I" mqHlrhH;llo, como d(�t('J:mllla fi POl'tnl'13 n. 4, ti(; liJ de mesma emlssora clandestma fotografzas de Hztlel' mostram ter ele sofndo contusões no om-

;hi.nho do'corr(.>utc> HUO.
� .� • • Ianuncia que v�rio.s ofiCi�is Ibm direito, t�ndo, .aderr;ais, a mão esquerda envolta em ata-

............._......_-.....- .... .-..",.-.-----�nnornr.��••• _." nann _ ••••• _ ... - graduados do exerCIto alemao duras. O 7nazs curzoso e que a censura alemã tenha deixadó

Sa-O apenas conJ·eturas Ile_s:!o....d�:����_...._a"W po_-ssar ,�'utro despacho jorn_alístico, sendo_êste do jornal "Tidi-

N
· · · mng_en . Conta ele que a .força da explosao a1'rancou as calç!l.s

• • _. a Ilha de Tlnlan a Hlt�er e aos colaboradores q_ue com.êle se achavam sentados
. Nova Iorque, 24 (D. P.) - Fala-s� 110va1?�nte em gesto�s Washinoton 24 (U. P.) � em: torn_o da mesa. Informaçoes pU?lzcadas na imprensa' 1012-
de paz, que teriam sido tentad�s pctr l�terme�lO da.�ar�ta-s�, O comuniCad� das o era ões.

dnna dzzem que o Fuehre:. transten'll agora seu nQ .. G., de Bers·
Um despacho da cidade do Vaticano refere-se a audlencI� pn� no Pacífico diz ue trE' as ç de I tesgaden para uma prop1 zedade rural, na Re,,!,a;tut, ond� tra�
vada ontem concedida pelo papa ao prelado norte-amencano, I

assalto das 2a e\a divi�ões da
balha apenas com poucos colaboradores .da mCbxzma conjw.nça,

;::��S�����d��:;l�!fo' �"�% �!d��apgfs� ����P��;O���d��;.!;,I���\�S�de_��!,:l�:rt�a ��. VôiíiItê
....

jioioôês··
..

·de--trberlaçào
....

fàciõúai
as 8, O prmcIpal assunto trata.do entre eles te::Ia .sIdo .um pro· Tinian, no dia 23 de julho,

.

grama elaborado pelo papa, VIsando a, cessaçao ImedIata. ,da ltempo e longitude ocidentais, Londres, 24 (U. P.) - A Un.ião dos Patriotas Poloneses.

�:uerra: .na Eurol?a. Ass:n�la-se, a respelto que o chefe d,a Igre;! apoiadas por aviões com ba- lançou um manifesto repudiando o govêrno ipodonês com séde
la catohca, por mtermedlO de Spellman, provavelmente, esta, ses em belonaves e em terra em Londres" e proclamando a cO'lllstituição dum Comité p,).
melhor informado na situação inte�'na d� Alemanha, 9�e qual- bem como pelo fogo da artilha� lonês de Libertação Nacional. Ao mesmo tempo, aclama unfl.

q.u�r: oU,tro ch�fe�de-Estado neutr?, por ISSO, tem malO�es pos- ria naval. As operações anfi- n.íma.mente um decreto eXpe?i�O a 21 do corrente pBlos çuer
slbIlldades de Julgar das p:rspectlvas duma brev� reVIravolta bias contra Tinian foram di- nlhen'os poloneses em Varsovla e que cria o Exército Nado
no �eich. Mas, a verdade e que.' por ora, t�ldo nao passa de rigidas pelo comandante do n,al Polonês, mediante a, fus�o do Exército Popular clandes
c�nJeturas, nada se sabendo oflcIalmente sobre os planos de

grupo das fôrças anfibias da tino e aquela parte do ExérCIto Polonês que se acha presen-

��.:!.:..__ w _ __ frota do Pacífico. temente na RÚsslia.

O poeta e a morte pi;;;�n�r�-lIím.mlif.liiiiiiííô�u·
......

a·
..

-s
..

··I·I·
...

u
........

a·
.....

ç·
..

"a=o.....,.Rio, 25 (C. M.) � Um telegrama de P01"tO Alegré ínfol'l1la Washington, 24 (U. P.) - O

que se suicidou, ali, O poetá. gau('ho Nilson Bertolhle, autor do Departamento da Marinha d JS LO;ldres, 24 (�. P,) - Sabe-se que Hitler deverá presidir
livro "Procissão de folhas", r�cellltel1}ellte publicado. Bertoli- Estados Unidos infol'mou que amanha u;na reUl1lao do alto comando das fôrças arm:a.das, em
ne, que participava de uma festa 110 apal'tall.lento da poetisa U· o l)rograma de construções na· que deverao ser nomeados novos chefes para os prinCipais
la Ripoli, situado no (lo andar de um edifído da avenida Bol'� vais, que já decuplicou a frota, postos d.o ex�rci,t�, AI,iá� um despacho da Suíça diz que, segun
ges, depois de recitar versos de sna auto1'ia, e,l1,caminhou-se norte-americana desde o inJ� d? todos os l_?dlCl>üS, 'rema (>,alma na Al.emanha; ou, mais pre
para uma jan.ela e �tirou-se á rua, vindo a falecer quando lhe cio do plano de defesa, em ju- cI�amente,. 'llao�há guerra civil, porque Himml�r conseguiu do
eram minist,t'a.dos socorro�, Um dos seus ultÜl10S pOêmas inti .. lho de 1940, será ampUado null1a!' a sltt�a,çao gra.ças ao estado de compl,eta -apatia a ql..�
tnla-so "Suicit;l.ÍO" � :pa,i'Q, 1946, j,\e l1(Jll�, l·�r;llH.:i(1(!) Q POYQ alemão, ;. ; .

Rio, 25 (C. 1\1.) - Srgundo
narra um telegrama de S.
Paulo, foi praticado um roubo
de 10 milhões de cruzeiros
num dos estabelecimentos de
crédito ela capltal panlísta. h,

:mportancía referida é constí
tuida de vinte rui! notas ele ..

1 (lO cruzeiros, série 15-A es

tampa 47-A ele ns. 00583 a ..

2.582. Às desconfianças re

caem sôbre um funcionário CiO

Soçobrou a corveta {(Camaquan»
Rio, 24 -c. M .• Informa Q Agência Nacional: .- «O gahine

te do ministro da Marinha recebeu comunicação do Comanda Naval
do Nordeste de que o corveto "Comoquan", em serviço de escolta de
um comboio, devido às péssimas condições de tempo, soçobrou 011
náufragos já chegarom 00 Recife, E.tão sendo aguardadas maiore.
informações. Q respeito".

() Prefeito }Uunieipal e (} Presidente ,1ai lJlliãó dos Varejls
tas d" Ploríanõpolls eonvldon m: SnJ:s. Comerciantes 1Hl1' lima

reuníão hoje, terça-feira, às 11l,:W )101'8l'oÔ, na séde tia }'efel'i<ln

Cnlâo, afim de serem tratados assuntos que' se relaelonum com

{) raciouá t1Wlltn (lo açúcar '() illteJ'(>sse da. classe.

N"õíâ
...

--da····ê-o-m
..

;·-deX·bastêCimento

Estocolmo, 24 (U. P.) - O correspondente do jornal UTi·
díningen", em Berlim, diz que, quando se verificou o aientaao'
contra Hitler, êste e as pessoas, que com êle se encontravam'
no momento, .ficaram, além de feridos, em situação crítica, É
que o des,losam.ento do ar, provocado pela explosão, que foi de
grande uiotência, arrancou-lhe os paletós e as calças, deixan
do-os, portanto, em cuecas e mangas de camisa. Acrescenta o

cC?rresponde7_Lte que, ap?s se reiazerem do choque, Hitler »es
tiú novo uniiorme; porem, quando Mussolini chegou, mostrou
lhe as c,al<;as rasgada�, c?mo se lhe dissesse: "Olha, Benito: foi
esta a umca consequencui do atentado"!

.
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Diário Vespertino

Reda-ão e Oficinas à
rua i�ão Pinto n.? 1:�

TeI. 1022 -- ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

AnG

Semestre
Trimestre

,

;\lês
Número avulso

NO} Interior:
Cr$
ü'$
Cr$

Ano
,

j

1

Semestre
Trimestre

I Anúncíos mediante contrato.

Os originais, mesmo não puhli
caâos, não serão devo] vi dos. I

A direção não se responsabiliza IIpelos conceitos emitidos nos

artigos assinados I

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

80,00
45,00
25,00

'Sumiu-se a moeda de prata

...
.

