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A.TORRE INCLINADA DE��)�íSA
�' -

" Ili LONDRES, I (U. P.) A RADIO DE BERLIM ANUNCIOU QUE OS NORTE-AMERICANOS BOMBARDEARAM' ti FAM,OSA
TORRE DE PISA; PORÉM, NÃO HÁ CONFIRMAÇÃO DO BOATO� E NÃO SE SABE QUE OS NORTE-AMF;R,IC�NO� TEN_�AM

BOMBARDEADO AQUELA �RRE. jj'j., �: .:. ';l�'w�,L,

o
Um milhão de russos em Varsóvia

i_

U MAIS A�TWO uumo ()R SAN'rA CATARI.NA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

Ana XXX I .

Florlanópolis- Quarta-feira, 2 de Agosto de 1944 I N. 9172

JA)NDRJ<:S, 2 CC. P.) - A 'I'ransoeeau ajnuDcia que os 1'118-

I
sos estabeleceram uma cabeça-de-ponte na confluência dos
rios Swíder e Vístula. Essa notícia indica que os russos atra
vessaram o Vístula naquele ponto, onde existe UDl1lJ ponte fel'·
rovíárla que os sapadores soviéticos aparentemente puderam
consertar••\_s vauguardas de Rokossovsky já estão avistando
os tlistritos orientais de Yarsôvia, à malrgem do Vístula, diz
um despacho de ll'Ioscou. Outra. notícia. diz- que parece iminente
a entrada da s fôrças russas no bairro de Praga, situado na

margem ortental do Vístula. Calcula-se que Rokossovsky está
IlancalHlo nada menos que um milhão de homens contra a ('a·
I pitât polonesa.

Desabará a «Iurre Inclinada», 1 .•. Na

Antigamente, as coisas eram outra�
LONDRES, 1 (U, P,) - Um correspondente, que seguiu

com as primeiras tropas norte-americanas, assinala a c1�feren
ça fundamental observada entre a �ampanha _pela c�n�U1sta de

Cherburgo e a presente otensi va. La, os alemaes re�lstlram en

carníçadamente e em duríssimos combat_es as localldades eram

reduzidas a escombros antes (la ocupaçao. Agora, os uor te-

americanos avançam com tal rapidez, que não só quasi. todos (Buerau Interestadual de posições, mas a fibra e a su- ....-.-. -........_.........,..__...,.."..,...,

os edifícios estão intactos, mas os próprios restaurantes e ca- Imprensa) - A guerra, nas perioridade material dos com- Um discurso
fés são encontrados abertos. A vida nessas cidades e aldeias I numerosas frentes do Pacífico, batentes das Nações Unidas os lúgubre•••
prossegue como se nada tives�e aco!ntecic�o. Só, Avranches es-I � cheia, de. dificuldades quást aniquilam até o último homem, São Francisco, 1 (U, P,) __

tá quasi arrasada, e em Granvllle os alemaes efetual'arJ?- demo- i insuperaveis. Alem de um mi- O cliché que. estampamos f'o- "Dia a dia se torna mais grave
lições na zona portuária. Ao sul �e Saint-Lô, os, alemae� a�a- migo traíçoeiro, bárbaro, capaz caliza um aspecto da guerra a situação no Pacífico", Assim
caram o eixo da linha norte-amencana na tentativa desespei a- das açoes ruais inumanas, ha os na frente da Birmânia, Ali, as falou, em lúgubre discurso, o
da de estabilizar alí sua frente. Sob a pressão da Segunda Di .. obstáculos do meio fisico ás- batalhas têm-se revestido de primeiro ministro japonês, ao
visão blindada nazista, os norte-americanos abandonaram, pero e intratável. Florestas, todos os característicos de vio- comemorar, na rádio de Tó
aliás, temporàriamente, Percy � 'I'essy-Sur-Vire; mas o, COl11U-

I
charcos, aus�ncia quásí C0111- lêncía e terocídade, O inimigo, quío, o primeiro aniversário

nicado oficial já informa que o 1111l11lg0, nessa zona, esta self.do I pletaA de meIOS de transpor- emprega todos os meios para da "Independência Burmesa"
liquidado, • • _ _ _ _ _ _ _ _ _

tes, esses e outros fat,ores ta- conseguir seus objetivos. Os
I
E acrescentou que "a guerra
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Ma-·d-aiires�.-: ;1';l:L�loneí:sSee�s'i�v:ejI�n'��stl�IP�e�r:a':n:d::oi:t:Ond:al:s� ��eaO�:1��{S1:El��:�\nffW:;���� l� :����:lif.�á��:�!�n:
� As cidades da frente de ba- destruir os anglo-americanos e

MOSCOU, 2 (U, P.) - D.e�pacl.l0s
da frent

..

e
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-

d,ef\creve�"lessas ,. �if�culda(�e�, ill1P.OltldO
talha em Arakan têm SUpOl'- realizar a comunhão dos po

do o início da ofensiva contra a Prússia Oriental, �lem d�. no aos ,I�?OlllCOS s�nas, de!rov�s, tado contínuos bombardeios vos da Ásia-Maior, A invasão
Niemen, rio que os nazistas chamam "linha de ('ata��rOfe'

-

�asl1 tI�� e 11� emals. r:�h�s japoneses, A fotografia mostra de Sanpor e de Rota, pelos no r

DiZ-?e. que
tal nome Sp presta perfeitamente a essa,. ll1h�,. que I

(e

I' )l� �., a,
< t Stupel'l0dl'l( ac e soldados indianos, do 16° Re- te-americanos, anunciada pre-

, -

1 t do Acrescentam que o 110 Niernen a iac a ja se pa en eou e ma- aimento de Punjab, auxiliando císamente hoje, constitue oos russos já estao c es roçan "
.

, '1
.

