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A vez da Prússia
MOSCOU, 31 (U. P.) --- AS ÚUTIMAS INFORMAÇÕES DA FRENTE ANUNCIAM QUE o TERCEIRO EXÉRCITO I!� nÚSSIA
BRANCA, COMANDADO POR CHERNIAKOVSKY, INICIOU OFENSIVA DE GRANDE ENVERGADURA OONTRA A' P�(JSSIA

,
,

.

r" o.;�;,_.:r-:-;:::-.. ,-' .J $ }r. .... '

ORIENTAL. QS SOVIETICOS ESTÃO AVANÇANDO A NORTE E OÉSTE DA FERROVIA DE ALYTOS (OLITA)úA�'eIDADE
rOI INCORPORADA PELOS ALEMÃES A SEU TERRITóRIO EM 1939. AS VANGUARDAS DE CHERNIAKOVSKY ESTÃO A

50 KMS. DO TERRITóRIO ALEMÃO� PR OPRIAMENTE DITO.

Londres, 31 (U. P.) - É a neio às defesas alemãs de Var- redobram os russos o furor de
agência nazista Transocean sóvia. O grosso dos exércitos' seus ataques a Varsóvia, aos

que informa terem os russos russos, que deverá desencadear Estados Bálticos e à Prússia.
irrompido com grandes contín- o assalto decisivo à capital po- Na Prússia, aliás, Cherniakovs
gentes no subúrbio de Varso- lonesa, está disposto em semí-. ky - o general judeu - já do
via denominado Praga. Se bem' círculo, pelo léste, do norte ao 'mina uma superfície de 16

que a agência alemã afirmei sul de Varsóvia. O raio que kms. de profundidade, no "sa
que os russos foram repelidos I abrangem essas fôrcas russas grado" solo dos "cavaleiros
no primeiro assalto àquele ba- calcula-se em apenas dez kms. _ teutônicos", que legaram aos

luarte, não poude ocultar que Os comentaristas de Berlim
I

junkers da Prússia Oriental a

a infantaria russa já percorreu continuam a propalar a exis- sua soberbia mediavel. Na Tur
os onze kms. que a afastavam têncía de um plano estratégí- I quia, a. situação política em

das. porta� de Varsóvia. Merece co, que dará meios ao alto co-!relação à Alemanha caminha
aSSIm registo o telegrama da comando alemão de deter a • para um rápido desfêcho. Os ITransocean, pois os últimos espetacular arrancada dos ge-·I despachos transmitidos de An
despachos de Moscou referiam- nerais russos. Enquanto isso, gora admitem a possibilidade
.se apenas ao início do canho- surdos às ameaças de Goebbels, de um rompimento nas próxí-
___-.-__
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CherDlilkovs�i. O primeirO .ge��ral aliado I�:f;'e��:�;�fã�_. �� ������es�aJ��

a PISa r o so Io a Iemao se especial significação às re-

:ilroscou, 31 (U. P.) - Pela prtmeíra 'H'Z nesta g'uet'rll, o centes notícias da capital tur
Jll'ÓIH"io solo alemão está sendo Ilhado pejo fnímígn, E o co-

t
ca, até certo ponto oficiosas,

mandante das fôrças Invasoras é de orígem judaica. Com cfei- 'por ,terem si�o transmitidas
to, revela-se que pertence ii raça mais odiada e mais persegui- através da rigorosa censura

da por Hitler o general Cheruíakovsky, cujus tropas acaham de! turca. Confirmando-se, como

entrar na Prússia Oriental. É êle, aliás, o mais jovem. dos ge- i tudo está a indicar, o capítu
Iterais russos, pois conta apenas 36 anos. Os despachos até 110

final da� sinuosas relações
ugora recebídos não dão maiores pormenores sôlrre a invasão turco-alemas du�aJ?-t� o curso

tia Prússia Orfental; Dizem, apenas, flue o 'I'erceíro Exército desta guerra, assistirá � mun

tIa R�s�ia B_1'311l_Ca ]�vou de roldão o chamado triâD_g'U.IO de su-I do a :)Ut�a den:;o.nstr�çao . d�
walki, Incorporado a Alemanha em 1939, e, em seguída, man- decadência .polItI�o-dIplomatI
dou tanques e infantaria móvel através (la vrollteil'a a lemâ ca do Terceiro ReI�ch; ao �es
propríameute dita. Seg'ullIfo essas notícias, os soldados de mo tempo, ao enterro da pro- Londres, 31 (U. P.) _,,__ Os exércitos britânicos e norte

Cheruíakovsky já penetraram cêrca de ]() kms. un Prússta clamada "esfera de influência americanos obtiveram na Normândia importantes êxitos. Ocu

Oriental. da Alemanha", nos Estados pau o Segundo Exército britânico Sainc-Mart.ln-des-Bocages,

feiiiifnõlíiiê����1�:�:t����r�����i�rH:?:���:!i:a�;,u�����:a��i:;
L d 31 (U P) A tô Ií das Já ,;. liqUidado americanas. A batalha pela posse de Avranches, ponto extre-
on res, ..

- s orças a la as ja se encontram d li h I
-
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f' Londres 1 (A N) A rá mo a in a a ema na orman la CI eu- a, 01 ex remamen-
em a. em e re a, er�n�es e avray, c�Ja ocu�açao �l. ',':

- -

te encarniçada. Os americanos depois de uma marcha de 20
anunciada ontem. Nesse rápido avanço, as forças aliadas dei- dío de París. anunciou que, se- k ti d domí

'
.

tê
. .. .

d
.

trá f t b I
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d' f ta' t gundo notícias de Bruxelas ms., iveram e ommar a resis enCIR mnmga nas ruas a
xaram para ras : or es o soes e m an na e anques, que , .

f' f
.

1 ad ilh
-

d
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S
-estão sendo agora sístemàrícamente aniquilados. Um dêsses foi assassinado em' Charleroi, CIdade, onde ínalmente 01 raste o o pavi ao e TIO ano

bolsões achava-se a suéste de Corutances, onde os alemães 1a'11- por "terroristas", antigo mi- Não foi menos árdua a investida contra Granville, cinco kms,
çaram violento ataque, tentando romper o cêrco. Mas, apenas nistro do Trabalho Piernot. a noroeste de Avranches. l!lsse importante porto da Normân..
pequeno número de nazistas conseguiu escapar, e, nessas con-

_,.,..-_.,._..._w.--..-_......._.........,
dia Ocidental ainda se encontra, aliás, ao alcance da artilha-

díções, o bolsão .referid� ficou definitivamente liquidado. Tam- 4_ tomada de 1 ria alemã, que não tardará a ser silenciada pelas fôrças aéreas
bem perto de Samt-Dellls-Ie-Gast, 12 tanques _e perto de 300 na-

K (II ) I aliadas. As operações de hoje na Normândia, culminando com:
zístas investiram contra as fôrças norte-american�s, que fecha- aODaS aOVDO a ocupação de- Avranches, completaram o desmoronamento da'

�am a retaguarda. T?dos os tanques .f�ram destruídos e poucos Londres, 31 (U. P.) _ Kau- ala esquerda alemã. Encontram-se hoje os exércitos de Rom-
infantes escaparam a morte ou a prisao. nas a antiga capital lituana mel diante do débâcle. Seis divisões naztstas foram dizimadas
__.. ......�--------- ---;.......;-...._...,._.__....

-__....................._";._�....w-.-'V acaba 'de cair em poder dos rus� nesta fase da campanha, que abriu para os aliados mais uma

Sao metodicamente aniquilades sos definitivamente. O fato foi rota na marcha sôbrç París,

. . .
comunicado no comentário

.

Pearl Harbour, 1 C�. P.) - A localídade de �lllIam, na alemão, aquele mesmo comen- Q'. G. Aliado, 31 (U. P.) - É iminente um enlace das fôr..

�lha do llle.s�o nome, �Ol. ocupada pelos n0l1te-amenca�10s, es,- tário que a emissora de Berlim ças aliadas do setor de Torigny com as ,britânicas, que mar

t�ndo os l1lpoe� c?mpnmIdos :=tg�ra no extre_mo sul da Ilha. Alf, interrompeu para dar a pala- cham de Saint-Martin, em direção oeste. 'I'urigny, hoje ocupa

vao. sendo metà-dlCament� an\qUll�dos, .

mUlto embo�'a um dos vra ao porta-voz militar. A da pelos americ:vnos, era o último obstáculo que se levantava

n:aIs tr�mendos. �en1!pOralS, JamaIS regIstrados ,�as Ilhas Ma- DNB acaba de admitir agora a essa junção do Primeiro Exército americano com o.Segundo
nana�_tIvesse dIflCul�ado gr��demente as operaçoes. Em G�lam, a evacuação de Siedlce, o im- britânico.
os aVIOes norte-amen�anos Ja come9aram a operar do aerod:'�- portante centro da Letônia. Co
lUO de Orote, e os navIOS de abastecImentos começaram a utIll- mo sempre diz que as fôrcas
zar o porto de Apra.

.
.

t ,,' .' . l' d'·
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ••• . _ • _ • _ • __ •••• __ • _ •• _ •. __ • _

naZIS as conseguIram a 1 IS-

,ÉStãó
-

iiDeürrâ iiidõ"S
-

Üs-ü i.p.-oeS ;�r��r:-����"d�:��!Vif�:H�
desesperada resistência alemã".

De bordo da nave capitânia, na frente de Tiniam, 31 (U. Aliás, foram também os ale
P,) - A infantaria da marinha norte-americana entrou na ci- mães que noticiaram o estabe
dade de Tjniam, no dia de ontem, momentos antes de escure- lecimento de várias cabecas-de
cer. A campanha pela posse daquela ilha entrou assim na fase -ponte russas na margem oci
final de maneira inespHada, talvez -graças a uma das armas se- dental do Vístula, abaixo de
eretas utilizadas pelos norte-americanos. Graonde batalha que Varsóvia, e as quais permiti
decidirá a sorte da guarnição ja:)ones2. está iminente, pois os ram o flanqueio da capital po-
:uipões foram .encunalaf1os Iluma área ele 5 kms. quadrados. lonesa.