!
I Grande Concurso SAPONácEO RBDIUM I

Londres, 23 (SIH) - Uma transmíssão da rádio de Hil
versum, captada em Londres, deu a conhecer que a moeda de
prata, na Holanda ocupada pelos nazistas, desapareceu tão rà
pidamente da circulação, que o Banco Holandês foi obrigado a

anunciar um aumento radical dos chamados "coupons de pra
ta", destinados a substituir a moeda. A referida emissão diz,
ainda, que a circulação dos "coupons de prata", que se eleva
a 153 milhões de florins, ou seja 1.634,040 cruzeiros em moeda
brasileira, em 31 de março elo ano passado atingiu a soma as

tronômica de 222.000.000 florins, ou seja 2.:370,960 cruzeiros,
no dia 31 de março do corrente ano.

a

u

Um belga contra 40 alemães
Nova Iorque, 23 (7'\. B.) ._ Na Granrl' Place, em Beau

raíug, Namur, um patriota belga, perseguido pela Gestapo re

fugiou-se numa casa deserta. Aí sozinho, e armado de revólver
conseguiu manter à distância 40 alemães durante três horas.
Os alemães estavam armados com bombas e metralhadoras le
ves, mas não ('011 seguiram matar o patriota até que êst.e ti ves
f,e gasto o último cartucho. Arrastaram o corpo da vítima pp
los cabelos até a Grand' Place. deixando-o ali exposto, duran-
te diversas horas. !

C·ia. d·e Produtos Químicos Fábrica Delem
Utüfssimos e valio-sos prêmíos, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo «Petrópolis... ,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Ar izona- , toda de imbúia e

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

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

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

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944. ÁS 14 HORAS
Companhia

Os -coupcns», para set'em trocados por «envóluc;,os" ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr ,

'li ["'gíl io .José C_i'é:lI-Ciél
Rua Tiradentes, 3S

DESPERTE·. BILIS
DO SEU flGIOO
E SIItari &II cu. .IJIO. II1I'I ...

Seu fíg�do Qeve produzir diariarnenee
um litro de bUil. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham o estôaa.

go. Sobrevém a prisão de ventre. VCId
sente-se abatido e comoqueenvenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não oocará a

causa. Neste caso, as Pílu\u Cárter ,.
exrraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e 't"ocê sente-se dis

posto pan tudo. São suaves c, contudo"
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: CrI S 3,00.

tl::�2 Se precisar de um
J(i" QU tornovel. chame

o dêsse número, pelo fône
1600, .

A Rlorte de Baus
Larss.oo

E�BtocoJE1:0' (via aérea) _. O

protessor Hans Larsson, o fi,ló
sofo moderno mais em evldên
cía ela suécta, e um dos 18
membros da Academia Suéca,
faleceu em Lund, e111 16 de f-;l-l
vereíro. com a idade de 821
al.los. O professor Larsson pos-'jsuía a qualidade de escrever

com clareza e vivacidade, mes

mo sôbre as matérias mas

complicadas e, por isso, era

muito lido e apreciado, não só
pelos leigos, corno, também.
pelos clentístas. Era de cará
ter brando, porém, nunca

transigiu com os que susten
tam que a fôrça é o direito; e

suas simp;altias, na luta de nos

!-lOS dias, não deixavam lugar
a. dúvidas. Uma de suas obras
mais belas tem o título de
"Pl,atã,o e nossa época" e nela
êle faz ressaltar o valor dos
pens:anlentos daquele grande
filósofo quanto às quesl{:õ,es

.

e

problemas do dia. "Idéias e Po�
(Teres" e "Filosofia e Política"
�;'q �!'ª'§ �2r�:� �\J�J$.

1
]

"Campos de extermínio" I
Nova Iorque, 23 (SIH) - Um despacho de Genebra para'

') "New York Times" confirma a existência dos "campos de --- 8.11__....12:__ .

extermínío" nazistas, os quais estão situados na Alta Silésia,
onde um milhão e setecentos mil judeus já foram assassinados
de 15 de abril de 1942, até 15 de abril de 1944. Dêsse total, cem
mil eram holandeses, ocupando os Países Baixos e terceiro lu
gar nesta lista macabra, logo após à Polônia e França, que ti
veram, respectivamente, novecentos mil e cento e cinqüenta
mil filhos sacrificados à sanha nazista.

A B R EMI"...••"(,".

PAGUE AO RECEBER A ENCOMENDA
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COMPANIDA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

CapItal • I'.f!!lervas '., ..••••...•.•••••••••••••..••• _ crs 11.11116.189.20

SENSACIONAL oferta de propaganda da
nossa seção de relógios. Enviamos para qual
quer cidade do interior do Brasil, os relógios
abaixo anunciados, 1Jara paçamenio ao Agente
do Correio na ocasião da entrega. Faça o seu

Pedido HOJE MESMO.

�'UJ'a.tI do bala.nço de 1114::

Responsatunuadee . .. .... .•.. .., .....•..•. '. , •. ,. crI 4.999.477.600,1í8
Receita . . .. . ......•.•.• , , .. a·s 70.681.048,20
Atrvo .. . .. " crs 106.961.917,70
Sinistros pagos nos tlltlmoft 10 ano! , Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades Cr$ 76.736A01.306.20
Bens de raiz (prédIos'''' terreuos) , .. ,....... .. Cra 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Parnfilo (I'Ultra Frelre d.e Carvalno, Dr. Francisco
áe Sá' e AIÚ810 MaSllOrra.

Agências ... sub-agêncfas em todo o ter-rttõr-to nacional.' - SuCUI"88l 00

Uruguál.. Reguladores de avarraa nas principais cidades da América. Europ8
• .\trlca.

_ AGF.NTI1] El\f FLORIANóPOUS
C AMP O" f" (�B O &. C 1 !i, - Rua Felipe S('bmll1t, n. 3'
Caixa Postal n. 19 - Tt'lefone 1.083 - Eud. Te1egr. "AI,IANÇA"
SUB-AGENCIAS F_jM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt. BLUME

�NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
�

REF. 92 - Rekigio de
bolso. Níquel croma

do. Fahricaçâc Suíça.
Mostrador B r a 11 c o

Com ponteiro de se

gundos preço Cr$65,OO
Sem ponteiro de se

gundos Cr$50,OO_

REF. 93 - Relógio de
pulso, suíço, mostra
dores variados c di-
versos modelos.
Preço: Cr$ 65,00.

rARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêutteo NILO LÁ (JS
BoJe • amanb' _ii • "'" preffll'14a

1........ ..<'1"..&1. • etltr.DJCelr.... - Homeopatlq - rerr.ma,.,u _

ArU�o. de borracha.
f�.�.",_ . .xata obAerTlncla ao reeelhulr1e ...m ....

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

l'HE J.JONDON & LANCASHIRJj1' lNSlJRANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUV
.

. COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
.

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vldal Ramos. 19

....._ .

,

REF. 94· Relógio
pulso. Marca Suíça,
Cromado. Mostra
dores modernos e

variados. Modelo
chato. P r c ç o :

c-s 150,00.

REF. 95 - Relógio
de pulso. Cromado.
Mostradores "a

riados, Ponteiros
luminosos. Tipos
diversos. Com
ponteiro central.
Prcço : Cr$160,OO
e Cr$ 180,00.

REF. 96 - Relógio
de pulso para se

nhoras. l\Toslrador
moderno, Fabrica
ção Sulca. Pulsei
ra de Couro. Pr e
ço : CrS 95.00.

J

ENVIAMOS CATALOGOS. F'aço. O seu pedido com

urgência pelo Serviço de Reembôlso Postal da

DISTRIBUIDORA' COMERCIAL
- A serviço do interior -

Caixa Postal, 206-A - SÃO PAU L O
END. TELEGR,; INTERVENDAS

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTÂ CATARIHA
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L, da Costa Avila
Exames Anátama-patológicos.
Diagr,óstico_precoce da graddez.
Sôro- diagnósticos
Hemo. tologia
Co.pl'o.lo.gio..

Bacteriologia
Autovacino.s.
Ultramicroscopia. WJQuímica sanguínea.

Análises de urina.

Serviço. de transfusão de sangue_ Vacino!;ão anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicos de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá
veis e para uso industriais (fecularias, cer-vej c.r-í as ],

-

Males dI' invasão nazista
Wash iugton, 23 (SIH) - Segundo despacho ele Londres,

o jornal de Amesterdão " Het Algemeen Haudelsblad ", centro
lado pelos alemães, revela que o dr. Horristra declarou, em dis
curso, perante a Sociedade Holandesa ele combate à tuberculo
se, que esta doença aumentou consideravelmente na Holautla
ocupada, o que vem evidenciar, mais uma vez, a pobreza, a fo
me e os distúrbios psíquícos acarretados com a ocupação na

zista.

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

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ivida"So�i;i:11 �e:�tO:gentes
Nova Iorque, 23 (N. B.)