�

, s as margens repletas de cadáveres ele f'ascístas ale- nelra e oquent<>, no mar, �lO a extinção do fogo numa cid?"- melhor comentário a esse pa-tê:),) a_ su. �

I
ar e em terra, Os japoneses se de, depois de uma incursão aé- lanfrório do primeiro ministrontaes. .' CY f' t' t' i

. , , , �

Os rnssos attaveSSMamo riopMClmadepon�scon�ruI- a_p_e_M_R_�n_l�a_�_a�lc_a_m�en�e�a_S_S_[_ill_S�r_ea�_n_1_m_l_g_a_,��������IJ_a_p_o_n_e_s_.���������
das pelos sapadores soviéticos, sen:do q�e, o, nun�er? de força.: V

...... ,

que passaram é tão �crescido, que, o� OfICIaIS en.._.am;,_gaclos .(Iv oce nao
dirigir a I?assagem teem os olhos lllJetados pelas 1011bas 1101 as

b I
-

?
sem dOl'lmr,

. 1 'f
sa e, elfor - LONDRES 2 (U, P,) - As fôrças aliadas já se encontram

Os corpos de alemães de todas. as :c ades, em um, orme� Londres, 2 (U. P,) :_ Há al- .

em plena Bret�nha, Revela-se que uma coluna blindada norte-
novos, de abotoaduras reluzentes,

mSPlrara.m
aos

�OrIeSP�l.l guem que saiba do paradeiro I americana. transpôs o rio Pontabault ao passo que outra cr1\
dentes ruSSos a frase de que "estão se�do �arrast!� °ltS, pe as do dr, Goerdeler, ex-prefeito de zou o 111.eS1110 rio em Ducey sete km� a sueste de Avranches, 'd N' m em dll'eçao ao � lCO que L'

. ,..

t
' , ' ., - .

,erdes a�u�s son;bnas j,

o le en, '

I elpZI�? A agencIa naZIS a Julga-se possível que os norte-americanos tenham tomado,lhes serVIra de tUll1ulo ,

_. __ • __ 'O.._. u ,

DNB e quem faz a pergunta, intactas, as pontes sôbl'e o Sélune, As fôrças britânicas força-_ .". --.. - -- -" - ----------�. n � �

oferecendo um mill:�o de m�r- ram o Tio Couleuvre, fazendo junção com outra cóluna norte-
co� a q�elCl ::181' nott':.:Ias de dlto americana a sudoeste da floresta de Leveque.
cUJo. Nao se sabp. 5e Gnerdeler .-.'O. - _ J"__ _ - a"V"J.__

é alto ou baixo, ou se usa A "T·óculos. A DNB só exclareceu S ameaças a urqulaque está êle implic::::,do no re

cente "complot" contra a vida
do Fuehrer, ..
�....,... .. _........----...-...._-,.,_...-....

Camisas, Gravatas, Pi;ames
Meiasdas melhores, pelos me·

Oores preços só na CASA MIS'

.. --_M ..--.---.----·-���
iã-rsÓ-viàh-iúv6lta �m fumo

�

e çhamas 4 tomada de Londres,2 (U, P.) - Von Rommel/para defensor da Nor-
MOSCOU, 2 (U, P,) - Todas as atençoes estao concen- J{aunas Klug está lançando agora tan- mândia, quando da invasão, É

tl"adas ilo sítio de Varsóvia, que hoje amanhec,eu coberta �()): ques e paraquedistas em repe- que a tática do marechal na-
imenso teto de fumaça em muitos pontos, ilummada pe.los lll- Moscou, 2 (TI, P,) --- Kannas, tidos contra-ataques, segundo zista já tinha sido amplamen-
cêndios que devoram a cidade, Os pilot�s de reCOnheOll1�el1t,o �ntiga capital da �.ituánia, foi parece: com o intento de irrom- te ,estudada pelos Estados
russos acreditam que já entraram em açao, portanto,. os faml- fmal�ente sonqulstada 'pe�:.J per ate ao mar e cercar �s pon- MaIores aliados, que previam,
gerados destacamentos incendiários da ':W�rhn:acht', De �'es. Tercen'o Exercltü. da Russ�a tas d� lança norte-amerrcana,�' assim, com maior facilidade,
to com oS russoS combatendo nos suburblOS, e bem lJOS,SlVrJ I Branca,: Esta

.

cldatle, cUJa Mas esses, contra-ataques, Ja seus movimentos, De fato, as

q1;e os incendiários nazistas se entreguem, a estas horas, a 01'- o�upaçao a Tr�nsoeean anun- f?ram co�bdos e as colunas na- previsões não falharam; pois a

gia elo saque e da depredação. Despachos cl18.�ados. a Londr�s, �la�a, na manh:1. de �ntem" ho- zIstas estao, 'po� sua vez, amea- "rapo�a �o deser�o" agiu na
e transmitidos pelas fôrças polonesas de re_slst�:lCla, ,eonfll'-.Je fOI ocupada de�OlS de fero- çadas de aI?-lqmlamento. U�a Norma�dla pre}!ISamente co
m!ull aquela crença, pOis dizem que os alemaes ]a terllunal'am z'es combates, COlpO a �orpo, fonte aut?rlzada revelou, ahas, mo agIra na Llbia e como o

a evacuação de 25 mil civis alemães, que. se encontravam em pel�s ruas, �ncj.e. os alema,es Se que os all�dos _receberam com previam Montgomery e Ei.se-
yars6via, jha,vls,m entrmcem�do, grand.e s!:ltIsfa�ao a �$CQ.1'l1J�, de ;nh;pw�r.