I) MAIS A.NTIGO DURIO DE. SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gereute - ALTlNO FLORE!
--------------------------------------

Ane XXX I Florlal1ópolls- T �rç< -Ure, 1 de Ago�"tO de 1944 I H. 9111

ASPECTOS DA LUTA Nft FRENTE ORIENTAL

E' rápido o recuo alemão!

Londres, 31 (U. P.) - Na Normândia, o alto comando alia...

do. anunciou a ocupação de Avranches, por uma coluna de tau ..

ques que avançou cêrca de 20 kms. Essa cidade fica na mar...

gem suéste do rio Seínne, que era consid-erada como a posstveê+
linha de defesa nazista. Parece assim que os tanques norte
americanos transpuseram o rio e empenharam-se em combates
de rua com os alemães, em Avranches. Mas não há ainda por...

menores a respeito, pois o avanco dos tanques e da própria in..
fantaria norte-americana vem s�ndo tão ràpido, que seu único,
meio de comunicação com o Q. G. é o rádio, Os alemães recuam
tão rà.pídamente, que não mais encontram tempo nem de minar,
as estradas ou efetuar quaisquer demolições. Uma localidade
após outra cái intacta em mãos dos aliados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o padre Leon II
-

.

p:U�����p�'ro;Sp,I�s� !m-v�� I. Srande' CoDeurso
sóvia o Padre Lt�on. WieCkO�i-l; & {1. I·a. de Produtosca, nas circuns ancias segum- U
tes: O Padre passava pelas
ruas da cidade, perto da pra-!
ça, onde foram executados aI-I!guns poloneses, capturados a

esmo, durante uma das "caça
das humanas". O Padre Wie
ckwicz abencoou os cadáveres
dos assassinados, fazendo por
sôbre êles o sinal da Cruz. Um
major alemão, que presenciou
o fato, deu ao padre uma bofe
tada e mandou prendê-lo. O
Padre foi conduzido até o pre
sídio de Pawíak, não se saben
do o que lhe teria acontecido.
I'o.-.__.WJ"' .�__�_ i

ESTADO
Diário Vespertino

o

SAPONÁCEO RIOIUM
Químicos Fábrica Delem

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,

o 13
Tel. 1022 - ex. postal 139

Utilíssimos e valiosos prêmios. 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 en vó lucr os (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

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

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

AnQ

Semestre
Trimestre
Mês

1944, ÁS 14 HOBAS
Companhia

5 DE DEZEMBRO DE
no Séde da

Número avulso
No Interior:

c-s
c-s
Cr$

80,00
45,00
25,00

Ano

Semestre
Trimestre

Os «co u pons», para serem trocados por «envólucros" ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, e n con t rc rrr-ae com o sr ,

Virgílio ..José Garcia
Rua Tiraàentes, 35

Anúncios mediante contráto.

IOs originais, mesmo não publí
caâos, não serão devolvidos.

RAMOSALVARO Mensagens de solidariedadeMACHADO & C1A.
I Agências e Representações em Geral
í Motriz: Florianópolis
I Rua João Pinto. ri , 5

, Caixa Postal. 37
_________...... Filial: Cresciúma

é-;iéiiô·;&p;;-ã---
..........· ........·--...

P�;p�i�i�ri�:J���l�o�:; ��RIJ:��,;
mocas pobres Agentes nos principais rnurricí'p ios

do Estado
Fortaleza, 30 (A. N.) - O f'wW. ••_....._�

Núcleo Regional da Legião Bra-
sileira de Assistência está ulti- Comprar na CASA MISCE

mando os negócios para com-
LANEA é saber economizar .

pra de terreno no centro da
cidade, afim de construir um

prédio apropriado ao funciona
mento de um colégio de moças
pobres, as quais receberão gra
tuitamente educação primária
doméstica e instruções gerais.
A parte doméstica compreen
derá um curso de higiene. A

Liga cogita também a levar a

efeito um grande plano de

construções. Várias casas, de
acôrdo com plantas enviadas
do Rio, serão construidas nos

subúrbios de Fortaleza, desti
nadas ás familias pobres de

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles. 18
Washiugtou, 30. (U. P.) - Funcionários do Departamen

to de Estado revelaram que Hull está muito animado pelo
grande número de mensagens que recebeu e continúa rece

bendo dos Estados-Unidos e Exterior, apoiando sua atitude
em relação a Argentina.
,.......... ....... _........__-..-..-.. • .. _ ...............- Iof ..�_...... .,.,...,...-_-,_,._-_,._-.-,., ••-....................

Nio tenhas dúvida em de
nunciar um "qulnta.coluna",
por mais que pareça teu aml·
go; nio merece tua estima .m
tTaldor .a P.átrl.. (L. D. li.l.

o que diz o «Osservattore Romano»DESPERTE I BILIS
. DO SEU FIGIDO --------

Roma, 30. (U. P.) - Ao investir sôbre a última linha mon

tanhosa arqueada que se reduz, cada vez mais, ao sul de Flo

rença, unidades do Oitavo Exército avançaram até 8 kms. «íes
sa cidade. Ao mesmo tempo, tropas norte-americanas assal
tavam as posições germânicas do outro lado do rio Arno, ao
norte de Pisa. Alguns circulas romanos antecipam que a queda
de Florença possivelmente se verificará neste fim. de semana.

As tropas polonesas do Oitavo Exército, abrindo passagem
pela costa do Adriático, a partir de Ancona, penetraram, em.
Senigallia e ocuparam a parte meridional dessa cidade, depois
de atravessar o rio que a banha. Fôrças neo-zelandesas esco

lhidas avançaram sôbre Florença, não obstante os violentos

contra-ataques alemã se, avançaram sôbre uma frente de 3

kms. melhorando sua cabeça-de-ponte sôbre o rio. Na mesma,

ocasião, unidades sul africanas avançaram mais de 1.600 me

tros de outro lado do rio Greve, ao sul de Impruneta.

E Salim da CaRIl 815111$10 1I1f1 ,....

Seu fígado deve produzir diariarnenee
II m litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digerida.
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Voei
sen te-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter sã.
extraordinariamente eficazes.Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA I

[o maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

convocados.

I. '

\ j J.: I

,

opor-trirrtdedeI
•

•

,

··CREDIARIA PÂRA.TODO·S
resolyeu, efetuar,' durante

Grande

o mês de AGOSTO, a
,'.

GRANDE LIQUIDACÃO·
do s,u In(omparável' «stcxk,) de artigos de inverno, com 0

abaliDlenlo· de
quer. para vendas ã vista, quer a prazo.

Trata-se de artigos modernos, adqUiridos no corrente ano.

Aproveitem, pois, a grande oportunidade que lhes oferéce a
,

CREDIARIA PARA�rODOS
Rua Felipe Scbmidt, 38

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO:""Terca.'eira. 1 cte Agoslo de..,.,_'944
• •�&

sant� do. dia lOs alemães saqueiam e devastam ::�e:'�r:S. Pedro Ad-Vincula
Londres, 31 (8. F. L) _ Em Savóia, esrorçamdo-ss em re�

.

Londres, 30 (U. P.) -

Anul'�Guarda-se no Museu Nacional
várras regiões da França, os duz ir a população, à fome, n,- ciou-se que o marechal Sta l�do Rio de Jaueiro a lança do gran

b b d COmIde Osório, não por causa do ma- alemães se esforçam por dar, fim de terminar com a Resls- r�ce eu ?s mem. ro�.� N =terial de que é feita, mos em ho- cabo das Fôrças Francesas do tência. Os soldados estrange"- t� Polones de Libertação a
Agita(ão de menagem àquele que a usava.

Interior, locais. lançando con- ros, mercenários, não são mais cional.Assim. guardam-se. em Roma as .;..;;.;... _estudantes correntes com as quais foi carre- tra elas fortes unidades apoia- pagos e não recebem nenhuma
Cidade do México, 31 (U. P.) gado o Príncipe dos Apóstolos. n«. das por artilharia e aviação. 1:...

A ração, o que mais os estimula'Renunciou o cargo de reitor as vezes foi preso. primeira vez Savóia e a Alta Savóía são tea-
da Universidade Nacional o em Jerusalém, pelo ano 41 ou 42.

tro de lutas particularmente a se servirem com as própriasJá estava marcado o dia de seu mâos durante os saques. Nu-professor Rudolfo Foucher. martírio, quando. durante a noi- sangrentas. Nessas regiões a,
Sua renúncia foi devida às de- te, um anjo libertou-o, conforme FF1 obtiveram Importarrt >,

ma pequena aldeia da regtão,
monstrações que, há mais de nos diz a Sagrada Escritura. Foi êxitos: abateram t rês 250 pessoas foram assassina
duas semanas, os estudantes em Roma que s , Pedro devia se- aviões inimigos perto da re-

das pelos alemães. Os sobre-
.

h
.

d t lar com seu sangua a sua fé.
I L' viventes tugtram, Ievamdo ,as

vin am realízán o con ra sua Mas, antes de morrer, seria mais presa d€ Cere on e etíret. � .....

Y-f tatuacão. Vários outros catedrá- uma vez acorrentado às pare:'les de Nessa última localidade, o in i- crianças nos braços. A 13 de I O a acatícos das Faculdades também um cárcere. E as duas corrantes migo fez várias tentativas para julho, a milícia fuzilou váríis
renunciaram. Essas renúncias se guardam t;m Roma como tes- atravessar o rio em barcos, no civis em Nantua e os nazistas.

.

d temunho do zêlo e da firmeza da-
raptaram determinado número.

se verificaram pouco mals .e quele que, segundo a palavra de dia 12 de julho. As FF1 que dis-
24 horas depois de terem si- Jesús, era o fundamento da Igreje punham, contudo, de uma úní- de habitantes que não maisdo mortos dois estudantes e fi- E esta Igreja, secundando a verie- ca metralhadora, rechassaram voltaram. Em Cerdon, 47 casascada vários outros feridos, ração de todos os católicos, paga, todos esses assaltos e mataram foram íncedíadas. Três resi-·n tír t

.