.......-;, ,

•••••••• Segundo o jornal clandestino
ANIVIiJI{SAlUOS "La Voix des Patriotes", os ale-

A gentilíssima srita. Nice Fari- mães na Bélgica ocupada es
as, (1 plandída pianista e filha do
sr. farmco. José Augusto de Fa tão empregando nada menos

rias, comemora hoje Cl passa.gem de 5.000 agentes secretos. Es
da sua data natalícia. tes agentes são, ou traidores

belgas ou estrangeiros, que re-
Transcorre hoje o aniversário do

nosso estimado conterrâneo sr. sidem há muito tempo na Bél-
Euclides Pereira, proprietario do gica. A sua missão é penetrar
conceituado "Café Rio Branco". nas organizações secretas for
Dotado de gênio afável e gentil madas por patriotas, que os
trato, conta s. 5. elevado núrnero -

tâ
de omigos e admiradores. que ho alemaes es ao tentando supri-
je lhe apresentarão cordialí5simos mil'. "La Voíx des Patriotes," de
parabens. clara que uma organização se-

-- ereta, o Movimento Nacional
O n,osso di�tinto conterr.âneo sr,,' Belga, decidiu não aceitar no-

dr. Cesar Avlla faz_anos hoj e ,

vos recrutas, até que todos os

Fazem anos hoje, I traidores tenham sido desce-

sr-s . dr. Danilo Carneiro Ribei- i bertos.
1'0, Luiz Crespo, Emílio Meyer, dr·I....,..-

....�

Oscar Schmidt; ,O '" t do d'
iOv.

ens: Tiago Grumiché � Luiz

I
Sdn O O ta

Fernando Machado.
�,......,�- ..-_:-........�.

, 'I
.

I S. Tiago Maior

�. Newton Varella ,li:rafilho d����dto��?rileu Zebe

I
'

I
deu e de Salomé e irmão de s .Io âo c

Advo cacia em serat l Evangelista. Entre os Apóstolos
1::< I foi Tiago um dos primeiros que

I
3 ,seguiram a }esús e pertencia ao,

Escritório: rua Vidai Ramos. O

'I
:Jrupo dos amigos Íntimos de Nos' D35 -\i!saparecem armas

R6õiidência: rua Deodoro. . ,0 Senhor. Como tal era testernu-
nha ocular da ressurreição da filha
de Jairo e da Transfigl.,racào de Londres, 22 (SIT) De
Jesús no Monte Tabor. como- torn- acôrdo com as últimas notí
bém da agonia do Redentor no cias recebidas de Praga, tem

.
Horto das Oliveiras. Depois da

Zunque, 23 (SIT) --;-, A i�- ascensão de Jesús , ficou Tiago em desaparecido ultimamente das

prensa do "Protetorado, escn- Jerusalém e deve ter tido grandes fábricas de armamentos gran
ta em língua checa, mas de I sucesso� como aráuto do Evan�e. de quantidade de armas. As

inspiração alemã advertiu 1'e- I�o. POIS
.. quc.ndo Herodes Agrl;_Pa sim, por exemplo, da fábrica

h, d ue
I consequru reurnr em suas moas d t d Bcentemente os ? ecos

.

e q o an'Ígo r=íno israelítico, mandou e arrnamen os e rno, a

não seriam mais atendidos os prender a Tiago antes de enco rce- Zbrojovka, conhecida no mun

pedidos de vidros para conser- ror a s. Pedro, �m 41 ou 42 caíu do inteiro pela metralhadora

to das vidraças quebradas. Co- a ca�eça de s. TIago sob a e spo dc "Bren", desapareceram mais I
.

d' t' d
. do a,goz. d 3 000 f' I dmo é sabido, a ln us na e vi- '�w',..,...�.-_"��*,�......_.-",,

e. UZIS e a gumas eze-

dres e cristais da Boêmia goza.
-:.

nas de metralhadoras. Foram

desde o século XVI, de reputa- [detidos pelas autoridades ale-

ção mundial e, antes da pre- II ALVARº RAMOS .mâs muitos operários, mas, os A lista dos culpados
sente conflagração, havia �a CIRURGIAO. DENTISTA verda�eir�� autor�es dê�ses f'ur- Londres, 22 (SIT). - ° Mi-
Checoslováquia mais de, 120 ta- tos misteriosos n�o foram.,de�- nistério do Interior da Checos-
brícas de vidro, que �xporta- Rua Vitor Meireles. 18 cobert.os. Tambem das fabn- lováquia forneceu à Comissão
vam para tôdas as partes do

I cal� Skoda: de Plze�, desapare- Internacional de Investigação

,,(mundo. Agora, os invasores .ce am alguns vagoes carrega- dos crimes nazistas uma lista
nem sequer dão aos checos o

D
-

d '"
. Idos de altos explosivos. Os atos d

.. 1

d- I'reito de consertar as suas
II emO(faCIa_e nO je

I
de sabotagem no "Protetora-

e responsáveis pelos massa-

e de amanha cres verificados em Lídice, em

próprias janelas, sendo todaa. » do" aumentam, assim, de dia 10 de junho de 1942. Figuram,
Í' ldústria do país destinada a

I Zurique, .23 (SITl - Acaba I para dia. entre outros, os nomes do re-

suprir o "Grande Reich Ale- de ser publicada pela casa

edI-1 belde sudeto K. H. Frank, o

ma-o"
tora "Oprecht", de ZUl'iCIUe,"" I do "prótetor" Kurt Daluege, o.

a traduçao alemã do livro do Acácio Z. da Silva
Com o nome de presidente da Checoslováquia:

do chefe da Gestapo da cidade

"D
.

d
e vizinha de Kladno, Weismann,

Lidice , emo�r;�cm. e, hoje e .de Elvira Faria da Silva o do chéte da polícia alemã em

Washington 23 (SIT) - 0jamanha
. A Imprensa smça participan1. a seus parentes Praga Geschke o do chefe su

membro do Con'gresso, A. I. se- tran.screveu largos trechos dês- ,,-

I A b d D B
,e pessoas de suas relações o premo da Gestapo no' "Prote-

bath, dirigiu-se ao secretário �e. lvro.. o ra o r. er:-es I nascimento de seu filho

I
torado", Boehme.

.da Marinha dos Estados Uni- ;fO� pUbll,cada, em checo e in- LUIZ .. FERNANDO

do J V Forrestal solicitan-! gles, símultânearnente, em Fpol , 21 • 7 • 1944.

DIS50LVE
Realizaram

do�ihe' d�r a um dos porta- '1940. e em c�stelhano �o ano uma visita

-aviões americanos o nome "Li- segum�e. ,0 livro cOl_1tem as 3v 21 Rio, 21 (A. N.) - Os delega-
dice". Em resposta a ê�te pedi- ;:onfere�clas pro.nu�?ladas pe- CASA MISCELANEA, distri- A;:"GO

';" Fdos ao Segundo Congresso Pe-

do o secretário da Marmha de- o �utor na Universidade de buidora dos Rádios R. C. A RDURA' n�tenciário Bra.sileiro, o!a reu ..

cl�rou que os porta-aviões só Chícago, d�rante � ano de .. Victor, Vávulas e Dsicos.
mdo nesta capital, realizaram,

recebem os nomes das batalhas 193� e. �xpoe, maglstral�e?te, Rua Tr-ajano , 12. M °t 'Q' °I M'"
na manhã de hoje, visita aos

em que a Marinha Americana ,) slgmfl�ado . da, �emocra�l� .e -.__
UI OS UI OS por es estabelecimentos penais situa-

se tenha distinguido pal'ticu- a e_:roluçao hIstonc� da cIvlll- MACHADO & CIA. ta�� éd�e���si;d��.��ted�Ot�e�[ssr��s g�;= dos n? longínquo subúrbio de

larmente, nesta ou nas guerras za9ao. que a p.ro.duzlU, A demo- tI'�las de Cinema de Hollywood'! Um Bangu. Nessa visita, os delega-
t t' B Agências e Representações em Geral medICO da CallfOlnla que presta assis- d t·

.

d b
passadas. Apesar desta regra,' c�'acla .cons I Ul. paTa enes a tencia ás estrêlas e aos mais famosos OS lveram enSejO e o ser-

O nome "LI'dl'ce" f:er"a' l·nscI'I·to I', forma Ideal d.a ]Ustlc.. a e da fu- Matriz: Florian6polis artistas, descobriu um método rapido VaI' o que de grandioso tem si-
" _

' Rua João Pinto, n. 5 e seguro de cltssolver a gordura sem 1'e- .

na ll'sta dos vasos de ,guerra Itura orgam,za,çao do, mun,do. Caixa Postal, 37 correr,a dietas drasticas ou a exercicios do realIzado pelo govêrno fe-
_

d
excessIvos. Esta descoberta chamada IdI'americanos, e, futuramente, ,quan o chegar a. hora de les- Filial: Cresciúma Formode., promove nov.; saúde e era, no terreno do penlten-