{'
_."�__ _

. �

..... lWM.\_, 1 (r. P,') - Xm o gTllllfle êxito foi alcançado ]J("
Ias armas alillfla,s 1111 Itália, onde as fÚl'<)tlS Ithertndoras peue
traram em Pisa. A IU'Ó]}1'jll ])XB nuuncíun que os alemães ti
nham nlllblls partes da oírlnde. () que mais interessa. o mundo,
no caso, {. a sorte da Iumosa 'l'ol'l'c Inclinada. Segundo In íor
mncões rocehldas por um jOl'Iwl suíço, "o admírúvel mouumeu
to foi atlngldo pela arfllharln norte-nmerlcnna ". Aereseeuta
() jornal que "não parece hav er mais esperanças de sahal' 11

('(;lehl'e i orrr- pois ficou g'l'll"HHnente avacíada po]' yál'Íos ím

pactos ti irotos na sua base • ..\ queda do grande ('(lifído atlngí
)'H a Ililltig'U e Igualmente célellr� ��!e�{l;'.?�, si!l!��� !l.?_ ��l� !���'�.
�� .."._.._.......".,..._._-_�- ••-.-.-.r.c••� ... ......-..r..,.-. ��- ....,.. - •

l

frente

gem, reassumiu sua

clfriíecr,

de ArakaU110 mil alemães
prisioneiros
Frente da Normândia, 2 (U .

P,) - Calcula-se que uns 10
mil alemães caíram prisionei
ros na última seinana de luta,
sendo provavel que êsse núme
ro tenha aumentado à última
hora de um ou dois milhares.
Bem para o norte dê Vllledleu
restam consideraveís focos de
resistência alemães, e a 3 quílô
mteros ao norte da Ioealídade
os alemães defendem tenaz
mente suas posições, sôbre íl

estrada que leva a Villedíeu.

Ora. JOSEfiNA SCHWEIDSON'
de regresso de sua via·

EM. PLENA BRETANHA

LON])RES, 1 (U. P.) - "Gruves consequências terá. de
enl'relltU1' a Turquia se )'OlJlIler l'elações com o Reich"'.· Essa
foi a almeaça, dil'ig'iIla em nome do Fuehrer, ao ministro do
Exterior da Turquia, pelo embnixador F1'8DZ von Papen. A
própria emissora de Bcl'lim ])l'opnJon a advertência feita pelo
embaixador alemão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 bombas all·adas para cada bomba alema- cni�.:ll�:sE��lOj��r��!ó��!�'en�. \ l

I

De ordem do Sr. Presidente, co- � \munico que, cm vista de ser a i nda

Washington, (Inter-Ame ri- . ma entrevista recentemente dade em potência de fogo no diminuto o número de pessoas que

1 autorizarnau a sua inscrição COII/Oconcedida à imprensa. campo de bata ha.
contribuintes desta Caixa, Jic ai adia-

A importância dêsse fato O fato de contarmos com da para 1° de Setembro a data de
não pode ser subestimada. um esmagador potencial de fo- que trata a Circular recentemente
Como sabe todo soldado, é o go é um tributo à indústria expedida. Outrossim, solicito às

- , pessoas ([ue receberam [I. rcf'cridupotencial de fogo que ganha americana, patrões e opera- Circuhu: e ainrhu não nuturizarum
guerra. A capacidade de fogo rios. A produção de guerra tem a sua inscrição como contribuintes,
dá a última palavra nas cam- alcançado vários recordes, e o favor de remetê-la ou cní n-z.r-l»

panhas militares. podemos confiar em que nos- a. qualquer elos seus sinatários, 'com
a mmor urgência possível.Nossa superioridade de fogo Florianópolis, 25 dr julho (1(' 101 I,

estimula os nossos soldados. sas necessidades serão tam- Heitor GlUJIl
Nada anima mais a um solda- bem satisfeitas no futnro. Con- 10 Sccrctúri»
do do que saber que está sen- tinuaremos a dar aos nossos

do apoiado por um fogo supe- soldados enormes quantidades
rior de artilharia e pela supe- de metal e explosivos para se

rioridade aérea. E nada mais rem lançados contra o íntmí
desanimador para os alemães go, tanto no continente como

do que se verem em tnteríorí- no Pacífico.

I o ESTADO-Quarta·f�lr8. 2 cae Agosto de 1944

A. par.Us.ia infantil
pode ler propagada
pelo.. condUtores
d. itS.ua

�st�colmo (Via aérea). TESOURARIA
As pesquisas realizadas ultima-

me:r;M pelo laboratório bacte-
riologico do. Estado revelaram
que o princípio contagioso da
paralisia infantil pode ser pro-
pagado. . pelos condutores de
água das cidades, -- eis () que
declarou o eminente perito
Professor Kling no seu relató-
rio recente ao. Conselho Supe
rícr de Medicina.
ãs pesquisas realizam-se

sempre seguindo duas linhas
principais: - uma epidemio
lógica .e outra de caráter bioló
gico experimental. QUanto à
prímeíra; fizeram-se estudos da
ireguêncíada paralisia infantil
naercídades e nos campos, de
tipo diferente quanto à densí
dade da população. Resulta
que,' diz o Snr. Ktlng, quanto
mats densa é a população, tan
to maior é o risco de uma alta
Irequêncía de

.

paralisia in
fantil;

.

Os estudos biológicos experi
mentais foram concentrados
especialmente sôbr€ um gênero
especial de protozoários, que
perten�eà espécie ,"�odo" que} Florianópopolis. em 31 de julho de 1944.
se duvidava, �omo resultado �e Emídio Cardoso Júnior Da/miro Duarte Silva
e�ames anteriores de la�or�t?- Presidente l0 Secretário
110, pudesse conter c prmcipio
contagioso. Tinta-se observa-
do, por exemplo, em diferentes
porções. de água, suspeitas de
fonte de contági.o de casos de

paralisia infantil, em evacua

ções alV·'ll',V·. dos enfermo') e em

águas de esgotos. Com efeito,
o "Bodo" foi enco-irrado em

nada menos de 5'7,7'J{- das
águas suspeitas de ecpalhar o

vírus da paralisia Infantil. Por
tanto, não se pode resolver es

ta que-tão senão por via expe
rimental. Os ensa.os, para êste
rím até aqui terminados, anun
ciam-se com bom indicio e vão
se continuar as experiências.