E 1 d Ve- hoje, seu tributo de homenagem
I

-

O
_um lIO eio na sco a e à fidelidqEe e magnanimidade de duzentos a emaes. q alemaes dêncías, apenas, sobraram e IIterinária da Universidade. I seu primeiro chefe, saqueiam c devastam a Alta � to:1a a vila.

�3"'''''''·····''·''''··�:

iVida Sociall
i I
.4...... .•......

A N I ,'1;;ltl'lA lUOS

Transcorre hoje o natalício do
-venerando conterrâneo sr. enge-
- nheiro Antônio Lopes de Mesquita,
figura de grande respeitabilidade
em nosso meio social.

Numerosas e sinceras serão, por
-certo , os homenagens que, hoje, à
passagem do seu natalício, rece

berá a sra. Amando H· Pereira.
-espôsa do historiógrafo conterrâ
neo sr. Carlos da Costa Pereira.

O sr.Ariosto J. de Carvalho Cos
ta, contador, faz anos hoje.

FOí'wm anos hoJes
aro . viuva Lucí Cabral Wandhau'

;t;en;
srs. Heitor da Costa Moellmann

e dr. Cid Amara!;
menina; Iooric Dalva Nunes Pi.

:res;
menino; Sílvio Calandrini.

\'_ Falecimentos:
I Na cidade de Porto Belo, onde
Tesidia. faleceu o s r, Antônio Jor
çe Fadei, antigo comerciante, que
gozava de grande conceito .

."... ........'.............-.�...._,..,_"._.....,._.--- .-...,,_.....,._v

I Newton Varella
j Advocac a em geral

,I E�::�:::�:;:u:u�id;:o�::::�:;5�

los subúrbios
de Varsóvia
Moscou, 29 (U. P.) - Os su

búrbios de Varsóvia acham-se
.sob o fogo da artilharia russa.

O cprrespondente da N. B. C.
.cmifirmou a notícia, pelas ou

iras, informações, de que as

fôrças de tanques e cavalaria
russas estão atacando as de

ifsas nazistas nos subúrbios a

1éste da capital polonesa. Ao

-que parece o objetivo do ataque
'ínícíal é o bairro de Praga, si
tuado na margem oriental do
Vístula, em frente ao coração
-de Varsóvia. Êsse bairro contro
la todas as ferrovias que de
mandam Varsóvia, vindas do
.léste, estando ligado à mar

gem' oposta por duas pontes.
Merece destaque um despacho
de Estocolmo, segundo o qual
um porta-voz militar alemão

dec�rou em Berlim que os ale
.mães não operarão qualquer
.resístêncía a léste de Varsóvia.
-Como os russos estão agora às
.portas da cidade, é pois chega
-do o momento de fazer-se sen

'til' a oposição da Wehrmacht".-

Camisas, Geavatas, Pi ia rnes
Meiasdas melhores, pelos me

'Dores preços só na CASA MIS
CILA NEA - Rua Trs iano. 12

;OTOd��sE�����od!!�er�!� O.

os pela sífilis: fígado. coração,
·vasos, pulmão, tubo digestívo. etc.
Os dois setores mais atingidos,
·porérn, são o aparelho circulató
rio (coração, artérias e veios) e o

.sistema nervoso (cérebro, medula
-e nervos). SNER.
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COMPANHIA

SIDERlÍRGICA
NACIONAL

AUMENTO DE CAPITAL

\.

A partir de 1.0 de agôsto e até

o dia 31 do mesmo mês, estará

aberta, no Banco do Brasil e suas

Agências, a subscrição pública para
o aumento do capital da Companhia
Siderúrgica Nacional, que está cons

truindo a usina de Volta Redonda.

O capital inicial, já integralizado,
que é de Cr $ 500.000.000,00, ele
var-se-á a Cr$ 1.000.000.000,00, em

ações ordinárias nominativas do

valor de Cr $ 200,00 cada uma.

I

III
'I!

No Diário Oficial do dia 22
de julho estão publicados o

PROSPECTO do aumento de capi
tal; a ata da Assembléia Geral Ex
traordinária que deliberou sôbre
êsse aumento, na qual foram trans

critos a exposição justificativa apre
sentada pela Diretoria e o parecer
do Conselho Fiscal; os Estatutos da

Companhia e o seu último Balanço.
Ao abrir a subscrição pública para
êsse aumento de capital, a Dire

toria da Companhia Siderúrgica
Nacional tem a certeza de que o

patriotismo dos Brasileiros reno

vará nesse ensejo a demonstração
de confiança no programa em gran
de parte já' executado, e do pro

pósito de que a Usina de Volta

Redonda seja a expressão da von
tade da Nação em possuir a sua

indústria pesada, para fortalecer a
economia do país. I

. I
!
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Podem subscrever essas novas

ações os atuais acionistas e os ci

dadãos brasileiros e empresas bra
sileiras que quiserem tornar-se

acionistas da Companhia.

O subscritor poderá integralizar no
ato da subscrição o valor das ações
ou pagar a entrada inicial de 20-%
dêsse valor, realizando o restante

em 4 entradas de 2 em 2 meses.

Pela Diretoria"

GUILHERME GUINLE
presidente

Rio, Julho, 1944
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Cairo, 29 (U. P.) - O co

municado do Q. G. de Tito in
forma a captura da cidade de
Mur ina, no Montenegro, e o

prosseguimento dum ataque
sôbre vasta frente, ao nordeste
de Bjelo-Polje, em direção a

Príjpolvow.
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l\.IL\ SE�HOR,AS ARTIGOS DE LÃ
Cr$
sa.()O
140,00

/
r

JllaJ,eIHIX de pura lã, tipo popular à
llIll't,eul1X superlores, lã bem grossa à

llf�lteall� fin,íssimos, íeitio elegan-
te, forrados à seda à

y.mteallx fie alta elegancín e df\
,

filia uualldade de lã, íguuís nus

vendidos na praça à 400, áOO,
600' e 700, por 2:35.00, �90,OO,
il35;fiO e 390.00 ! I !

lUanteaüx modelos, importados dos
Estados Uuídos, de ('1'$ .. ,.

1.(100,00 por ,•......

'I'a ilteur de pura lã, il/4, sendo que
só () paletó, vale por um man

teanx, de 200,00 por er$ ....
165,00, junto com a sala

PÉIJES
Boléros de péle, tipo reclame, à
Boléros de péle "lébre�' artigo bom,

valendo 600,00 por .

Boléros de lontra. à ' .

Casacos de lontra curtos, ii
Casacos de lontra, 3/4 finíssimos à
Renards.

;
"

,i

, CAMA
Aln�a temos algumas colchas de

"seda, de autêntico "nAMAS-
: CO'" que saldemos à .

"

,I

: CAl\IA E JANELAS

�i1,lR]mO�S de seda, duplos feitos à

)'«mão' 'à, .. '.' ....••.•.•.. , .•.... , •

LÍ'úb,o Bélg;:lf para Ienções largura,
2',�6, metro , .

File! à mão, metro _ ,.

Stores superiores à .

.T�id()'S 1»11'8. COl'ti1l8S, linda pij,Ul'O-
nagem, metro .. _ , . , ,

,\

MALHAS PARA SENHORAS E
CAVALHEIROS

Blusas de malha, saldamos ii .

Sweters, saldamos à .. , .

Blusas de pura lã à .

Blusas de pura. lã, o/mangas com-

prídas à , .

Pullovers de pura lã, para homem à.
Pullovers

•
de, pura lã, czmangas

comprídas a ,., .

,

JWL'PAS f'El'l'AS PARA
.l'A \'ALHEI1WS

Capas 0.(' g'anfl1rdille de pura lã,
Jorro íutelru, ii. . .

Capas de shantuug, duplas, à .

('apas de g'nlw,l'dine finíssimas, o

melhor HJ'tig'O da praça, à .

Ternos de pura lã, superior cou-

fHÇão, desríe .' ',' .

.xoTIdnt1es em ('a,pus duplas, shan-
tuuu, tipo g'ahardiuf' ii .

:-Iohr(\Ílul{)s i'illlssimos, ii .

(�asemira ih� Iã, metro .

'f"mos uma belfss ima variedade e

linda padronagem de casemiras
de alta classe. O que existe de
mais lino, .eustando nas' iú'hri
eas atualmente, Cr$ 170,00 o

mütro.) (l que venderemos,
(;OR'J':f�S. à _ - ,

276,00

Oi'at II1{O por algun, dia; fT ais

a sua

SENSACIONAL lI0UIDAÇÃO,
(por m lUVO de modificação da firma)

e

AUMENTAM)O asjá graldEs VANiAúE.S

por ela ofelecidas,
COM UMA BAIXA, A1NDA MAIOR, DE PRtÇOS,

.,\PAR1U,HOS Im .JA,NrJ'AR, eHA E
C_H'l�. (Valtricação IugIesa)

r'fe:mos ainda diversos aparelhos,
que rendemos por preços de
aUJA pechíucha ! ! !

390,00
670,00
900,00

1.21)0,00

4 MODELAR IJINGERIE
Finíssimos jóg'os de :J peças, artigo

de 2S�,OO, por .... , ..... _ . _ ..

300,OQ
testemunha, sincéra e pràticamente, a sua

glatid io à POPU�A(ÃO (L ,)R'A ·4.0fO-JTAN \,
pela pre{e�ên(ia que lhe dispens. _.;

generosamente há tanto:s àRGS;

ROUPAS FEITAS PAR.A MENINOS
E )lJ�NINAS

tapas (loIeg:iais
Stlbl'etudosill)�OS
(;asaql1tb·hos cleapüs
'l1érlli'nhos de pura lã, para mORi.

nos de 6 a :li altos, pOr preçQs
de �ande pecllbl'cha! ! !

18;)�t
2C,�O
16jOO

8�7e

.l1.,M
12.00
3f;,fJ9

'j'APETES
Cl'llzell'o8 o.,l)\� x 1,08 _ .. _ J , ••

" O�GQ x 1,20 .

" 1,20. x 1,� '

_ .

•• 1,(H) x 2,30. ., _ ,

.. 2.00 x :�,OO _ _ .

Smírna 2,00 x 3,00 _

Ol'ielttlll 1,20 x 1.80 .. , _ .

PlllldlHl 2.00 x 3,00 _ .'