, d b taura" a paz 110)e ameaçada Rua Floriano r'eixoto, s/n' (EdiL energia ao dlssol�er a gordura de modo ciarismo de manel'ra que os

�om êle se batisara um os ar- I

I
L

•••
'_

d f
;

t Próprio). Telegramas: "PRIMUSw que v, se sentIra e parecera maIS jo- t
'

d
(:.cos a serem construídos. pe at conspduaçao, ?S ascIs. as Agentes nos principais município. �e�ez!� ;�o�'ia.B�s�ar:�1:re 2é E;,�li��,�� ransgretssortes a lei penal
\__

con ra a emocraCIa lTIundml. do Estado ,parada garantido para remover o ex- possam er ratamento huma-

Dra. JOSEFINA SCHWEIDSOH
cesso' de gordura, Peça Foqnode, no não só à altura do progres-hOJe mesmo, em qualquer farmácia. A '

nossa garantia é a sua maior proteção. so da ciência penal e peniten-
Distr. S. 1. P. Caixa Postal 3786 - Rio ciária atual, como em face dos
Ve?�a se:!' pro.êrição méãicQ princípios que 'vem norteando
"...... ."...... ._.._- ....... J"w,t-...............,._M�

Um patriota eslovaco
a assistência dum ponto-de

Londres, 22 (SIT) _ Con-
vista geral no Estado Nacio-

forme as últimas notícias che-
nal.

gadas a Londres, morreú em

17· de fevereiro último, num

campo de concentração na Ale

Ilma.nha, o antigo vice-presiden-

I
te do Parlamento Checoslova
co, Dr. Ivan Markovic, com a

____._____________________ idade de 56 anos. Markovic,
um grande patriota eslovaco,
antigo Ministro da Justiça,
abandonou a Eslováquia no dia.
14 de março de 1939, mas, foi
detido em Praga pela Gestapo,
no comêço da guerra e inter�
nado num campo de concen

tração, onde sucumbiu, final
mente; à1l tortui'as dos bárba
ros alemães, após mais de 4
anos de cat�v�Ü:9�

Escassez de vidro

de regresso de sua via

g"!m, reas.S1.lmiu sua

clínica.

'-;"-,.-

* HralnWllll', um sorriso radiante conquista os

corações e um encanto sedutor torna-se irresis
tível! Experimente Kolynos se quizer ter uma
dentadura bonita. A espuma penetrante de

Kolynos limpa bem os dentes, refrescando e em-

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, Físico, Química, Geo
!ogia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, MetalurqíQ.
Eletricidade. Rádio, MáquinaSj Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri·
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dícíondr-ics, etc. etc.

Móveis Mais de mil
bombardeirosComprar, vender ou alugar

só na
Londres, 21 (D. P.) - Mais

de mil e cem bombardeiros pe
sados norte-americanos ataca
ram hoje a fábrica de aviões
de Regsburg, a fábrica de rola
mentos de Schweinfurt e ou
tros objetivos na Alemanha.

A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]

,LIVROS
'

NOV-OS e
USADOS

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

!�\�'.'"=-,=''i'\. �'I----

.

-=�JI
I O. L. R O S A
,

RUA DEODORO,33
FlORIONÓPOLlS

COMPRA e

VENDE
•

IdiemIJI por.
. tuguê", etJP<l.
nhol. francêll,
inglêl. etc.

A ugusto Schüt�
e senhora

participam a seus parentes
e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua

filha HILDA com o

sr, ADEMAR MELO
Sà-o José. 8·7·1944

Medalha americana
Estocolmo, (via aérea)

Segundo uma notícia l'e(:el't.,�
m�nte public:lcla na impreu�a.
suéca, o el1genhe.iro de min,tB

e geólogo suéco, Hans LUl1d

berç:, de 51 anos de idade, Q11C
reside atualmehte em Toront·"
foi recompensa:do pela Ass')

ciacão Ameriealla de El1gp
nh01]'08 Suecos com a, Meda
lha de Ouro John Ericssoll,
por suaS notáv.eis contribui

ções no desenvolvimento d.}�

métodos modernos ele exp1ora·
cão, Em 1925, o sr. Lundbel'F,
óbteve a 'Medalha de Ouro {la

A caclemi:l Sueca de Investiya-

.í'sõe,,S.' de Engenharia, por seus

.,�l'ahalhos no mesmo terreno.

Zeferino Melo
e senhora

comunicam a seus parentes
e pessoas amigas que seu fi
lho ADEM�R contratou ca-

,_I
sarnento com a

srita. HILDA SCHÜTZ
Ponte de Baixo, 8·7·1944

SauJ Torquato e
Julieta Guimarães

Torquato
pGrticipam n seus parentes e

conhecidos o nascimento de
seu filhinho

AUGUSTO.CÉSAR
Fpolis., 21 • 7 " 944.

Eduardo Luz e
Senhora

participam a seus parentes e

conhecidos o nnscimento de
sua filhinha

VANDA·REGINA
. '

Fpolis., 21 - 7 • 944.

Marcíneiros
Precisa-se de 10 mardneiros

para fabricação de m6veis. Pa
ga-se' bom salário. Tratar no
«Lar dos Móveis», na rua Tri
jano, 15.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aproveitem os preços de Julho
d�a mui conhecida e barateira

o seu dinheiro, comprando na casa que m ars barato vende. Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
que são realmente os menores da praça. 'Não faça suas compras, antes de verificar os nossos artigos.

TECIDOS I Brim Sebastopol " 15,0(1, PERFUMARIAS
Chitas mt. 3,00 Brim Caroá _ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 12,00 I Pasta Eol:, nos _ .

'-'(IiI estampado ,. 4,o() t;hilão, artigo s_uperior Ii,()o I'.'asta. Colgatc. pequeno .

Vai' estampado _ . . _ .. _ . . . . . . . . . . . 4,50 Crepon para, qUImono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 Pasta Culg:Lte, gpa,nde .. _ .

vorr estampado a escolher 5,00 Pe lucia lisa, reclame 6,00 P'.lSt" Lever , .

Peterpans (reclame) _ .. " _ . (i,ou Pelúcia estampada, com listas _ . . 7,uo Pasta Euca lol .

Voíl .suiço 7,00 Peluda estampada IVO'Ile 7,OD Sahouetc Carnaval caixa � .

VoU suíço (artigo superior) ,............ 8,00 Peluda com bonecos 7,00 �abonet(! Dor ly .

Voil romain 9,00 (�adl�, a.rt�gl) bom :........................ 1(),(l(, Sabonde Eucalol , _ .

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

wÓr
11,00 'S'l!J"l1l'!e Gess i .

LinllO estampado ,................ 5,00 Cascruira para casacos, rcclame ,....... '!5,l)() i Sabonete Cativo em bola .. . .

Lmlio estampado com 8U de largo _....... 7,00

I
Casemira para casacos, aproveitem 10.00 Sabonete Va!c Quanto Pesa .

Lirsho Rodie 10,,1)0 Cusernira p3Jra CHsaeos, art. extra 5fl,oo Sahilo Arisl oli no , .

Fuslão estampado _ . ." 9,00 Mescla, artigo b0111 .......................•• 7,00 PÓ Ladi , ,_ .

'Fustão estampado (artigo sup.) 10,00 Brim K:1ki _. 7,50 Pc', Coti jlCqlleno _ .

!-:cl�rPàn.- (artigo superior) _ 12.00 N, (�oli grande .

1 ecido Iistado 7;00 CAMA E MESA
,

PÚ Suspiro de (iranada grande .

Tohralco Iistado ,.......................

." 10,00 Colcha branca para solteiro, arligo born :lO,no TDlco Malva ppquello
,,'

:l�e,��do Beligerante
" 10,50 Col-cha para casal. art igo b01l1 .:..... ::J5.oo Talco Malva gran dc ...................•....

1 ecielo c/aviões ," , ,.

H 8,00 Colcha pafra casal, artigo superior H 4:>,0') 'Fa:lcn Eucalol nrédio
:

.

Tecido, arnericano moderno................. 12,00 Cobertor cinza, J:� de hórlc , 11,.)�' Talco Euralol grande .. ., .

'l'obralco estampado _. .. 7,00 Cobertor para solteiro 24,o() Tah'o Hoss médio .

Tohrülco (,irtigo superior) ,.,......... 1°1°0 Cobertor para solteiro :.W,()() Talco Ross grande .

Tobra.lcu estampado c/corações 12,00 Cobertor para solteiro 28,00 'I'alco Gcss! grande .

Tecido CDln 'barr-a (reclame) lO,üo Cobertor para solteiro, tipo extra 35,u() Talco Palm ol ive , .