Pelos exames de água, ere
tW.l(J.os pelo laboratório, verifi
caram-se casos de paralisia in

fnntil, como resultado) da PIO
pagação dos principio c.inta

gioso por intermédio dos con

dutores de água de algumas
cidades.

... ..'ondadea reapoui...... ..1.
fiel '.:ucuçlo- du Estatisticu MIU·
..:res/podem exilir. aempre que ho.·.
nr"'ihídda q..ato à veracidatle II.
qualquer inform.�'o. que cada I.·
for_ante p.-ove o q.•• 4eelaro•• Â
m"Ui conlUto. en.. eoatra • ...

Uf'a'lllC8 .ad••aI. (D... M.).

____-----------....----------------------------------------.u--------------__�_.

melhore. fábricn�, A COS(l
visito antes de

�---------------------

ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'I'el. 1(;22 - Cx. postal 139

o

ASSINATURAS
Na Capital:

Ane Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês· Cr$
Número avulso Cr$

'N () Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00 ,

Semestre
Tr-imestre

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não puhli
cúl!l(iS, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
. pelos conceitos emitidos nos

. artigos assinados

cana) - "Nós e os ingleses
estamos lançando sôbre a Eu
ropa um potencial de fogo
quatro vezes superior aos dos
alemães, inclusive em armas

pequenas, granadas, morteiros,
artilharia, bombas de aviões e

bombas foguetes. Significa isso

- Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospítnl de ('arida
de". e estará coutrthutmlo ]11\1'11
que êle tome mais um IIIlIH'O
de 1eite, tenha melhores medi
camentos, mais coníôrto no

leito de sofrimento. etc. de ..•
(Campahu de Hutnanhlade

do Hospital de Carldude),

que para cada bomba, granada
ou bala arremessada pelos
alemães contra os nossos sol
dados, nós lhes devolveremos
quatro. Falo em termos de
muniçao, e não de homens",
-- declarou o sub-secretário do
Departamento de Guerra nu-

CLUBE 15 DE OUTUBRO GRATIS! IQuer receher ótim.a surpresa. I
que o fará feliz e lhe seró I

de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares. Caixa Postal, 84,

I -- Niterói, E. DO RIO. I

Fundado em 1921

Programa Social para Agosto
Dia 6 _.- Domingo - Domingueira das 20 às 24 horas.
Dia 26 -- Sábado - Soirée das 21 horas em diante.
Observação: - A Diretoria faz cientes os srs , associados de

que cedeu ao sr. José do Vale Pereira MD. Presi
dente da S. B. dos Chsuffeurs, os salões do Clube,
no dia l3 do mês próximo.

NOVOS e
.USADOS

Móveis
Comprar, vender ou alugar

COMPRA e

VENDE
•

Idtornos por
tuguês. espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance. Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
cultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionários. etc, etc.

Movimento de Julho
RECEITA

Saldo de junho
Mensalidades e rendas eventuais
Juros bancários

23.613,70
4.405,00
554 10

só no

ft SERVIDORA I
o-s 28.572,8"
iiiiiiiiiiiiiiiS

-_.

DESPÊSA ra maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775,
Orquestra
Ordenados e ccmissoes

Aluguel da séde
Luz e telefone

Capitalização -- Aliança da Bahia. .

Anúncios .- .0 Estado" --

Savas & Cia. -- nota -

Teodócio A. Comi nos _. nota. -

Livraria Progresso - nota

Institu to dos Comerciários
Guarda noturna

972,30
731,20
600,00
145.60
120,00
30,00
18.90
28.00
28,00
25,00
15,00

�-----------------------------------------------------

Tabelado o leite em pó
São Luiz do l\laranhão, 1 (A. N.) - A Comissão de Abas

tecimento do Estado elo Maranhão, tendo em vista que os leites
em pó, pela carencia do produto natural em São Luiz, coutrí
buem em grande parte para a alimentação da população in
fantil, constituindo dessa forma um gênero de primeira neces
sidade, acaba de tabelar os preços dos referidos produtos. Es
tabeleceu, ainda, a aludida comissão, que os vendedores dos
referidos produtos ficam obrigados a apresentar semanal
mente o movimento de vendas verificadas e dos estoques exis
tentes dos mencionados artigos.

-271400Total da desp êsa 55% s. a receita
Saldo para agosto
no Banco N. Comércio 2.4.157,50
em Caixa 1.701.30

25 858.8 I

---

Cr$ 28.572.8u

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
rNCENDIOS E TRA�SPORrrES

CIlI>I!,31 • r·.,.ervlUl _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cra 71.(106.1 !l1I.1o
CU,.".. do h"lanço ele 'IIU;

Itespon:iliblU08Ú"* . . .. .. _. ................•.. Cr$ 4_999.477 .lIOO,M
Heceria

_ _ .....•................•••.• Cr$ 70.681.048.20
Ativo .. . . .. , ,.... . Cr$ 105.961.917;10
Sinistros pagos nos OJtimos 10 anos , Cr$ 64.9811.957.20
Responsabilldades . . . _. _ , (''r$ 76.736.401.306.20
Bens de/ralz (prédios e ter-renos) Cr$ 23.742.657.44

DlHETOHES: - Dr. Pamf1lo (I'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de sa e AnIsio Massorra.

-

Agências e sub-agêncías em todo o território nocional. - Su�uN!fl1 no

Uruguai. Reguledorea de avar-Ias nas vrlnclpals cidades da A.mérl�. Europa
••ilfrlca.