57,96
41.,00

57,õO

Têmos ainda, I tapete Chiraz legítimo, 2,OOx3,OO, fabricado
Marrocos Francês, por Cr.$ 3_900,00_

no

..

;

2:1:[,,09
24:;',í9

176,08

il7á,99
350.,00
47,;-'0

",:.�
�� 39,1'

,

68,'&&
17","
395,0'
490,'.
R70,9'
2áli,'"

1.{HH),99;

"

/ ,
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CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado em 1921

Programa Social para Agosto
'Dia 6 - Domingo - Dorningue ír a das 20 às 24 horas.'
Dia. 26 Sábado - Soirée das 21 horas em diante.
'Observação: - A Diretoria tez cientes os srs.·· associados de

que cedeu ao sr. José do Vale Pereira MD. Pr e s i
dente da S. B. dos Chauffeurs , os salões do Clube,
no dia 13 do mês próximo.

:.TESOURARIA
Movimento de Julho

RECEITA
Saldo de iunho
Mensalidades e rendas eventuais
Juros bancários •

23.613,70
4.405,00
554 10

CrS }'8.5]'2,8õ I-

DESPÊSA

Orquestra
Ordenados e comissões
Aluguel da séde
Luz I! telefone
Capitalização Aliança da Bahia
Anúncios _. cO Estado» _.

Ssvas & Cia. -- nota --

Teodócio A. Comines - nota
Li vraria Progresso - nota

Instituto dos Comerciárias
Guarde no turna

972.30
731 20

600,00
145.60
120,00

30,00111890
28,00
28.00
25,00
15,00

Total da despêsa 55% si a receita
Saldo para agosto
no Banco N. Comércio
em Caixa

-----

2.714,00

24.157,50
1.701,30
-

25858,8"
Cr$ 28.S'7m

Ftor ianó oopo+ia, em 31 de julho de 1944.
Emídio Cerdoso Júníor Da/miro Duarte Silva

Presidente' 1" Secretário
Artur Pires

1 o Tesoureiro

'·FUi:.;oi ri L,• ( t:,::;;

I I

''''':'':, :.> \"'''>':}:\j}-.'

O CHEFE DA INVASÃO - O general Eisenhower,
chefe supremo das fôrças das Nações Unidas na frente
ocidental européia, a bordo de um. navio de guerra, dirige
se para a zona da França. libertada pelos soldados aliados.
(Foto da Inter-Americana, para "O Estado").

>Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

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

Sapaatria Barreiros
Rua CODe- Mafra, 41

( ..

VIDA APERTADA
DUM'

RECRUTA
Condensação de um livro hila
riante - No novo número de

SELEÇÕES. E, mais:
Trabalhar todos os dias
não é escravidão - Corno
<O trabalho se pode tornar um pri
vilégio para os que sigam um

simples princípio cristão... Pág. 61-
Duelo de morte entra um

destroier e um submarino_
Uma testemunha de vista descre
ve a violenta batalha de uma

hora, que só terminou ao afun
darem os dois navios... Pág. 1.

O drama duma moça feio
casada com um (8·gO. A

meiguice e a dedicação transfor
rnararn-rra nUH1!1 verdadeiramen
te encantadora mulher. .. Pág. 74.
Não viva pela metade.
Conselhos sensatos sôbre dieta,
exercício e descanso, que podem
ajudá-Io a sent ir-se mais saudá
vel. a dormir melhor e a desfrutar
completamente a vida... Pág. 10_
Não deixe de ler êstes e outros

21 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JUNHO
Cond8n8lJ.do para poupa.r tempo.'

• •

118

Acaba d. sair
Custa Cr.$3,oo

Repn,enta.nte aM'al no Bj'asil:
FERNANDO CHINAGUA

.

Rua do Rosário, 56-A - 2.· anda." -- R...

compras,
15-,00
12,00
6�00
7,50
600
7'00
7;00
7,00
10,00
11,00
45,00
40,00
55,Qo
7,QO
7,50

antes

o stock, liquidamos tudo
verificar os nossos artigos ..

PERFUMARIAS

I

AproveiteRl OS preços. de: Julho
�da mui .conhecida e b-arateira
···:Economize o seu dInheiro, ccmprando na casa que mais barato vende.
11

.' preços que sio ,e:almente os menores da praçl. Nã'o faça suas
TECIDOS �r�m Sebastopol .

"Chitas '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. mt. 3,00 Brim Caruá ; •...........................

VoU estampado ............................." 4,00 Shitão, artigo superior .

Voil estampado :.................. 4,50 Crepon para quimono .

';VoU estampado a escolher 5,0'0 Pelucia lisa, reclame :.
'\lletcl'pans (reclame) ti,O\) Pelúcia estampada, com listas , .

-. /oi! suíço 7,00. Pelucia estampada Ivone .

'. Voi! suiço (artigo superior) ,...

" 8,00 Pelucia com bonecos .

·

Voil romain :............. 9,00 C.adlá, artigo bom .

: .:lAnho liso. todas as cotes .................." iho:a C;l!�hâ., artigo superior ..

·-Hô.bo estampado 5,0f) Casem ira para casacos, reclame , .

·

'Linho estampado com 80 de largo ......•.... 7,00 Casemira para casacos, aproveitem : .

'Lin.ho H()(:hie ...........•................••
" l(')�'ío Cascmíra para casa-cos, art. extra .

1 'Fu�l1i.o estampado .........................." 9,00 .Me:�l:ia" ar�igc.i hom .

.C �tlstã{J estampado (artigo sup.) " 10,00 Brwl Kaki ....•.•...••.••••..•......•.....•
..

Peterpan (artigo superior) 4......

" 12,00
·

Tecido 'listad.o � '. �...... ..

" �7,oo '. CAMA E MES.A
..

'To.bralc_p Iistado " 10.00, Colcha. 'lu'anca para soltelro, 8J'tÍgO bom I) 3(}"oo
TecidO Beligerante .................•.......

.,� 10,5'0 ;Colcba. para casal, artigo bom /, . . . . . .. 35;00
T�doo e/aviões , .. ,. . . . . . . . . • . . . . . .

."
,. 8,00 .' Co'lt:ha paea casa}, artigo superfor 45,00

'Teeido americano moderno ;............. 12,00 Cobertor cinza, lã de hóde " 11,56
·

'1"obrnlco estampado ........................" 7,iJo Cobertor para solteiro 24,00
..

70.l)ra.lco (artigo, super-ior) ........•.•......
" l(}joO Cobertor para solteiro 2�oo

"'''fo.brako estampado c /coraçôes ;..... 12,00 CO'bertor para solteiro .. 28�0
"<J'eddo oom barra (i'eclalller

". 1{l',.oo C_qbertor para soIteiro, tipo extra ., 35,o(}
·

7ecid-o com barra (no'\1ida-de) ,....... . 12,00' GOberior para casa] .....................•.. 30,00
·

�r.ecido estaropl!do c/laços .. 14,00 Cóbertor para cas:tJ ...........•........... 32,00
"'Opala Usa, todas as cor'es .................." 5,00 Cobertor para casal, tipo supei'ior 40,.00
4).palã fralncesa .................•......... .'

" 6;00 Algodão Léro-Léro (peça).................. " 32.00
: Ov,a.la inglesa .............................." 7;.00" Algodão Minho 4";.00
<1pa[a belgrt ;. &,0.0 AfglJdão Douro 50,00
"lÚp..da s11issa Matatazzo 13,)0 Algodâo AI'gentina � ,. 55,00
�.'(;;lÍnbraia· brânea, 1 lllt. largul'a 16.,50 J\Jyc,jado nesafia, peç.a de 10 mls. 32;00
�'(lpala estal11padtl � I • .. • ••• 7,00 Al�ej3do P·o'at, largo 1,.50 peça � .. . . . ..

" l70.,.(Jo
'o.p.ala estamparla 8 (lO AJve..iado PolaJi', largo 2,GO peça .........•... 200,00
"O�,üa estalllpadll (art. supel'iol')

" 9:00' Algodão "C C" largo 2,00 peça
" 15'5,00

Opala, estampada IVette .,.................. 12�oo Cl'etone Lençol 6/4, bi-anco mt. 12,00
:- Zefir, artigo bom

" 6.00 Cretoll.e J�nçol 7/4, bJ�nco mL " 13,00
'Percal para <,amisa,s 5:;00 Cretdne Lençol 8/4, bl"anco nlt. "..

" 14,00
'tl'icoline, artigo superior

" 10,00 Gretone Im�rio 6/4, em cores mt. 13,00
�rricoline, tipo extra 12,00 Cretooe AnJigo 9/4·, em cores, 1'arg. 2 nlts. " 22,00

.

TI'i<:oline, COUl salpicos 12,.')0 Cretoue Amigo Hl/4, em cores, largo 2,20 mts. . 24,00
.

Tl'l�oline, para pijlHnas ,...........
" 12,00 Cretone Carioca, 9/40 Ja,rg. 2 mts. br., mt. 20,00

Trícoline bl'anCll, lavrada 13.00 Crelonr Carioca 10/4, branco, larg. 2,20 mts. . 24,00
'Bl'im parrdo colegial 5,00 Cretone Para.izo 10/4, br:meo, largo 2,20 mts. . 24,00
�Sl'im paJ'do colegial, superior (i,oo Cretone Guri':' 9/4, branco, largo 2 llltS. 26,00 . DIVERSOS
'lErim azul marinho, art. bom 6,00 Crelone Cnrió 10/4, branco, larg. 2,20 mts. ..

" 30,00 Torulha Bom Dia ................•.......... 6.00-
Brim fantasia ..........................•.. 5,00 Cretone Nupcial 9/4. branco, largo 2 mts. 35,00 Calças feitas para homens 22,60
IDt'im colossall "1l,5o Cre10nc Nupcial 10/�, branco, larg. 2,26 mts.. " 40,00 Camisas de Tricoline desde 30,ofó)
lBl':m, artigo bom ..........................." 7.00 Riscado Colossal para cQ)lchão, reclame 5,50 l\leias para homens desde ,..............