Tecif16 l:"Olfl barra (novidade) 12,00 CO]Jl',"!Or para casal . :lO,ou Houge Tentação .

Te-ciclli estampado c /Iaços .'....... 14,00 Cobertor para cn.sal 32.t)() Houge Cici .

Opala lisa, todas as cores .. _ . . . . . . . . . . . . . 5,00 Cobertor para casal, tIjJO xupvrio r 40.(Jo f\ollgc Hoia l Briar , .

Opllb J'ri.lrqcesa '... fí.co Algodàü Léro-Léro (peç'a) ,.. :32,00 baton Tcntaçúo .

Opala' .iriglC,'sa _... 7.00 Algl,tl{w \[inho . 40.00 Baton La laque ..

Opal.:\ vr'lga 8,00 Algodão Douro . 50,00 Creme Rugol .

Opa lu stlissa Mutarazzo , _.....

" 13,.)0 .\I�odão Argentina .
5;).i)O Creme Cati "

Camhrnia hrünca, '1 mt. largura............ 16,50 Alvejado Desafia, peça rle lO rul s. :n,oo (,reme de Alface .

Op,al:\ estampada 7,o(_) A lvcjado Polar, largo 1,50 peça 170,0(. (reme Ponds .

Opala cstampada , _ ,................... 8,00 Alvejado Poln.r, Iarg. 2.00 peça ,......... 2()(),()o Fixhril .

Opala estampada (art. superior) ,,'" 9,00 Algodfio "C C' Iarg. 2,OO'I>('��a
" lSr),oo úleo Dnrl y e Frank Lovd .

Slp��llil �st:ITID!pâda Ivctte 12.00 Crctonc Lençol 6/4, branco ml. 12,(1) úlco CCC�' I

Zefir, arugo bom ,......... fi.co Cretone Lençul 7/ I, branco 1111. U,oo ()leo Encalol .

Perrai pnra ('amisas 5,00 CretoI1e Lençol 8/4, branco Illi. H,()o (dl'O ]{oy,1! Brinr .

'l'ri <:'01 Íi'le, ãrligo superior 10,po C["'('!nne IllJIpério 614, em cures llll. D,oo I Quina-Pelrt'lleo SUJl<lal jlequeno .

1'ricúli.l1.e, tipo extra �"'.'"

" 12,00 Cretunc Anligo !}/4, CIn corC's, lc.lrg. � 111tS. •.. 22,o{) I (}lIin:.t-Pclrófeo Snnrl�lt' gl'nndc .

'friê(jlinc, com salpicos..................... 12,50 Cretone Amigo 10/4, l']ll cores, largo 2,20 lUls. • 24,00 <)uina-Pctrúleo Oriental .

Tri('Qfine, para pijamas ,.. 12,00 Cre10nf Carioca, 9/40 Ja.rg. 2 mts. br .. mt. 20,o() L,,;'üo' Brilha.nte .

Trii'.i)lirie hranca, lavrada 13,00 Creton€' Clrioca 10/4, branco, largo 2,20 mls. . 2-t,l)() Leite de Colônia .

Brij.Jl pardo cDlegial 5,00 Cretonc Para,izo 10/4, bra'llco, largo 2.20 III ts. . 24,()o
Brim panJo colegi.al, superior ti,oo CretoDe Cllriá H/4, hranco, lm·g. 2 mts. 2(Loo DIVERSOS
Rrim llzül marinho, art. b0111 6,00 Cretone euriá 10/4, branco, larg. 2,20 mts. . ,:lO,Do Toalha B(im Dia fi.no
Brim fantasia , 5,00 C['('lone :\'npcial H/4, hranco. larg. 2 mts. :l,í,o() Calças fritas para hOlllens .............•... �2.()o
Brim ('oloss�trl ,. 6,50 CretoJ1e �llpcial 10/4, bralllco, largo 2,20 mts. . -lO.() o Camisas de Tricoline rI.estle :W.()')

Brim·, artigo bom ,......... 7,00 Riscado Colossal pal'a colchào, reclame 5,5() ;\ic'i:1s para hO!1lens desde 3,()()
Iirirn 'Si-n'gapnr-a .: 4.... 8,00 Biscado enfestado paira colchão -.

" 10:00 �írjHs Pa,nlistHs 1)�lrH B10Ç['lS ................" !),;)O
Brl'llJ' :Sllfj,e.rior 10,00 Hisear!o C'nfestadu para colebão, art. sup. 12,(}() Casacos de llwHlats para crianças 10,00
Hrirn l';stali1�gradQ ..................• ,......

" 12,00 Atoalhado hraneo e em cores, enfestado....
" l�.oo I Biusas de meia [lClra ('rinllj;a, :1rl. illVCl'Il0 12,o()

Sbd·a:s lisa's e e.stalnpadas e uma infinidade de artigos que deixamos de Inencionar, como: r�ndas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, cami�a8, etc. .

Comprar barato} só na (asa Yolônda (filial). a casa que mais barato vende.
RUA FELIPE SCHMIDT . N. 2 r

____

_ __ o _. •
_

F"ARMACIA ESPERA�ÇA IChecoslovacos 11 _

lu CODlelbeir� ��:ra��e�:�FONE 1.642 na invasão FILH A1 I MAEE.trela • dODUClÕ. Londres, 28 (SIT) - O mi- •.

nistl'o da Defesa Nacional rL1.

Checosloyáquia, general Segrj
Ingr, felicitoll o general Eise
nhower por ocasião elas primei
'ras operações militares dos
exércitos aliados no continer.
te europeu e exprimiu o sen

contentamento pela particip'l
ção dos av,iadores checoslová
cos nas oporações. Em respos
ta, o chefe supremo das fôrças

A kim aliadas declarou, em nome Cle
todos os exércitos das Nações Emprega-se com vantagempa-
lJnidas: "Sinto-me tão orgu-

ra combater as irregularidades
das funções periódicas das 8e-

1hoso quanto V. Excia. pehi,. nheras. É calmante e reguladorparticipação dos valoros I

aviadoil'es ('.hecoslovacosi". _

dessaR funções.
Durante os três pl'imeiro's dia�) FLUXQ-REDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re-
de luta na NOI'lllândia. os pilo- ceitada. Deve �er usada com

I-t.os checoslovrucos derrubaram ".

ItA.
-

1 -,
'. .'conl.lança.

I
Tes aVlOes a emaes Upo I Fo �, �?::- FLUXO-SEDATINA encontra-se
kewolf" - 190, danificando '<;MAE em toda parte.
�:������������������ t

.a ...

Curso de Córte

ECQm1mize
a pre:ços

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

CARTAZES DO DIA
3a.feira HOJE

A's 7,30 horas
A Param.ount apres.enta Fredric March. Francis Gal!,

Tamiroff e Walter Brennan na obra máxima de
Cecil B. de Mille:

Lafítte, O corsário
COMPLEMENTO r-TACIONAL (Natural)

ESTORVO E ESPANTA·CORVO (Des. Popeye)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00. Imp. lO anos

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

(lHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas;

Viviane Ro.mance, no forte e impressionante filme:

Mulheres perdidas
(O Puritano)

Bela Lugesi, em:

Zombie, a'legião dos mortos
HenrY Wilcoxon nos 7 e 8' ep'isódios de:

O misterioso dr. Satã
COMPLEMENTO NACION.<\L (Natural)
Preços Cr$ 2,00 (Unico). Imp, 18 anos

5a.·feira, no Odeon, às 5 e 7,30 horas.