AGENTE E1U Fl..ORIANóPOI,lS
C A 1\1 P O S I� O B O & C J A. - Rua Felipe Schmll1t, n. SI
Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - Em1. 'I'elegr, "AI�IANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Barcos perdi�os no Alto Tocantins
Belém, 1 (E.) - A navegação do alto Tocantins perdeu o

mais dois barcos-motores. O primeiro foi o "Monte Líbano",
que naufragou no perigoso "rebojo " do Taquarí, quando des
cia para Belém com um grande carregamento de xarque. O
outro sinistro, mais grave, ocorreu com o barco "Tanariz i
nho", que chegara a Alcobaça transportando gasolina. A via
gem ia prosseguir no dia seguinte, mas uma explosão, cuja
causa ainda não foi apurada, provocou o incêndio da embar
cação, perdendo a vida o piloto ele nome Maravilha, o moto
rista e dois tripulantes. Não houve mais vítimas, porque o

restante da guarnição inclusive o proprietário Lauro Maciel,
achava-se em tel'1'a.

Sapatos para Senhoras
os preço s vantajosos!
moderncrs modelos!
vai além de Cr$ 50,OO!

Apr·oveitem
Os mais
Tudo não

Sapaatria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Fabrican te e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possua um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl·íns e aviamentos
para olfai':ltes, que recebe diretamente dos �

..A CAPITAL" chama o atenção dos $nrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

efetuarem -.uas compras. MATRIZ em Florionópplis. - FILIAIS em Blumenou e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quarla.'elr., 2 d. Alosto _." •• ,i

$ a' di

o serviço de
. �O�lIanbia. Que' mãi!

-«, belicópteros Slderurglca NaCional S�o Paulo, 1 (E,) - A Dele-

México, (Inter-Americana), gacia de Segurança Pessoal

1 -- O Secretártado das Ccmu- AUMENTO DE CAPITAL tomou conhecimento de um

meações do México acaba de I' ,
'

,

caso verdadeiramente inédito,
•

r» ,

"
•

A pai ti.r de 10 d,c agosto e 'até 31 l' 1 id
autonza.� O estab�l�cImento ae do mesmo lIJCS, estarú aberta IW

no qua esta envo VI a Maria

u,m serviço de helicópteros des- Banco d? Br�llsi:J c suas Agcmcias, a
Cardoso, ele 21 anos, residente

tmado a ligar as mais afasta- suhscr içâo publI,ca para () aumento na estrada da Cotia 'no 17. lVIa

das minas fazendas e comum- �o. çal�,lta,1 c�a COlllp",n!lia Sirlcrúr- ria, que é solteira, tornou-se

d d d
�
t " 'd'

gtcia Nac ional que esta comslruin- í ti 1 t d 1
a es� � Ir: el�ol o pais, com do a usina de Volla Herhondn.

n ima (e cer o rapaz a oca-

as principais lmhas aéreas e () capital iniciai, j{l i,l1<le'fralizaclo lidade e por duas vezes foi

aeroportos mexicanos. que é ele C,r!) 500.000.000700, ele� mãe, Para tuelo ocultar, tanto

Realizada a incorporação sob \'a�.,se·a a, C;,:;; J ,OOO.OOO,OOü,oo, ,em da primeira como da segunda
o nom d "H r rot "'d Mé

}I<:oes o rd.i ná r ias nOlJl1lnalinls do vez, foi ter o filho no mato
. e�, e ICOp �ro� e re- "[lh):r <)e Cr8 2UO,OO c"lda unn;.

XICO, S. A , os orgaruzauores da Podem subscrever essas n ovu s
próximo à sua residência e

empreza realizarão vôos expe- ,1C,'r),c_s os atl�ais aci on istas l: os ci- fez com que um grande cão,
rimentais no norte do Estado

da,daos bl'::Isdell'lo,s. l' cru p rúxas hra- que possue, devorasse a crian-
d'h '.

sJiel.J'<I'S que q uiscrcm tornur-so

.� C�-ll uahua. Se tais expe- uc
í

onistas ela Companhia. ça.

riencias forem coroadas de êxí- i o subscri tor porlr-rú intcgralizar.
to, os servicos entrarão a fun- no ato da subscricâo, () valor das' Em Guam
cionar 'll1ediat8,.'l�2!'lte nos es- :I(:�,L'S O.ll pagar a on l rad n inicial de

t d j Cl 'h .' h D' '

20, desse valnr. rllallzHlllkl o H'S

.a, O� ae 11 ua ua. Hla�1?o, 1:"ltC ern 4 c ntrudns (h:, :!. l:111 :!. me

México, Puebla, Oaxaca e Crua- ses.

pas. I () subscritor nssinar;'l o "Bu!ctill1
de Subsc riçáo " na p rúp r i a Agcn-

O gab'inete da ('1:1 do Banco do Hra s il que escolher

Ta.-Iând.-a
puru r.calizur a pr i mci r a cn trarlu
dc' :!'(J')i do va l o r que subsere ver ou

'-. \_ São Franciscc, uI (U, P.) pagar a totalidade desse valor S(>

� A rádio de Tóquio anunciou :ISS�:I1l prefcr lr. ,_ .. .'
que o "premíer" d 'T' 'IA di

;-;() alo dil SUbSC'l'ICê!O, ex ib irá U

,

a _aI an la, subscr-itor doc nmcuto coniprobutó-
PIb';1-1 �ongTam,. apresentou a Irio de, sua n ac i on al i d.ulc bra'siIC,'ira Fogo SimboFIf·COrenuncia de tOGOS os membros ,(cartclra de idcnfidad e. de rescr ! 1 $

de seu gab'net= P sua própria vist." 0l! pr'nfissi()m�L s.e contiver I Maceió, 1. (A, N.) - O "Fo- st. Afonso Maria de
renuncia em seauída a U1U vo- ,1,llcli,ca_c:ao da n.ac i onuli rlado, ou go Simbólico" depois de per- LI-go·rio, BI-spo e

,
'. -.