" 3,0{}>
Brim Singapul'a 8,00 Risc.ad.o enfestado palra. colchão ,. 10,00 Meias Pa,ulistas para moças _.. . . .. . 5,5()
Erim Sup'erior

" 10,00 Riscado enf�stado para colchão, art. sup.
" 12,00 Casacos de malhaIS para crianças " 10,00

Brim Estalingrado .................••..... ,

" 12,00 Atoalhado branco e em cores, enfestado " 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno " 12,QO

��das lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamosl de mencionar, como: rendas,
litas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.

·Comprar baratol só na Casa Yolanda (Filial), a casa que mais barato vende.
)

, .RU.A FELIPE SCHMIDT N. 2

.. ..ioridades reapoD8ivela p._
fiel exeeuçio das Estatístíc8S Mm,
tares podem exigir, sempre que ho.
nr dúvida quanto à veracidati. tl.
qualquer informaç1o, que cada I...

I
formant. prove o q'•• tleclaro....
mi.,fé cODstitue crime contra • _
ar••e•••cteaaL (D... II.).

Pasta Kolynos , .

Pasta Colgate, pequeno .

Pasta Colgate, grande' , .

Pasta Lever .

Pasta Eucalol , .

Sabonete Carnaval caixa ..•................

Sabonete Dor ly , .

Sabonete Eucalol .

Sabonete Gessi .

Sabonete Cativo em 'bola .

Sabonete Vale Quall1to Pesa •................
Sabão Arístolíno .

PÓ' Ladi ....•..............................
PÓ Cotí pequeno ...........•..•...........•
PÓ CoU grande , .........•..

PÓ Suspiro de Granada grande .

Talco Malva peq�l:en(l
'

.

T:Mco Malva grande ; , .......•....

Taílco Eucalol médio .

TuIco .EuçaJol ..grande , .

Talco Boss médio , .....•......

Talco Itoss grande .

Talco Gess\ gra'nde , :..
Talco PaJll'olive .

HQuge Tel1 "Ição ......•..•..•....•.........

Rouge Cíei .

Rouge R-oia l Briar , .

haton 1'1en �a.ção •...........................

Baton Lala (JUC ••.•.••.•••••••••••••••••••••

Creme RUf oi' .•......•..••..•.••..•...•..•••
Cr�nl·e Co' i .

Cr.f!me de Alface , ..•...................

,Cl'eme PI nd's ....•..•...•...•...............

Fixhril .

óleo Do .}y e Frank Loyd .

óleo Cf'CY •.....••.•....••.•..•.•..•.••.•.•

óleo Ellci;llol ..........•.....•.............
óleo Floval Briar '., . :' .............•.
Quina-PetI'61eo Sandar peqlleno .

Quin�-P,etróleo Sandar grande .

Qui.na-Petróleo Oriental .

L.o�:ão Brilha,n te
Leite de Colônia :::::::::: :':: : :: : :: : : : : : : : :

Com o fim de diminuir
de

"

"

"

"

"

"

"

"

"

,

"

"

"

..

"

"

"

"

"

"

"

..

..

..

"

,.

"

"

..

"

"

"

.,

"

"

I

.(

3,40-
2,2�
4,00
3,3()
3,2ít-
4,2()
4,áB
6;�o
(i·O()
3))()'
4.5()
4;5í�
l,8!)
6,0!)
S:,QO
9,00>
3,�o.·
4,40.
4,ooi
5,()1)-
4,00.
5,ÓD
S,OU>
5,.0.0>

'

1,50>
3,00>
�;oo

.

l,5i:}
3j50>
�5D
7;00>
S,OO
8;50.
8,50
3,So>
2,o()
a,o.:.
4',50

11,00
16,00
15.00>
HI,5o
8,oQl
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Dentro de poucas semanas, dar-se-á· o colapso alemão
Washington, ...,31 (De Harold' belecer uma linha defensiva lhões de russos, os quais, indí- plesmerrte até o Riech, enfren-

Hutchinson, cofrespondente da efetiva e, dentro de uma ou. que, com a tomada de Varsó-l vídualmente, são melhoresl tando pequena e desorganíz a
Uníted Press ) - A possibili- duas semanas, as derrotas dos, via, entre 20 e 40 divisões, [10 soldados, possuem melhores da oposição. Ninguem elá im

dade de um completo colapso exérc�tos germãníeos, �a fre�-!Báltico, estão irremediavel- che-�es e contam com melhor I portância .à� legi�es que Goeb

da Alemanha elentro de poucas te oriental, alcançarão tais mente condenadas e que a equipamento. bels extra.irá elo fundo do bar

semanas, é objéto de séria proporções, que êles se desin- base organizada para as ope- Acredita-se que os rUSS03 ri! alemão. Quando consegui

consideração entre os altos I tegrarão, com deserções em rações alemãs, no sul da Polô- dispõem de enormes fôrças em rem efetuar essa mobilização,
círculos políticos e militares massa e revoltas, fazendo os nia, será destruida dentro dos I reserva, para empregá-las a não lhes restará onde comba

de Washington. Fala-se em russos centenas ele milhares próximos 15 elias. Indica-se qualquer momento, para a der- ter, e, se os alemães se .mostra
medidas para convocar o Cou- de prisioneiros. aquí que, pela primeira vez, os rota completa e final dos ale- rem capazes de efetuar uma

gresso, que, de outra maneír .. , Acredita-se que isso se es- russos estão atacanelo ao Ion- mães. Essa denota final sobr ,_ retirada, lutando através do

não reiniciar-ia suas sessões tenderá rápidamente a toda a go de toela a trente e que

efe-I
virá quando a Alemanha não território alemão, a qualída

antes �le se;te�Y1.bro. A opiniã.o, f�'ente e, �om� ;'esultado, con- tiv�s alemães, deseperadam�n- �ais puder se defender. Acre- de dessas rese:i'va�_ ser� tal,
de muitos chngentes norte-I sidera-se Inevitável o colapso te inadequados, defendem cer- dita-se que essa derrota se pro- que representarao SImples
arnertcanos é que a Alemanha. da frent� inter�l�. .

!ca de 1.100 quilômetros: cor:-Idu�irá na Polônia e q;le, .de- "carne.p�ra canhão", em face

perdeu toda esperança de esta-l Os pentos mIlItares opmam tra, provavelmente,. tres n11- pOIS, os russos marcharao SIm- dos exercltos russos.

Assistência às popUlações libertadas

I
---

Argel, 31 (S. L F.) � Oito turmas de senhoras voluntá- Ecos e Notícias
rias francesas já se encontram na Norrnândia, onde iniciaram

o trabalho social sob a direção do Capitão Rotschilel. Tratam

principalmente da organização dos campos de refugiados, cen- -,,'

,t.ros de maternidade e, de modo geral, dos serviços de socorro
..

l� 01 ma�dado canc�la: o re

social. Prestam imensos serviços à população civil nas zonas
I gIS�O _da" Escola Tel1lca �e

devastadas pelas operações militares. Cada turma conta com! Av íaçâo .: com sede n� Capi

um dirigente, que se mantém em estreita cooperação com os' tal �e Sao Paulo, auto.nzada a

serviços dos negócios cívís elos Exércitos aliaelos. Essas fran-! fll1"jCllin�r em 14 ele Ju1.ho de

cesas exercem os mais diversos ofícios: - condutoras de am-! 1?14, VIsto achar-se e.xtmta. a

bulâncía, cozinheiras, guias, etc. Levam a mesma viela dos sol-: d:ta �scola e have� �Id?.cnar
dados e despertam viva admiração elos antigos combatentes, I ela, alI. ol�tra, do M.llllstello da

pelo seu sangue-trto inalterável, mesmo nos lugares onde o Aeronáutíca, com Igual nome.

sibilar das balas comprova a proximidade do inimigo. I --'dForam promovi os por me-

i Destapo no seu mal·or expur'go
recímento, à �l�s'Se superior,

« »
. no Quadro Un.íco do Estado,

(Por Spectator - Exclusivi- l�grou do:r�ü?ar a, s.ituação, YO-, os escriturários Rodolfiona To-

Jdade do CEC para "0 Esta- vem o cenario polítíco e militar lentino ele Sousa e Olga ele Al-

do") do R'eich está longe de apresen- meida Pessoa; e, por antíguí- O Fíg<l.do. li B",\!_:, t, C"rtiçf�O
tar-se como tranquilizador pa- dade, os escriturários Noélia Punnões li Péle. Pr oduz Dõre« de

Londres - Como consequên- ra os líderes nazistas. O estado Quint, Pedro Ivo ele Mira Go- nos Osso«. Rf-'úm"ti"mn• Ct:'gueirli,
cía 9las primeiras contra-medi- .moral do povo alemão, sotrível- mes e Aletria Barbosa. b ... lo, Anemía, t-' r\h()r-to�
das de Hitler par.a afogar o ��- m�nt� baixo � � ati�ud'2 dos I lnolvnsivo 80 organismo. AgrRoável como licôr.

vimento subversivo que se mi- exercitas germanicos tortemen-] Para o cargo de Oficial de O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N, S. P.

dou no Reich contra o nazismo te contrária ao nazismo que os Justiça do Juizo de Menores como auxiliar no tr atamento .18 Slrilis e Reu-

e a guerra, desenhou-se o maior levou a derrotas históricas da comarca desta capital, foi msttsmo da mesma origem. - I
expurgo de toda a história da frente ás tropas britânicas e nomeado o sr. Daví Margarida. VALIOSAS OPINIOES !Alemanha. Desta vez coube aos aliadas, tendem a precipitar

I
-- O ELIXIR «914», dada a sua Atesto que apHquel multas

T nk t íbuto de san rapidamente os acontecimen T"
. base, é ótimo auxiliar do tre- vezes o EIJXIR «914» obtendo

I
.ru ers pagar o. 1'1

.

-

.