Outro ,s.uce.sso de Cecil B. de Mille' com Jael Me Crea,
Barbara Stanwick, Robert Freston e Akim TamiroH em:

Aliança de aço
w p ;se IU.tA.;PU .a:. .,S;; "4, 43, M.i , JJ.t __ $ .>liU

3,40
2,20
4,00
B,:IG
:3,20
4,20
<I,;ío
G,()O
�i,�o
.�,;l()
4,So
4.;)0
1,8"
Ii.oo
!.l,00
!),oo
;{.2o
-Llo
..j ,I )1)
;).1)0
.I.I)!)
!i:oo
5,o{_)
!i.1 )0
1,[io
3.1)0
;),()()
1,50
:L'io
X,50
7,DO
S.oo
8,50
R,50
3,50
2,00
3,(1)
4.!io

11,ol)
Hi,oo
15,()o
10,.)1)
S,oo

Ensina-se em auias
diurnas e noturnas,

Largo Benjamin
Constant, 6.

nacões dos orl!:íios de Estatística �n • Camisas, Gravatas, Pijames
lit�r,. uma pe8so.8 revela o Il_0fl ;,

I Meias das melhores pelos me·
.Immlgo do Brssil. E parI! ns miml "

«OI do Brasil, a lei é lJ)flexlv.. oores preços so na CASA MIS'
lU. &11.). CILANEA -Rua Traiano.12

,

,

I AVO I

(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

•

A "CASA SANTA ROSA" comunica aos seus distintos clientes e amigos
que as suas Secções de Sedo s, Lãs e Casem:ras foram transferidas da

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

·Casa SAN! O A
ORLANDO SCARPELLI

Rua Conselhe ro Mafra. 36 - Telefone 1514
FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o iSTADO--Terca.feirar 25 d. Julho d6 t944
a pom:'·Tr·I'O t

INDICADOR
DR. MARIO

MÉ.DICO
WENDHAUSEN

(Diplomada pela Faculdade Nae, de Mealclna da Universidade do Brasü)
Ilx-Lnlerno 00 t>ervlço de Cl1.nJca Médica 00 frofessor Osvaldo Ollverra. médico do

Departamento de Saúde

l:LINJCA bUl:DIl:A - Moléstias Interaas de adultos e cr-tauças, CONSUL'1'óRI0

e RIt:SIOE,\l:JA: Uua Felipe 8clunldt n, :J8 - 'rei. 812. (''ONSUL'l'AS - Das 111 às 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

. t<:Mpecilllista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde. das 3 às ti.

Rua Vitor Meireles. 24, fone 1441

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
V08 Serviços de Clínica Infantil da Assistência Muni<.:illal .. JI"�llita)

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSUL'l'óHIO: Rua Nunes �la('héltlll, 7" (l�dincio S. Ji'1·anc.is('o" Ju,,#' 1,4'1.1

Consultas das lU às J:t e üas 1-1 as 15 ilUr,,�

nFSII>ENCIA: Hua Marer-nu l (illlli lt'!'Illt'. &. 1",,1](> 71i:l

CLI:\flCA DE OLHOS - ounnos � NARIZ - GARGA:\fTA

DR. BIASE FARACO

Assista ao maior

"pega" d i f�
•

ra 10 orue e

de todos os tempos!

Médico - chefe do Serv·i,o de SifiJijs do Cemro de SOlide

DOENCAS DA PELE - SíFILIS -- AFECÇõES GHO-GENIT.:\!S DE
AMnUS ·os SEXOS - RAIOS INFI-I,\··Vm�MELHOS E ULTHA-VWLETAS

CONSULTAS: das 3 às (i h, - R. Felipe Sclunidt, 4()
RES,: R. Joiuvilc, ·17 -- FONE HH.B

VAI estourar pelos ares o es

cândaloso caso das familias
Letizia e Guanabara! Ouça as

gosadíssimas peripécias do formi
dável encontro entre as duas fa
mílias rivais. Alegria! Humorismo!

Emoção! Roman
As mais for-

tes doses de sal, pimenta e ou

tros condimentos que já foram
usados no rádio. Um programaori ..

ginal, movimentado, cheio de si·

tuações imprevistas e hilariantes.

Quem vencerá ? .. Letizia ou Gua
nabara ? .. Assista ao desenrolar
desta alegre e emocionante peleja!DR. SAVAS LACERDA

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, Nariz - Garganta.
Diploma de hahilitaçâo do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CuNSULTóHlO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horus. Fone 1:!:j9.
HESf[)f,NCIA - Conselheiro Mafra, 77,

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GlmAJ, - ALTA CIRUHGIA - :\IOfA;,S'rrAS DE SEXllORMi - 1',\Wl'OS

li o rmarlo pela Facurdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Assrst e n te po r vários anos do Serviço Cí.nirgko do Prof. Alípio Corre lu Neto.

Ci.rurg üa do estõmago e 'vias híliares, intestinos delgado e grosso, tiróí{le. rins,
prós: {li a, bexi.{{a, útero, ovários. e tl'OlU}XIS. Va ricocete, nídrcce:e, var izes e hérnia.

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas. à Rua Felipe Schan.idt., 21 (altos da Casa Pa rajso J. TeL ],[;98

RESIDf':NCIA: Rua Este\ es Júníor, 179; TeL M7ü4

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso M AperfeillOamento e Longa Prática no RIo de JaneIro

IJON:OW l.TAS - Pela mannã: dfarlameolt! dM lOl3C:àsl2 h, • à tarde excep to ao,

Ábadoe, da" 111,30 As 18 hora" - CONSUI.TORIO: Rua João Ptn to IL 7, $O(lI·.d" -

'one: 1.4111 - Re8IIdêncla: Rua Presldenw Coutmho, ,!3..

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante iustalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar. úlceras gástricas e duo

denais, câncer do estômago, afe
ções lias vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artifkial
-

Dr. Newton d'Avila
para o tratamento da Tuberculose
i'ulmunar - Tratamentos moder- Operações _. Vias Urinarias -- Doen-

DOS e efic'3zes desta moléstia ça. dos intestinos, réto e anus

Completo gabinete de Eletricidaot' -- Hemorroidas. Tratamento da
médica: Ondas curtas e ultra-cur- colite amebiana.
tas. Raios ·)nfra-Vermelhos e Rai0� Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Ultra Violeta. InfrazoD-Terapia Consult: Vitor Meireles, za.
Consultório: Rua Deodoro, S Atenile diariamente às 11.30 hs. li.

esquina Felipe Schm.idt ô tarde, das 16 hs_ em diante
Das 9 b 12 hr5., e das 14 às 17 hn ! Rellid: Vidal Ramo., 66.

Telp.fonE' 1.475 Fone 1067,

SãiiãiõSiiâiã·"seii"h·õ-rã·s·-

INSTITUTO DE DiAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

J'ormado pela trntversídade de Genebrlt

Com prát.íca nos nospttaís europeus

Cllnlca médica em geral. pediatria, doen

cu do ststema nervoso. aparelho gEmlto
urrnêrto do homem e da mulher

.......ste, TéCJlloo: DR. PAU!,o TAV./lRIilt'

Ourso de Rad�olog!a Cllnlca com o dr.

Hanoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau

lo'). Especializado em Higiene e Saad�

Públtca, Pela UnIversIdade do RIo lU Ja·

neíro. - Gabinete de Ralo X - Electro

carflllografla cllnlca - Metabolismo ba

1ft I - Sondagem Duodenal - Gablnetf

de flllloterapla - LabOl'atorlo de mtcros

copia e análise clín tca. - Rua Feroand(i

Haehado. 8. Fone 1.195. - FlorlanópollF

DR. SAULO RAMOS
IIlllpeclallot. em molMUaa 4e MlD.b07U -

PartOL
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: e-t.õ

maco, "es(enJa. Atero. ovários, apendtce.
tumorM. etc. - CIRURGIA Pl.A.S'l'WA

00 PJilRINi10 - H6rnJ.. , h1drocele, ,,&

l'lcoo",'e. 'l'ratamento sem dOI' ... 4rperaç'c
dI'! Hernorrold68 e v.rl_ - Fracturas:

aparelha. de 1t�880. O�ra na. HOtIpltaio
4... Florlan6pou..

Praça l'.,...,l..a e OU"elra, 10. )1'0••, 1.00'.

Borúlo: O... 14 la 1. hor.., dJllI'IameDUI.

DR. AURÉLIO ROTOLO

Dr. LAUHO DAURA
kJI;Jlt'dall�ta em Doençus de I:ftlllho

,'as - Vias Url:nâl'ias.
CUrso de especíal ízação de Gtneco

log ia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de S�o -Pauro.

Tratamento especia lizado, médico e

cirúrgiCO, (ia::, afecçóe:::; do aparélrio

genital Ierrnnmo ( Ut.er'u. OV:1r'IOS,

t.l'0l111Jé.lS, etc.) .

Cura radical da s ín rlamaçôes dos

anexos (Ová rios. tr(JnlJ)ô�), sem upe

ração), 'I'ratau-ento de lod:_)�' os o is

túrbíos da menstruação e da eôterUJ
dade.

Tratamento moderno da bteuorra

�Ia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Uretroacopta
- e de laboratório,

FISIOTEHAPIA - DIATEHMIA
- Il\TFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5,
Consultórto - Rua Tiradentes H.

{I'one: 1.663,

Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

OR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

t.'lnrpa e Ortopedia. enujca ... C1MlJ'Cla
40 tol'u. PartOll ... doeDI.'_ de Hnhoraa

:;ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dicí
·larneute das 15 às 17 horas. RESIDilN

'tA: Almlr&J1'" A1Tlm, 86. "on. 7111.