I
cerfidâo d:C' nasc 1 mcuto ou de casa- I '

to aposto a, dois projetos de m,€- mento, ca;rül de naturalização e ti_lcorrer todo O Estado de Per- Doutor da Igre._s
nos importanc:a por uma d"s t�llu, dccl:Jralório de cirlacl<i,nia bra-Inambuco, onde os atletas que

I )
Filho de uma nobre família na-

câmaras tailandesas. O nfasta- SI '�Ira .

,_

o conduzem foram ca�orosa- p�litana, nasceu Afonso aos 27 de

menta do g'abinete presidido
Se () Sl1bSerlt!OT nao puder eO,111- mente recebidos atravessou a setembro de 1696. em Marl·anela.

,

'
. parecer pessoalmenle a uma A,<1('n- ..

'

por Sangram, sera submetldo cia dp Balnco ,do BI'�tsil, (J,e�er:\ dIvIsa do Estado de Alagoas, Unindo a uma inteligência de to-

ao Conselho de Regência, de cnnstitL!ir procurador COll! poderes endo recebido em Mal'agogy do f6ra do comum uma aplicação
" h-I f

. que não conhecida desfalecimentos
acordo ('om os pl'lilCI! ,ia:; cons- espt'ol,UIS 'para su S.CT('\, e I' as a<,'oes pe apre elto da cidade, repre- alcançou êlEl. na idade de apenas

titucionais da l;'a,C2,O tailandesa
na Agl:n�Ja q,ue prc'tel'Jl", O!l ell: C,II'- sentante do interventor federal. 16 anos. o título de doutor em di-

, '

o tH cllrlglrla a llll'Sm<l. llldlcar,l ]Ja- ,.. .

_ dlZ a dIfusa Japonesa. ]'a efeito da siubsC'ridio a sua lIa-
ReInICIada a carreIra, naquela reito. Com 20 anos começou a de

ci<�l,lNiJidadc, esta,(io l�'iviÍ. lJ,l'()ri�s�i(\, cidade, o "F�'o Simbólico" al- fender as muitas causas que lhe

I I
resicl{>ncia, número dp «(:ôes ql"� cancou a cidade de Porto das

foram confiadas, Mas, num pro-

Newton Varella desejar subscI'ey'er (' �l Lotal dêl. "r�,- Pedl'as e continuou sua mar-
cesso de grande importância, en·

tl',l(hl, cUJa 1'l11pOl'tallcUl ellVlara ,"
ganou·se na interpretação de um

il11ediata'mente ii mesma Auênc-i:l cha tnunfal pelo Estado de documento, vendo então que es-

I por i'lll'eJ'lIlédio d'(' qualqucr' ,1:llrü Alagôas. tava defendendo uma causa in-

Advocacia em geral es�aheleci!l1:cnt() bai)cário. ,------- justa. Imediatamente. renunciou

A suÜsC'J'i('ào de :l('ões em n()me Comprar na CASA MISCE a sua carreirct de jurista. Tendo

I' ERsce,rsiitd6e·rnioci:ar:uaruVaidDOeloRdoarmo,os3'53.0
(h: lllel1:();r dê Hi anos' ser:'! [<('Hei pe- LANEA é saber economizar. sempre levado uma víCio de cat6-

�
Jo SCII l'l'pre'scntanle legal "p .. i,

lico modelar, resolveu dedicar-se,

1ll:J.e Oll quem l'XPI'Cl'l' (l p{It.rio po- Comunicado dos
d'ora em diante. exclusivamente à

I )
causa :ie Deus e das almas. Fez

(,er . .- d

I
,Se () subs'Critor for maior clt' 11i a 18 05 os estudos teol6gicos com toda a

_ JPedra fandamenta e IlI'enm' de 21 ;UIlOS, ('a,�e:á no sC'�[ ,Londres,. 1 (U. P.) - O co- diligência e recebeu ordens sacras.

I rel1feS'entaint,e lega:I H's,slstl-Iu, -,'SSI- n1unicado expedido pelo Supre-
Já como advo�do tinha ocasião

F.:io, 1 (A. N.) - Realizou-se na.n(),o com ele o "Boldllll de Subs-
mo Com dAI' d d' . "u

de conhecer as misérias do povo

ontem a expressiva cerimônia crido", 011 a carla acima ref('ri,da. an O la o IZ. lua simples e os seus primeiros traba-

do lançamento da pedra funda- Quer o �lI:b�('ri tor ]lHsse procun:' coluna aliada entrou em lhos como sacerdote entre as po-

1
. , , (,,'ã,o, C!I,H'l' soliciie li s,ua i,l1scr,il,,'ão Avranches, depois de avanc"o pulações rurais aprofundaram es

menta do futuro edlÍlcio-sede - h P
por I1WIO (le carla, rl,l'\'l'r:,l .fazer superior a 12 n1ilhas, UIua co-

te con ecimento. or isto, decidiu-

do Sindicato dos Empregados :Ipl'csenlur ou ('nYI�lr a Agenelfl do luna ma 'ch' �
se a fundar uma ordem religiosa

no Comércio, fato que encheu BWllco do Bl'lI,sil o docul11ento COIll-.
1 a pala um po.nLO que se enparregasse destas almas

de contentamento a numerosa pl'oh!<Jtúl'io ela naciüllali';)ac!e. dIstante 5 kms. de Granvllle, abandonadas. Assim surgiu o Ins- Fazem aD08 bojeI

classe comerciária pois que I
O SllbS'\I,'i�()r. (I!I'l' realiza,r 1,10 :.Ii,) A� sul de Caumeont, o avanço tituto dos Redentoristas. Vende sras. Eloá Rupp Gonzaga. Anqe-

"