-'
-

_

,a aut.OrIzaram St_la insen-I tamento da SUilis pfÍDcipalmen- sempre os melhores resultados
gue á causa nazIsta. MaIs de 30 tos de molde a obngar os na- ção na Caixa de Esmolas aos i,fuos casos eunlue a vi'il-to- "'Der trtta1lnJDt9 &-Sífilis.
generais foram fuzilados ou in- zistas a rE-;nunciar ao p0der, O

I
Indigentes de Florianópolis,. cal é a únlc./': possível.

tern�dos em campos. de concen- atentado contra � "fuehrer", as 103 pessoas. Como êsse núme-] (a) n- BeDedito Talos8. ral Dr. Rafael Bartoletll

traça0 a espera do Julgamento escaramuças militares que se 1'0 aiIlJda é diminuto e nã.o I
��������������������::::=�����

final. Centenas de outros ofici- registraram após e os

tremen-I- atende aos encaro·os de assis-j--.---E I I d.
ais de menor patente, todos dos expurgos levados a efeit8 tência aos n0088013o pobres a'

CaIxa de 'dsmoF�s �os ,

n l�gen- Tiveram forte

Pertencentes á antiga nobreza por Himmler provocaram geral Caixa continuará receb�ndo I g'entes de S orplan�dPotlS resistência
•

> lt t ' '·t De ordem o r. resl en e, co-
L d 30 (U P) �

prUSSla?a enco!_ltraIl_1-se rec�- r�vo a en le os exerCIaS prus- adesões até o dia IOde setem- munico que, em vista de ser ainda
, .on roo,

.

.

-.
�

�hidos lllcomUlllcavelS llas pn- Slanos que aguardam apenas bro vinelouro. diminuto o número de pessoas que rOO1O de Berl,lm a�unc1Ou que

sões nazistas. Aparent.emente, um momento de fraqueza dos A Diretoria dessa Caixa autor�za,�a.m a Slla in,�criç�o COt;Hl' podel'iosas formações de apare

Hitler gracas ás sangrentas nazistas para se revoltarem e está solicitando o concurso da
contnbumtes desta Caixa, fICaI adlda- lhos inimigos operaram a noí-

- t' d H' 1 h �b B r - - da para 1° de Setembro a data e
d �b _.-

medIdas orna as por nnm_er marc ar so re er 1m. populaçao local, que nunca (lue trata, a Circular recentemente. te passa a so re as reglOea

deixou de amparar as iniciati:- expedida. . Outrossim, solicito
.

às
_

cenlÜal e noroeste da Ale�a-.
vas de caráter fila;ntrópico. pess-oas que :fceber�m a refenda ·11ha tendo os caças alemaes

Cireular c amdaJ nao autoTlzaram! oferecido tenaz 'resistência.
a sua inscrição como contribuinles, I

_

o f.avor de remetê-la ou entregá-la
a qualquer dos seus sinatários, com
a maIOr urgência possível.
Florianópolis, 25 de julho de 1944: Casa comercial distinta pre-

Heitor Blum cisa de uma empregada que.
1° Secrct:'trio

____ conheça contabilidade e dacti·

Calip-so O "Jo1',nal elo Povo", de Ita- ... ��Su"-II-Ina» )ograf19. Escrever, dando rere·
, ,

d' t" el h
�,� J rênóas. a: - A. E. Caixa Pos-

Martin ]aI, a-nos a no leia e aver _
. • .

sido o dr. Renato Barbosa no-
Sao Paul<?, 31 .(A. N.) ---: Fa-, t�1 139. Flonanopohs.

meado, pelo PTesielente da Re- lando. aos. JornaIS ves.pertll�os,
pública, Ins,petor elo Trabalho los clentlstas �esta capI:al
no Distrito Fe.deral I mos>tram-se reseI vados em I e-

____.......

.

lação à "sutilina", desejan(�o
aguardar maiores esclare�i

mentos sôbre a elescoberta da

·nova subsJância, que está sen

do empregada no tratamento

da tuberculose e da lepra.

CARTAZES DO .DIA
O "Correio do Sul", da La

guna, noticiou que foram ar;

poaelas, em Imbituba., eluas ba

leias, uma das quais media,
aproximadamente, 17 metros.

HOJE' .3a.feira HOJE

(lHE (cODEON»)
A's 7,30 horas

Adorável tecnicólor, desenrolado na Ilha Mágica de

com Betty Hutton. Eddie Bracken, Dick Powell. Mary
Sir Lancelot e 'suas canções Calipso:

Cacadora de maridos
,

GRATIS!

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

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

CIHE ((IMPERIAL») Quer receber ótima surpresa,

que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva

II
a: Soares, Caixa Postal, 84,

lo_ Niterói, E. DO RIO.

___.. I

A's 7,30 horas:

O eletrizante filme sintético, baseado no arrazameflto

de Lidice pelos na2fistas, com Ellen Drew:

Recusamos morrer

da aldeia

Charles Quighley no filme emocionante:

Erros da mocidade
nos 9' e 10' episódios de:

misterioso dr. ,Satã
Henry Wilcoxon

O
COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
Preços Cr$ 2,00 e,1.S0. clmp. 10 anos".

único filme

TÊMDE PESSOAS

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU

LAR DEPURATIVU

Dü SANGUE

(I E ...tômlillf', l'iS

(. Abeça, Dõrt""I
Queda (lo Clt·

SENHORITA

Precisa-se de 10 mardneiros

para fabricação de móveis. Pa..;"

ga-se bom salário. Tratar no

(,lar dos Móveis), na rua Tra ....

jano, 15.

Marcineiros

Viuvá Ernestina Kre'zer
tem o prazer de participar-a
seus parentes e pessoas de
sua relaçges que seua filha
ZENIR contratou casamento

com o sr. WALTER ......
BORGES.

Romão Júlio Borges
Maria José Borges

participam a parentes e pes'

soas amigas que seu filho
WALTER contratou casamen-

to com a senhorita
ZENIR KRETZER

.. .• �- j

•

í_

e
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INDICADOR MÉ.DICO Perco"o Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas f a r-

. máciae,
Um médico da Calliornia que atende'

as EstréIas de Cinema de Hollywood:
descobriu um método seguro e novo'

para reduzir o excesso de gordura
antiestétíca. Esta descoberta chamada
FOI'!node dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a )Jer�
der peso na primeira semana e n1�lltos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pasttlhas'
3 vezes por dia. Formode. estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover O excesso de gordu
ra. Peça Forn.ode, hoje mesmo; em
qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.

nístr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Venda sob prescrição médica

MARIODR. WEN'DHAUSEN,

( 1-(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meo.iclna da Universidade do BrasU)
.!:x·lnterno do Serviço de Clllnica Médica do Professor OSValdo Ollvekra, médlco do

Departamento de Saúde
CLINICA 1I1&lJ.I(;A - Moléstia8 Iuteraas de adultos e cl'lançaa. CONSULTOIUO

e R.li:SUH;:N(;L�: .Rua J<'ellpe Schmldt n. 38 - '1'el. 812. COl'\SUL'l'AS _ lJas 16 às 11$.
--------_

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

.l!:l!pecllllista, assistente do Professor Sanson do INo de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
DOI!i. Serviços de Ctimc a Infantil da Assistência '\Iluniclpal e Hospital

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CO:llSUlJl'ÓIUO: It ua � unes Machado, 7 (Edifício S. l"I'ancisco), Ioue 1.444
Consuh a-, da" lu a., l� e das 14 as ��) IlUra�

R ES1De:", Cf r\ Irua ;\Iar'('cha 1 (Tui lherme. 5. Fo n e 7X:1
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA Tipógrafo

Paro. trabalhar em Blumeneu ,

numa grande firmo, precisa-se de
bom tipógrafo que conheça, in
clusive, serviço de obras. Tratar na
CASA 43, livraria e papelaria, rua
João Pinto, 9·A. 15v.·ll

C JlSA- Vende.s� uma. na

a - rua Fe Iipe Sch

midt, 184 'Tr�tar na mesm6

---_._--. o

DR. BIASE FARACO
,',lédicó - chefe do Serv iço de SífiJ;is do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILlS - AFECÇõES UHO·(;ENITAIS DE
A_..I\1BOS OS SEXOS - nAIOS I�FHr\-VERl\fELHOS E CLTHA-VlOLETAS

CONSULTAS: das 3 às f:i h. - R. Felipe Schmidt, 46
HES.: H. Joinvile, '17 -- FONE Hi48

DR. SAVAS LACERDA
Clínica rnédico-oirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia..
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
HESIDENCIA - Conselheiro Maf'ra, 77.

Registradora
Vende'se uma máquina registra

dora «National», modê1o 726, no

va. Tratar no «Bar Oriente», na.

ruc Vítor Meireles, 11. 30v·5DR. ROLDÃO CONSONI
"t;lRURGIA GERAL· AJ,Tll CIUURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHO.RAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço Cj,rú�'gico do Prof. Alípio Cor-reta Neto.
Churgfa do estômago e vias biliares, inItestinos delgado e grosso, tiróide, rins

';I>I-õstata, bexiga, útero, ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia'
CO�SULTAS; ,

das 2 às 5 horas, à Rua F'e lhpe Schmddt, 21 (altos da Casa Para íso) , Tel. 1.598.
RESIDftNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

-------

GARAGE ������
rua Alves de Brito. Tratar
na casa n. 70, da mesma

rua. IS v,·lO

Vende-se uThOa�:�:-
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito estado.
Tratar na Praça 15, n, 10.

V. - 8

o canhão foguete
São Paulo (C. E. C.) - tuada contra os bombardeiros

Quando mais trágica era a
I

nazistas de mergulho em vôo
aviacão nazista nos céus da baixo e obteve tanto êxito que
Europa, a Inglaterra enviou foi experimentada também
aos Estados Unidos os planos. contra os bombardeiros notur
secretos para a fabricação de' turnos de vôo alto. Também
um canhão foguete conhecido I

aqui, os resultados obtidos fo
sob o prefixo de "Z" que viria

I

ram de molde a exigir a sua ta
exercer notavel influência na .brícação em série em grande es

expulsão dos aviões nazistas 'cala. Atualmente,
.

numerosas
dos céus da Inglaterra. As gran-11usinas britânicas fabricam o
des usinas de material bélico canhão-foguete "Z" em gran
n o r t e-americanas imediata-I des quantidades que são en
mente procederam á sua fabri- i viadas para todos os teatros de
cação em grande escala, reme- guerra da Europa. O projetil
tendo-os depois para as ilhas do canhão-foguete "Z" é dife
Britânicas onde foram lança-' rente das granadas comuns
dos contra os aviões invasores.