DR. REMIGIO
CLíNICA Ml1DICA

Molést1.as 1nwrnasl de Senhoras � Cri

lnçu em Geral. CONSULTóRiO: Rua

"el1pe Schmldt - Edlr1clo Améll.a Neto

J'on� 1592, 9 lU 12 e 14 às 17 boras. RE
SIDIlNCIA: J LC1r�o Benjamin

Constante. 3

Aproveitem 09 preços vantajosos!
Os mais modernos modelos!
Tudo não va! além de Cr$ 50,001

Sapaatria
Rua C.ons,

Barreiros
Mafra, 41

• •

Ouça êste sensacional programa
nas emissoras:

PARAHAEHSE
Todos as 2as. I

3as. 50S. e 60S.
feiras, dos 21
às 21,30 h s ,

PORTOALEGRENSE
Todas as 205.
405. 50S. e sá
bados, das 21
às 21,30 hs ,

.:-------------------------------------.

LETIZIII GUINaBARI
ÓLEO DE AMENDOIMÓLEO DE SEMENTE

DE ALGODÃO
SAPONÁCEO. SABÃO

Stondard

QUllld,o há prisioneiros de mais... Q,�arto aq��es�����;:
N I - 23 (N B)

-,. . - precisa alagar um quarto Val-
ava orque, .,

- mao principia entao a metra- . ,.. '�
Um patriota belga que conse- Ihá-los. Quando calcula já ter tlla�� (sem môveis), em c� ..a de

guíu escapar do campo de con- gasto bastante munição, faz
tamília, ,no centro da cidade.

centração de Dachau, fez as encher a vala,
o Paga. ate, Cr� 120,00 por mês.

seguintes declarações ao jor- O jornal clandestíno acres-
Oter tas a Caixa Postal n, 113

nal clandestino "l'Insoumis": centa: _

5v 5

- "Por vezes, o campo de Da- T-'" fchau,
.

está superlotado. Isso "Belgas, que estais chama- lJ)()gra o
não atrapalha muito os ale- dos a partir para a Alemanha I. Para traba\lhar em Blumeneiu ,

mães. Fazem ca.var grand�s �ab�i .qu� um simpies ato d�! numa �ra.:nde Eírmc , precisa.se .de
valas e, em seguida um cami- índíscíplína pode levar-vos ao, bon: t1p6gr�fo que conheço, ln-

nh.ão de carroceria basculante campo de concentração de Da- g�Ae43,���ri� ;b;�;�i:�!�rr=
. vai buscar ym carregamento I ??au, onde tantos dos nossos João Pinto. 9-A. 15 v.-9

I <;ie homens. Este carr�gamento ja morreram em consequên-
e transportado para junto de I cía das torturas infligidas... VENDl' sr ..uma das valas, fazem então a IHa uma única linha de condu- Ir' li
carroceria inclil1ar-�e e os

hO-1 ta: desertai da Alemanha, vol
mens caem 'uns sobre os ou- taí para seus lares e resisti, re
tros, dentro da vala. Um ale- sisti!"

uma máqui
na Singer em.

perfeito estado de conser

vação. Informaçõe-s nesta

gerência. 3 v .• 3

CréditoMútuo Predial (arteira·
I Perdeu-se uma, com dinheiro,
fotografias e documentos. Gl'O.tifi
ca-se com Cr$ 100,00 o. pes8Ôa que
a achou e a entregar no. co.so. n_

37 da Praça General Osoria, ou

nesta redação. Sv.S

Prop(etários - J. Moreira & Cia.

A nlais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18 I"ASA- Vende·se 1,lma. na

.,-,. • rua Felipe Seh·
midt, 184. Tratar na mesma

PRÊMIO MA IOR CR $ 6.250,00 Registradora
Vende-se Ul'nG máquina reqiatro

dora «National», modêlo 726, no
va. Trator no «Bar Oriente». na
rua Vítor Meirel... 11. 30""3

Muitas bonif�co:ções e

Tudo isto por apenas

médico grans
Cr$ 1,00

..--_ 1 .1 6ARAGE ��:���
rua Alves de Brito. Trcta,r
na casa n. 70, da. r:numo
rua. 15 ·v ... 8

Vende-se um aparê ..

.

,
lho para

ondulação permaoente e um

estabilizador de 1 KW, com
pouco uso e em perfeito estado.
Tratar na Praça 15, n. 10.

V.- 6'

VENDE';'SE
Uma completa instala�ão :me

cânica (máquinas) para Padaria.
Ver e tratar na rua Deodoro, 12.

........,,"",..........,..-'"""1.•,.,.........,.....,_..""".'1"-.---,..,..,.,._."...,........."._."'.....,-,_...., ........., .,.•• ..".• ,""•. ""•••,.,.....,.,...,-,-....,.,..,..."-.....--"".,...."....,_,
.... 2..• ·fl· =""" .4""'.' ""."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Departamento de

Educa-lI ção atenderá, todos os dias

Ou·e·' terlaa acontecaldo a Rommel? i úteis, até 29 do corrente mês,
..

.

• 1
as l?essoas interessa��s no f�r-!

J 1,. ')1" (·U I» _ 1·� a Iuformacão ('Ul'ÍOHRi chean Ine�lmen�o de bandeiras

naclO-1,flll(llCS, "'Ó) •.• ., ma
"

"

t',-'
naIS de fachada para as esco-

através ,Üt. rá.lio alemã: 'ó])e que () g't'lIeml �elll} Díetrích as-:} e-, d inter .

. '"
,.'

" A J' 1 I ,. A

I' ., ,-o I as o ln enol em concorren-
summ o ('ODUlUdo das for�as li muauas lia .,Ol'lllaJHUI • ut·a..

rbli
.

_

, A

d t . t' _,
" ela pu uca. Ino (1I1(\ se sahía, esse coman () es IHa a ,e ag'nra em UUIO!' (e

I'
* ,

Honll?el, � l1�ais popular dos generais alemães e ('on�i(�era lo Os ex.ames. de rádío-telegra- (em _Cf'uzeiros por, I Proje(ão de filmes
o 1Jlal�)j' .tecntco n_:lzIsta. na gl1el'l'� d? tanques. A u�hc]a .qlH' lrísta de P e 2a classes, segun- SeS530 .

--

fillllll.Na a nomeaçao do g-:lleral n1et.r!ch ?l!l}OS rnars an�lg:()S ido aviso publicado pela D, R'. o Conselho de Ad�inistração
I � Instrtu_to Bra,sil-Estad?s

e leaiS co18l)ora�10l:es de HItI�r (que la partíelpou no f��H�S() le-Idos Correios e Telégrafos de aprov.ou a remun_eraçao, de c;':' Unidos fara ree liznr , h o ie ,

vante ,da CeneJfi.l'!R de Jl'[umque) nao expllea o flue e feJto {lo IS C ,- li d Fl
cr-uaerros por sessao e ate o rncxi às 16 e 19,30 horas, para seus

'Af lk K' "'I" írl 1" d ,., serao rea iza os, em ,_0- mo mensal de quinhentos cruzei
ex-comandante do • , rr a orps. erIU S14 o e nnrna o lia I riíarrópolis numa da" sala" da b d C

. _ , associados, 2 sessões cinema-
� ".' .7, O t " f' J t -ont "1 I

' ;:,,, ros aos mern ros a orrussc o o e , .

depuracão (los últimos dIas. li ena lua meu e encon Ta o
Academia de Comércio no dia! Abastecimento, excéto o seu pr-a- tografzcas, com a ep resen ta-

a mo�te no campo de batalha, II que tantas 'vezes escapou por 26 do corrente (quarta-feira}, Isidente. ção de novos filmes,
um trlz1 às 8 horas da manhã.

IEcos e Notícias

ALEXANDRIA, 24 (U. P.) -- UM GOLPE OUSADO DOS "COMAN DOS"� QUE
OPE,QAM �O MEDITERRANEO, FOI REVELADO ONTEM. TROPAS DE AS ...

SALTO BRITÂNICAS E GREGAS INVADIRAM A Il HA 'DE SIMI, NO DODECA

NESO, OCUPADA POR ITALIANOS FASC,lSTASs E DESTRUiRAM TÔDAS AS

INSTALAÇÕES INIMIGAS1 REGRESSANDO FINALMENTE COI'II 150 PRISIO
NEIROS. O ASSALTO EFETUOU-SE PRECISAMENTE À MEIAmNOITE DO DIA

_ �_�_� __���,_ç-º!!I-º-º-�_§��,�_9'_?',__��_,__�,º.º!lA__�9 !_!��y_�L..�ºº. _E� ,ALEXANDR IA.

f"TIl [éill1 I� PROPAGANDA

FlorianÓpolis - Rua Trajano 33 - sobrado - Caixa Postal 53

',Florlanõpolis, 25 t:Je julho de 1944

NovO .,�que I. I Peixes e camarões Está aberta, �o Instituto de
a Ploesh .