" _' da snbscI'Jçao sumente!.l prJ.mCI1";J I aliado marcou novos êxitos que as canseiras da pregação não1 a O. Romanowski e VeridiaJl.Q
sua velha aspllaçao se concre- eJ1lra:dn c.[,e 20r,1,; (lo VH,lül' (Ja,s açôps 'c .

t d M t I' t d' bastavam, fez-se escritor, distin· Coelho Pereira;
tizou. I stI,bsel'itas, fica obrigado a pag':lr '.) 0:t;tqUIS a�. O es e, a es e. .e guindo-s. neste ramo de ativida sl'itas. H<)rondina Pc;unplona •

resta!llbe em 4 j)l'estac'õ'C's dc 20'1' Sa�nt-Martm. Um ataque lnI- de sacerdotal de tal forma, que Targínia Flávia de Carvalho;
cadrl uma, tI,e 2 em 2" 111eSCS, a COll- migo foi desfechado na área de I

foi honrado com o título de Dou srs. Willy Grunner. Arí Borboto.
lar da da.!a cm lf'ue as subs'cl'e"er. Moyers mas foi repelido em

tor da Igreja. O Papa Clemente Nelcino de Aquino, Domingos Jos.

.

?'\o I}i.ar�o OJici�J do dia 22 d,e meio a'violenta luta no di d�"XIII �ome�>u-o bispo de Sta. Aga da Silva e Jóão da Costa Pereira;
,I uI)),!): eslao jH]bltcac!os o PHUS- ..a. � ta del Goh, • Afonso exgotou suas V d

Rio, 1 (E,) - Acometido de PE.f:TO d.o ::IllIIWn.lo de ca,pilal; a ontem. BombardeIros medlOs farças nos mestere. de pastor de �:���s:al�:�;:::::r�llha do sr

mal subi to a rua Frederico ata. ela Assembl{'i,a Gcral Exll'a1onli- atacaram objetivos táticos na I sua diocese. Quebrado por longas Alvaro de Ca,rvalho. e Iara-Regina:
.:\feyer, 28, onele trabalhava, o núria qnc (lelihe,roll sóhre t'st;c all- área de Caumeot e depósitos doenças pediu a� Papa permissão filha do sr. Irajá Gomide;

OI)erário Lucio Varg'as, mora- mento,' �la <pI,n'l, f,ora�l1 Lranscnlos a de carburante na.s proximida-
de �oltar ao selO de, sua congr�, menino: Narbal, filho do sr.

.
. expO'slç'ao ,1lJ'süflcatlva H!presen1a-.

- gaçao que bem preCIsava dos sa- AnastáCio José Cássio.
dor a rua José PereIra, 95, da pela DiTetoria e o pal'ec('r dlo des Argentan e .Chateaudun. bios auxílios de seu santo fundo

veiu a falecer quasi instanta- C011'sel..JJ.o F,isc:l,I; os Gsta.tnhls da. Caças bombardeIros e Ce1,cas dor; pois. em consequência de má

neamente. As autoridades 10-1 COI1,lpa,nhia e () seu últi mo l?al'all,l�:).
I
atacaram objetivos em íntimo vontade da côr,te de_ Nápoles, p?�

" ,. t d -Ih . s't·
I .Ta se enconll-arn no BrasIl 66 Ir apôio com as tropas de t��J'a

sova ela por sltuaçoes bem crIh

(aiS re' IS an o es as ve es. <los maf.eriais e e([lt.i:pall1entos com- .

' ":..1,, caso Venerado como um lIanto,

encontraram, num dos bolsos, prados 11.0lS E�l.adÜ's l"nidos e, dos tals como ?s.trada� de transpJr- morreu Afonso em l' de agosto de

um bilhete em que Lucio, di- res.tant('s, UIlla parte estú em trân- tes e depü�-'ltos sItuado.'> ime- 1787

zendo-sé um doente do cora- ,�i,to das fáb:-icas para I) pôrt,o do diatamente à retaguarda das ,......

"·D
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,- 1 I . 't
HJO de Jallelro e outra parle acha- linhas inim"gas"

çao, c ec aI a que a mal e o po- se ('In f'abric!ac.ão.
- • 1 •

dia surpreender ele repente ra- i As obras de "construcão e montol'

zão por que resolvia legar o gC:!ll em Volta Rr�:(l,Il(!il estü�l belll

próprio corpo a escola de ci- avanç'ilil'ils, e ns jJfJl11rlras unl(l:t(�,:'s
-

d:l ll's'ina serào pOIStils ('111 funelll

Iliamento ainda nos últimos 11ll'srs

________-7 • dI) co\'rel11:e ilno.

A coopeBção holandesa Ao abr-ir a suhscriç;lio, I�úhlica p,�-
Londre., I rSIH]-Infortna-sede,ra {_.ssc aunwnto rlc.{'a))�tal"n !11-

um porto meridional da Ingla-Iretnria ela Companhw Sld,enwglC:1

terra transformado em ponto de N'acionnl telll a ce,rtyz'.1 ele que () ]la;,
c()nc�ntração para navios. cami· !:ri t)I iSlllo dos bras d,eJ ros J'e�ll)\'a];a
nhões soldados e materiaL. dlls- ness{' <"ns'C'jlo a detnoJ1str.açao (d�

tinad�s à formação dos combeioe confiança no programa, em gr�n.de
que devem atl'avessar o Canal. que pn'rte jú executado, r (Jo proj)oslto

lOo� de tôda a marinha mercante dr que a l'sina de Volta Hedonda

hol�ndesa tomou parte do abas sda <I expressão da \'O'�lta(J.e d.a �a

tecimento das fôrças aliadas na l�'â() em possuir :1 Sll:fl Hl,dl1s11'1� pe

peninsula da Normândia. Por ou- sa�a para f'ortulezer a economia elo

tro lado. essa percentagem é su- ::..I1_n_1S_, _

perior à de qualquer outro mari
nha mercante de membros das

Nações Unidas.