I

que giram sôbre si a medida
Esses foguetes conhecidos ante- que avançam sôbre o objetivo.
riormente por "U. P." - proje- Prisioneiros capturados nas
.teís não giratórios - revela- frentes da Itália e da Normân

I rarn-se de uma potência extra- dia, são unanimes em afirmar
ordinária contra os aviões do o verdadeiro terror que êsse
inimigo. A primeira aplicação' canhão infunde aos aviões de
do canhão-foguete "Z" foi efe- bombardeio nazistas.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperreíeoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro
\)ONI><ULTAS - Pela manhã. dJariamente dai!! 1O,3Cà1l12 hs , à tarde excepto 0.05
"badoe, das 111,30 la 18 hora8 - CONSUlII'óRIO: Rua JoAo Pinto .. 1••obrado -

'on6, 1.461 - Re8tdêncla: Rna Presidente Coutinho, �s.

.J INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Dr. LAURO BAURA vende-seCasaEspecJaJista em I)oenças de Senho·

na rua Almirante Lameg.o·
17. Tratar na rua Felipe
Schmidt, 34. 15v.·3

r-as - Vias Uri'll<ártas.
Curso de especiatização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barr-os, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afeeções do aparêlho
genital feminino (Ut.aro, ovários,'
trompas, etc.) .

Cura radical das Inflamações d08
anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração>. Tratarnen-to de todos os dis
túrbios da menstruação e da esterili
dade.

Tratamento moderno da blenorra
gia aguda e crônica. em ambos os

sexos, por processos modernos sob
contrôle endoscõpíco - Uretro8copla

- e de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS; - Das 10,aO às 12
horas e das 2 às 5.
Consultório .- Rua Tiradentes H.

Fone: 1.663.
Resirlênc1a - Rua TirlHlêntee 7

(Sobrado).

I

-J J'.onnado pela Uni..-ersldade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen
l:IlS do sistema nervoso, aparelho genito

urmér!o do homem e da mulher
...."te. T6cnlco: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad!ologla CUn1ca com o dr.

:Manoel de Abreu Campanarl0 (Slo Pau-

��. Especializado em Higiene e Sadde
hbUca, pê}a Unl"ersidade do Rió de Ja·
neiro; - Gabinete de Ralo X - ElectrG
urlllogratra cl1nlcá - Metabollsmo ba·
_I - Sondagem Duodenal - Gabinete
Oe fjjrloU!r1Ipta - Labol'atór!o de mlcr�

ropla e 'análise clíntea. - R1,l8 Fernando
.achado. 8. Fone 1.19:1. - J'lot1anópolta.

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

s. JoséPensão

Co:mpras
'CASAS

VendaseDR. SAULO RAMOS Prestigia o GO'Yêrao '. ..
eJaues armadu, - o- ledl
a. ",_Ia••�ol_.llta·. (L.
D. I.)'.

....claUata _ mo16ftlu ..�OI''' -

.......
..t.LTA cmURGIA ABDOIONAL: ....
:aII.O, YMk1lla, 6tero, OY4l1011••�
...-. ete, - cmURGIA PLA..8TIOA
JN). PEBJNlilO - H6nüM. blclroeelet .e
"'_Ie. Tratam_to_ dor e eperqIo
4e llemorroldee e .uba - Fraeturu:·

aparelhoe de .ee.o. Op6ra .oe Hoepltall
de lI'lorlaB6Pou..

.....p r_Ira e Obelr.. 1.. .roa.. 1."1.
'JIOrúio: D.. 1fo .. 1. bOl'u, CJarluaea...

Vende-se: 700.00,00
60.000,00
25.000,00
16.000,00
25.000.00
45.000.00
35.000.00
22.000,00
48,000,00
12.000,00
15.000,00
1.000.00

30.000,00

2.000,00
8.000,00

24.000,00
20.000,00
11.000.00
15.000.00
10.000,00

Rua Bocaiuva
Praça da Bondeir.;J
Ruo. Fernando Machado
Rua Frei Caneca
Rua Almirante Alvinl
Rua Major Costa
Rua General Bitencourt
Rua Visconde de Ouro
Avenida Rio Branco
Coqueiros
Coqueiroll
Estreito

NOVOS 8
USADOS

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

LIVROS

.�\, - ---:-�
O,L.ROSA

I)UA DEODO�0,33
fl01210l'lÓPOllS

Preto
tl1r1IrIrIa- • 01'10�.. GllaJea e C1rua1a
40 toru:. PartcIe e doe.tM .e MaIa_.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá�
t1amente das 111 U 17 boru. RESID&N·
CU..: .A.ImlnuIt. Al't'1m, se. rooe 7'L

J COMPRA e

VENDE
•

IdiElmas ,por-
tuguês. espa
nhol, francê.,
inglês, etc.

Romance, Poesia. Religião. Aviação.
Matemática. Física, Química,. Ge� ..

logia; Mineralogia, Engenh�rla :1-
vil, militar e naval, Carplntarlo.
Desenho Saneamento; Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade;

Dicionários. etc, etc.

CJiACARAS

TERRENOS
Barreil'osDR. AUIrnUO ROTOLO DR. REMIGIO Balneário
Rua Frei Coneca
Rua Comboriu
» »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompowski
Estreito

Médico ..,.. Ciivaião - 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

Dr. Newton d'Avilapara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero Operações _. Vias Urinarias'- Doen-

nos e efiC!lzes desta moléstia ças dos intestinos. réto e anus

Completo gabinete de Eletricidade _. Hemorroidas. Tratamento da
médica: Ondas curtas e ultra-curo colite amebiana.
ias. Raios Infra-Vermelhos e Raies Fisioterapia .- Infra·vermelho �

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Consult: Vitor Meireles, 28. \

Consultório: Rua Deodoro, li Atende diariamente àll 11.30 hll. e,

esquina Felipe Schmid't à tarde, das 16 hs. em diante
Dila IJ às 12 hrs., e da! 14 às 17 hrs Resid: Vidal Ramo•• 66.

Telefone 1�475 ' Fone 1067 .

.....................................................
THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE

S
TII,E LONDON ASSURANCE

-SEGURO COMPANHIA ·Im SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 1•

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

CLíNICA ••DICA
MolésUaa internas, de Senhoraa e Cri·

lLIloaS em Geral. CONSULTORIO: Rua

1'el!pe Schm!dt - Ed1flc!o Amél1a Neto.
rone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 boraa. RE·

SID&NCIA: J Lorgo Benjamin
Conatante. 3 Aceitamos encargos para a venda de imóveis neata capital,

Coqueiros e Estreito. Trabalho honesto, rápido e eficiente, mediante
módica comissão. Ofertas para A. L. Alves, Rua Deodoro, 35.

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

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

Oasa SANTA BOSA
ORLANDO SCARPELLI

Rua Conselheiro Mafra. 36 -. Telefone 1514
FLORIANOPOLIS

j
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Arma secreta norte-americana
PEARL HARBOUR, 1 (U. P.) ._- REVELA-SE QUE OS FUZILEIROS NORTE-AMERICANOS, NA ILHA DE TINIAN; ESTÃO�

EMPREGANDO, PELA PRIMEIRA VEZ, UMA NOVA '"ARMA SECRETA"� DE DEVASTADORES EFEITOS, CONTRA OS JAPO�·,
NESE8. OS DETALHES DESSA NOVA ARMA ESTÃO SENDO MANTIDOS AINDA EM SEGRÊDO, MAS UM CORRESPONDEN ..

TE, QUE ASSISTIU AO SEU EMPRÊGO, DISSE QUE ERA SIMPLESMENTE ATERRADORA E QUE PARECIA IMPOSSíVEL QUE
ALGUEM PUDESSE SOBREVIVER NUM RAIO DE ALGUMAS DEZENAS DE METROS.

Florianõpolis. 1 �e Agosto de 1944

Zurique, 31 (U. P.) - Um jornal desta cidade informa que
4 divisões fascistas italianas, depois de receberem instrução
militar na Alemanha, partiram rumo a Milão e Pavia. Afim-ele
lhes dar boas-vindas, a aviação aliada intensificou seus ataques
contra as estrada-ele-ferro da Itália. Assim, logo à chegada, os

neo-fascistas terão informações seguras sôbre a atual situação
militar na sua pátria.

I Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários

DELEGACIA El\'I SANTA CATARINA
OBRIGAÇÕES DE GUERRA

A VISO
A Delegacia qo Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comerciários em Santa Catarina, avisa aos se

nhores segurados que ainda não procederam à aquísíçâo
de sêlos de Obrigações ele Guerra referente à quota de
Abril pp., devida na forma do Decreto-Lei n. 6.455; de
29-4-44 ou àqueles que desejarem completar seus mapas,
para a posterior troca pelos Títulos, que a venda dos re
feridos selos encerrar-se-á Impreterivelmente, a 15 de
Agôsto corrente. A Tesouraria Seccional do referido
Instituto atenderá, aos senhores interessados até às 16
horas do próximo dia 15, na rua Felipe Schmidt n. 37,
térreo.

IUnl montão
de quadros! Agora se pode noticiar

Rio, �, (A. N.) .: Em torn.o j vão lutar (;ontra. o� alem�eS'
da partida das Forças Expedi- e desagravar a dígn ídade na-

Nova Iorque, 31 (U. P.) - cionárias Brasileiras que se cional.
.