PORTARIA N. 13, DE 24 DE Educação de Florianópolis, a
Londres, 24· CU. P.) - tnror-] .JULHO DE 19U ínscrícão ao concurso de Lente.

niou a emissora de Moscou que \ ,A Comissa,o de A!)ast�cirnentn do de Psicologia Educacional-Pe ..

formações de máquinas, com Estado d� _Sanla Catal'lJ1�, usando
d . " O Edit 1 t te.

".,.
, "�'o (la atribuição que Ih" contere o ar- agogla. 1 a compe en .e

ba�: na Itália, escoltados p ,

tigo V, letra b, .da Portaria n. 220, foi publicado no "Diário Ofi-

a�:oes de ca_.ça, atacatam.� re- d� 4 de mai:).,de �944, da ��o�)l'(len<l-1 cial" de 21 dêste mês.
,gIao petrolífera de Ploesti e çao da Mohilizaçâo Econ�lHuca. .

.

depois demandaram a aeródro-
". RI?SOLVL:

,

A
.

Artigo 11I1lCO - Deverão ser sub-
mos nazistas. crescentou a

metidas a: visto -da Comissão de A Seccão local da Ordem
difusora moscovita que pelo Ahastecimento, a partir (la data da dos Advogados do Brasil re
menos 41 aparelhos nazistas publicação desta Portaria, as gUL1.S quereu inscrição, no respectí
foram derrubados no curso de d� expor-tação de peixes � cama,

vo quadro, do bacharel Ogê.

b
' 6 1 t; roes, destinados a outros Estados.

00111. ates aereos, � ocom� :- Florianópolis, 24 de julho de 1944, Truppel.
vas foram destruddas. Depóxí- (ass.) Nerêu Ramos, presidente -

tos de carburantes e outras
.

Fio iniciado pela Prefeitura
instalações foram incendíada- 1522 Se precisar de um

desta capital, na última sema
Perderam-se 5 máquinas norte- automovel. chame

na, o alinhamento da "Traves
o dêsse número, pelo fône
1600,

sa" situada logo atrás da Rua

R
Visconde de Ouro Preto, para

PARA ALIVIA C d A t·Da cuja rua O ESTADO sugeriu o

, OS arDeS a roeD I nome de "Marcelino Dutra", o

OS ZUMBIO Rio, 25 (C. M.) _, O general poeta do "Brejo",

E· 'A O I � ICUL Diego -:\1aS0'11, ministro rla Seria conveniente para a

'.. H;,;." ;;.
r . -

Agrtcultura a:genti�la, int�rro - própria Prefeitura se os serVI,

",. ,'"OADE DE gado p�los JornalJst.as SI era ços alí realizados impedissem,
. ..

O'·UV I R
verdadeIro o rumor çle que h.l.- como se espera, de maneira

viam sido suspensas as expor- eficaz, os constantes desvios

tações de earne da Argentina. de terra para a parte baixa da

Se V. S, sofre de aturdimento para o BrasU, declarou que tais I rua" I?otivados pelas águas
catarral e zumbidos nos ouvidos, :aotídas eram inexatas acres-lf1_UYlaIs, q�� torna� r

essa ar

compre na farmácia um frasco de eentando que "a exportaçãc terla quasl mtransltave" nas

PARMINT e tome·o de acôrdo com de carnes para o Brasil vem SejéPOCaS
chuvosas,

as mstruções da sua bula. Parmint realizando normalmente". •

alivi,a prontamente. os aborrecidos - O ministro da Fazenda au-

zumbidos dos ouvidos. As narinas Dra. JOSEFINA S(HWEIDSON torizou a Caixa de Amortiza,
obstruidas despejam o catarro, a de regresso de sua via- ção a substituir por cédulas
respiração se torna mais facil € gem, reassumiu sua novas, da nova emissão de cru-

cessa o desprendimento do muco clínica. zeiro, as notas de papel�moeda
nasal na garganta. Parmint é agra· _

. .

lem circulação que foram emi-

claveI ao paladar. As pessoas que Jusl!_ensao e tidas pelo Tesouro Nacional,
80t-� de .,atw:dimellto catarral, prisoes notas de 50 mil reis, estampas
farão' bem, �rovando êste remédio.' Estoc?lmo, 25

_ (SIP) - Se-114.a, l�.a, e 16.a e todas as 110-

gundo mformaçoes vmdas da, tas de Igual valor emitidas pe-

U'91-1 D,·tler Húngria, o jornal polonêS edi- lo Banco do Brasil.
( \J' ,»

tado em Budapeste, "Dziennik Também, o Ministro da Fa-

no exé'r"·lto Polski", foi suspenso e os reda- zenda foi autorizado a emitir
\I

.
tores Zbigaiew Kosciuszko e I células dos valores de um cru-

Londres,' 25 (D, P) -- A Zygmunt Rogwcki foram pre- f,zeiro e dois cruzeiros, enquanto
liNB mmneiotl que :HItler d� .. sos. perdurar a atual anormalida

t�rminO�l a ac1opçã(� da sauda.- O sr. Zbigaiew Kosciuszko foi, Ide no I?ercado de metais. Fi
çao n·azlsta pelas forças arma- antes da guerra, corresponden-! ca, porem, suspensa, durante
das elo Reieh,

..
o que deve ser tE! da agência 'telegráfica PAT, êsse período, na Casa da Moe

observado á partir do Ulomen- em Budapeste e o sr, Zygmunt da, a cunhagem de moedas
to da rêceipção do aviso. Bogucki redator no escritório dos valores acima menciona

- central da mesma agência em dos, isto é, de um e dois cru-

Varsóvia. zeiros.

-americanas.

Também com
os 'aliados
Roma, 24 (D. P.) - "Não ê

só eontra. seus inimigos judeus
que SE' de·S'encadeia o furor d03
·'lazistas. Os próprios aliados
não pas.sam melhor". Foi o

Que afirmou, em missa solene

pOla li bertação de AT'ezzi),
1110118'enhor Emmanuele. O �

alemães, frisou êsse alto dig
nitário, fi2;eram entre os italia
nos milhares (.l� '-tOmas Jno�
��,���, .-...� __"- "C __

PETIDLIIR
11111[011

Sem çomproml&�o. solicite il "MARQU�S':, pessoalmente ou por car{éI, maioras informaç6es
i!I respeito dos trabalhos de sua especialIdade:
PLAN.OS PARA CAMPANHAS DE PROPAGANDA em jornai!:., revistas. radio, aulo9-falnnlos

!J carta2'es: LANÇAMENTO DE PAODUTOS ou AUMENTO DE VENOASj
Se:RVIÇOS AVUL.SOS; desenhos artisi:co$ e !écnicos, c! Iché$, redação dB hu:tos, ideias

pira anuncias.

ULTIMA HORA
Berna, 25 -U p. hl�êndios colos

,. Washington, 28 ·U.P- A Confe
sais volüuam a manifestar-se on; r�ncia anglooa:tnericana de petróleo
tem n� peq:,ena cida.de frtlnC�SO' que ;6 instalará hoje nesta capi:
de Samt.Gmgolph, na frontelrc tal, � considerada, pelos círculos
franco·suiça, ,que os ale�ães er: oficiais dos Estados Unidos, como

tregaram praticamente a destrUI' um dos passos mais impol'tantps
çéio e ao saque sabado último. em para a organização do mundo de
represália r:ela ação dos "maquins}) após guerra.
que a tinham atacado e domina.
do temporàriomente. Moscou, 25 tU. P,) - Mais um

general alemão, Negig, fci feito
prisioneiro pelos russos, durante
a liquidação fina I da gua rnição
de Brody. que resultou na captLlra
de 17,150 germânicos,

Londres, 25 U.P- Mais bombas
voadoras foram mandadas peloE
alemães conb'a os condados do sul
da Inglaterra e aréo. de Londres.
na noite de ontem, causando da
nos e baixas. Moscou, 25 (U, P.)-A rádio lo

ca! i,nfon,,:a que as divisões ger
manlCas, incumbidos de defender o
caminho para Varsóvia, estão ba
tendo em retirada paro a capital
polonesa. em vista da captura de
Lublin e SiedJce pelos russos,

Zurique, 25 U.P- A rádio alemã
informou, à meia noite, que aviões
inimigos, em

. 'rêides para incomo'
dor", estavam naquele momento
sôbre a área de Berlim.

Moscou, 25 (U, P.) -_ Informo,se
que os russos. em ofensiva que
em preendem pela Polônia central
estão empregando quasi todo �
materiol bélico que tomaram CIO!!
alemães nestes últimos tempos
fazendo, assim, com que os na:
zistas experimentem doses amar"

gas de. seu próprio remédio,
'

CONTRA CUPA,

QUEDA DOS CA,

BELOS E DEMAiS

nFECCOES DO

COURO CABElUDO. CASA MISCELANEA, distrí,
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsico8,
Rn � Trajl'lM I 12,
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