Notícias difundidas pela BBC encontram na Itália, perdurou O Presidente Getúlio Vargas
, revelam que numa cidadezinha a maior reserva e o mais ab- examinou pessoalmente as

Quatro miei OII·CI·al·S a.lema-es
italiana, situada a apenas dois soluto sigilo. Mas agora que instalações destinadas aos nos

mil metros da retaguarda das essas Fôrças já se acham na sos soldados expedicionários,
linhas de fogo aliadas, um dos Europa, os detalhes a respeí- a bordo dos navios, palest,an-

A 31 (U P)
. ... seus correspondentes encon- to do embarque já podem ser do cordialmente tom vários

, .ngora, _ ".- Nada menos de 4 nlll.oflc1aül do trou alguns quadros dos mais divulgados, pois já se torna clêles e animando-os a bem.
ex�rClto al�m�o, envolvidos no atentad? contra .Hltle:', conse- famosos do mundo, empilhados possível noticiar o fato de que desempenhar os seus deveres.
g:uram fugír a:s garr�s. da Gestapo, - e o que dizem informa- junto às paredes de uma habi- o Presidente Getúlio Vargas, O moral dos expedicionários
ço�s desta capital, Viajando sos ?l� em peq�el:os_ grupo�, ,em tação semi-destruída. Noticia bem como o general Gaspar era excelente. O Ministro Gas
um�0.7me de ,soldado.s .r�sos e exibindo peln:l�soes de V\ag�lll o correspondente que, quando Dutra estiveram a bordo elos par Dutra despediu-se pessoal- tifalsíftcadas, eSSeS oficiais alcançaram a Bulgana e Eslováquía. entrou, na casa o major Eric navios transportes e assisti- mente dos comandantes e
Outros chegaram a território polonês, onde, evidentemente, se Lancaster, ficou surpreso ao

Iram
à partida dos bravos sol- apertou a mão dos inferiores'

sentem, mais seguros que no próprio Reich. d h
.

"P
.

1dI' Iar em c eio com a rrmave- c a os brasí erros para a tren- e soldados, proferindo -tam-

Recebidas a bombas ra", de Boticelli. te de batalha da Europa, onde' bérn palavras de incentivo.

1'111111 laIIR :;::::D:::��;
.

1�III[aIR ���RCOÇC�::LU::.

I fld rOTmPill!ento IP��ndr�i,��t�) �O �!!n�!!!U:S!��'��a urqula de frente, numa grande extensao, - reconhece Iügubrer, ente
Angóra, 31 (U. P.) - Todos o correspondente Walter Plato, da agência Transocean. Ao

os diretores de jornais desta ca- longo de toda essa frente, travam-se pesados combates e a ca

pital foram convocados, hoje, Leça-de-ponte russa a oéste do Vístula sorne tremenda pres

pelas autoridades, para uma são; luas, apesar disso, confessa o correspondente, os sovíétí-«
conferência urgente. Acredita- cos ocuparam outras 1620 localidades. O noticiário de Moscou,
-se que, nessa ocasião, serão in- retorca essa declaração, observando que a ofensiva contra a

formados do rompimento com Prús;ia Oriental progrediu mais 25 kms., avançando das cabe-.
.

a Alemanha, embora a notícia ças de ponte a oéste do rio Niemen, numa frente de 100 kms,
não deva ser publicada antes
da reunião da Assembléia Na- Provas de
cional na quarta-feira. habilita(ão
Nova Iorque, 31 (U. P.)

.

.
Nova Iorque, 31 (U. P.�' - A

Segundo informa a Transocean Na Delegacia de Divisão da emissora de Moscou informa.
através da rádio de, Berlím, o S�leção do_ "DASP", == e�- que 94 oficiais do exército rus-

A I d
-

Brest-Lítovsk correspondente dessa agência, p,:tal, estao abert�s as mscn- 60 receberam altas condecora--
(( iqui ac,ao)) em em Sofia, anunciou que o go- çoes p�r.a a� seguintes provas ções, inclusive a ordem de Ku-

vêrno turco está na iminência de habilitaçâo: tuzov de primeira classe que Iof
Moscou, 31 (U. P.) - Terminou a liquidação das fôrças de romper relações díplomátí- a). Telegraf.�ta VII e Tel;� concedida a Govorov, Maslen

a�emãs ce�cadas a oéste de Brest-�itovsk. Grande parte dessas cas com o Reich, devendo sub- gratísta Auxílíar V� da D. rv. ikov, Meretzkov e ao chefe da.

f?rç�as !lazlstas foram mortas em V.ISta da sua encarmçada re- meter essa decisão ao Parla- C. T. de ��nta Cata;-ma; força aérea, Novikov.
sl;;tenc1a, entregando-se os ?obrev1vent�s aos, russos. O comu- menta, imediatamente após a b). Auxiliar de �afego VII e

meado russo ca1c�la �m mais de 15 m11 o n��e.ro de mortos, terminação as férias quinze- Praticante de Trafego VI
.

da
contra a�nas dois mil e !antos 'S?l��dos e oficiais que se ren- nais do mesmo, a 2 de agosto. D. R. C. �. de Santa Cat�,�lI�a,
deram, cifras e�sas que dao bem idéia de furor com que se lu- Londres, 31 (U. P,) _ A c) Praticante de Escntonos
ta na frente orIental. NBC informa de Angora que a V. da D. R. C. T. de Santa Cata-

I •

I d b t d S t·'·
embaixada alemã começou arma.

., _

11 SenSaCIOn8 esco er a a D liDa queimar papéis e documentos L_ocal de m?cnçao: - Rua

Rio, 1 (A. N.) _ O profes- cado e grave. Lamento pro- de interêsse germânico, ao F�}lJ?e Schm1dt, 5, 1,° andal�,
SOl' Fontes Martagão autor da fundamente o que está aconte-]mesmo tempo que todos os seus díáríamente das 8 1/2 as 10 1/2

sensacional descoberta desti- cendo. O senhor não imagina 1 membros, assim como elemen- horas, exceto aos sabados.
.

'to d lôni 1
-

tã Ii Encerramentos' - em 22 de
nada a revolucionar a tera- o que é a credulidade pública e

s a co oma a ema es ao 1-
�

.

peutica da tuberculose e da le- a ância de saúde. Não tenho quídando ràpidamente seus agosto de 1944.

pra, acaba de conceder sensa- mais sossêgo. O meu telefone créditos em todos os Bancos. Condições: -:- Poderão ins-

cional entrevista a um vesper- não pára. Todo o mundo quer projecão de filmes crever-se candidatos de ambos A luta em Varsóvia
tino local. experimentar a "sutilina". O instituto Brasil-Estados?S sexos, de 18 a 38 anos de Londres, 31 (U. P.) - Um

Modesto, retraído, de uma Ora, nós os cienrtistàs, nós os Unidos fará realizar, para
Idade.

.. _ porta-voz �ilitar alemão, fa-,

simplicidade encantadora, tipo pesquizadores, precisamos de seus associados, hoie, às 16 .

No posto de I_nscnçao me�- lando ao microfone duma rlcfu-,
clássico do verdadeiro cíentís- silêncio de sossêzo de reco- 1930 h _. cíonado os candidatos poderao sora nazista revelou oue a 1,U-

, b , e, oras, sessoes crrre- bt I' t ',>l -

ta ao ler nos jornals o amplo lhírnento É impossível conti t � 'f'
o er os esc arecimen os que ta na zona de Varsóvia esta-se'

,
, .

_

- ma 06ra lcas, com a prOle- d
. . ,

noticiário sôbre o seu feito, e nuar trabalhando no ambíen-e ão de novos filmes. ese]arem. desenvolvel_ldo num serm-cir-

ao ver as fotografias das ex- que se criou. É talo meu mal- Nos subúrbios culo que dista uns 10 kms. da

periências, sentiu-se profunda- estar, que só desejo licenciar- FRACOS. de Granville
-

capital polonesa.
mente acabrunhado, sendo tal me, afastar-me do meio, até. AN�MICOS
o seu desapontamento que che- que cessem os ruidos".
gou a enfermar subitamente. E concluindo:
Eis, em síntese, o que afir-

.

- "No momento preciso,
mou: quando tudo estiver cientific2.-
"As pesquizas são anim.ado- mente confirmado, teremos

raso Não nos encontramos, en- supremo prazer em levar as

tretanto, ainda na fase das ge- nossas investigações ao conhe
neralizações sôbre os seus cimento da opinião públi::a". «Lista
efeitos no corpo humano. É Agora, um detalhe iné lito
por isso que não devemos dar que um colega do dr. FOCltes
entrevistas, nem alimentar no- Martagão nos revelou:
ticiário na imprensa, pois nos "Êle inoculou em si
expõe a poder parecer charla- próprio a "Sutilína", pa,ra
tauismo. Ciência é algo deli· provar a sua inocuidade".

:rÓ!"lC� :'��I�AR
'POR' E�CELtNC�A

Condecorados

Ch Perdeu-se uma.

ave curta e chata, nos',

«halls» do Bancos:>
do Comércio ou do Brasil. no Pra

ça 15. Será gratificada a pessoe
que a entregar nesta "dação.

3v-L

P d
UInO puJ-

er eu-se �eira. not�a--
Jeto do Clne-

Imperial à "Soberana"· Ped..-se à"
pessoa, que a encontrou o obsé
quio de el\treg� la nesta redação,..
pois será gratificada. 3v-l'..

Esperada boje
Moscou, 1 (U. P.) - Notlcías

de Estocolmo para a NBC indi
cam que está sendo esperada
para hoje a formal declaraçao
de guerra à Alemanha, por pUl'
te do exército subterrs,neo 2S·

toniano.

TOMEM

Vin�o Creosotads
Lonàres, 31 (U. P.) - Se

gundo informa o Supremo Q.
G. Aliado, fôrças norte-ameri
canas se estabeleceram em

Avranches, enquanto outras
colunas chegaram aos subúr
bios de Granville, que todavia
não foi ainda capturada.
• .,.___.".....-.J.__- ;111,,.-__.-,••-_-......_- -,.- ""\#

Auxiliar de escritório

"SILVEIRA"

Grane. Tónico

Negra»
Foram incluidas na «Lista Ne

gra» norte·americana as firmas
catarinenses: Fábrica Textil [Blu
menau], Rudi Nelbung e Henrique
Webel.
A Indústria Malburg & Cia. foi

j retirada da «Lista».

--------�-------------- -

MENOR de 16 anos, comple-
mentarista e dactilóg1�afo, ofe
l'e,ce-se prura trabalhar em es

critório ou casa comerci?�. Il.�

formações em nossa Ge:rêllcia�,

Com grande prática de corres

pondência e serviços de escritório
em geral, e curso de dactilografia,
oferece seus serviços. Informes
e�ta redação. 3 v.·3
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