Pearl Harboui , vi (U, P,) -

G almirante N:,li:'1,:1, 1.JÍnnnO'.l
que a primeira brigada de in
fu,ntaria da' m.irmha norte
americana conquistou a estra

tégica península de Ornte, na

ilha de Guam. Atualmente, 8.S

unidades navais leves patru
lham Ranga-Apra.

,.�;,
l Vendidas�.
'só em caixas
,b:,� a, ,i

'

�4 VERDADEIRAS'� A.

s-r: PASTILHAS �
LDA·

�, j
são o uru c o r emed io: eficaz}' I
f" =,: para :_vitaF e trotar ,��.. ",.' '\ j
C s ROUQUIDOES .. os CATARROS

"

as DORES DE: GARGANTA;;1

,.

Ue.nco do O, N S P N0186 "

".,.. de 26 de Fevereiro
•

A,.r�nllio de 1935
or;Il'" \'

i , 0,002, Eu,aIYP'O' 0,
.

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

o santo do dia
Vida s;�i;i'l
"�te"et ..

ANIVERSAiRIOS

Festeja hoje-.seu aniverlilário nata·
lício a senhorita Beatriz RO"e1'8,
funcionária do Departamento E.·
tadual de Estatística.

Transcorre hoje o natalício do
sra. Maria de Lurdes Horn d.
Carvalho e Sousa. espa.a do sr.

João e Sousa. fun.::iondrio do Im
posto de Renda, em S. Paulo.

A sra. Célia Wendhausen Bt.en.
espêisa do sr. Ernesto Van St.an.
representante comercial. faz anos

hoje.

Hoje decorre o aniversário do sr.

Iconomus Agapito Iconomus.

A srita. Jandira Brito, . empr.
gada da casa·A Instalbdora d.
Florianópolis". festeja hoje o seu

aniversário.

Mais um aniversário cOlllpl.ta
hoje o menino �j.cardo·Luj,:a. filho
do sr. Alcides Cláudio. aUv,o' e

conceituado despachante culua
neiro,

Esperava a morte a

qualquer momento

Outra vez sôbre
Ploesti

Temos a honra de comunie.ar aos noSlOS distintos segurados e

amigos que, a partir desta data, substituimos a noss� representação
neste Estado de Santa Catarina. sendo que todos os neg6cios que &e

achavam à Cargo da firma INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS
K N O T S,A., na qualidade de Agentes Gerais, passam a ser aten-
didos pela nO!lsa

'

AOtNCIA GERAL DE FLORIANÓPOLIS
Rua João Pinto, 10 -- Sobrado

Caixa Postal. 134 -- Telgs, BRAMINAS
Telefone, 1.634

�ecife, 1 (A. N.) - A pri
meIra homenagem aquí presta
da em memória das vítimas dos
naufrágios dos "Vital de Oli
veira" e "Camaquam", da nos-
sa Marinha de Guerra, constou
de missa promovida pelos almi
rantes Soares Dutra e Durval

com
de Oliveira Teixeira., Compare�

-'

I
ceram ·ao ato o interventor fe-

Ideral
e outras altas autorida-,des, bem como numerosas fa·

mHias. ',. ,-..1
, �

,.......w._.....,..,.,.._....................._.�

O diério do
Conde Ciano
Madrid, 1 (U. 'P.) - o' cor·

respondente do "A. B. C." em

Roma anuncia que Edda Mus
solini rehabilitará a memória
de seu espôso, conde de Ciano,
utilizando o "diário" escrito
por êle próprio. Afirma Edda
que se dirigiu a lVIussolini di
zendo que seria impossivel ar
rebatar-lhe o "diário" porque
possue sete cópias depositadas
em sete diferentes cidades.

Faleceu o sr.

Edward Bausch
Rochester, 1 (U, P.) - Fa

leceu Edward Bausch, famoso

inventor de instrumentos óti
cos e presidente da companhia
Bausch and Lomb. Graças às

Roma, .1 (U, P.) - Podero- suas pesquisas, foi possível re
, sas forma�?es de bombardeiros Iduzir-se o custo dos, mi�'oscó-
pesados alIados atacaram, e8-, pios e tornar a fabncaçao de

ta manhã, as instalações petl'O-1 câmara fotográfica portátil,
líferas de Ploesti e proximida-, graças à invenção do obtura-
des d� Bucare!;lte,

�
I dor.

Mulh�r alemã
convocada S" f,Londres, 1 m. P,) A era ,ardeal
DNB informa que, de acórd8 Londres, "I (U. P.) - O jor-
com Goebbels, o vice-comlssá- nal "Daily Sketches" informou
rio para a mobilização total que, segundo se acredita nos

germânica emitiu um dGcretc, I CÍrculos eclesiásticos o arce

pelo qual é 'elevada a idade da I bispo de Westminster', atual
mulher convocada para traba-1mente em visita a Pio XII no

lho obrigatório, de 45 para 50
IVaticano,' será brevemente' no-

anos. 'meado cardeal.
....................................................

Companhia de Seguros
('MINAS-BRASIL»

reassumiu sua clínica

l'urgia.

MENOR de 16 anos, cbmple·
mentarista e dactilógrafo, ôfe·
rece-se prura trabalh:u em es�
critório ou casa comerci��_ If.�
formações em nossa Gerência.

Missa

onde esperamos merecer a mesma preferência e considarações."
que até então temos sido distinguidos, ,"

"
..

ClA. DE SEGUROS «MINAS-BRASIL»
Agência Geral d. Florian6poli,

OCTACJ�DO P�lVA FONij;EOA •• Oerent.
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�\tSO�q,,� Rua João Pinto, n. 25
t �,�\:,�. (Em frente :0 Tes�uro d� .Es_tadO)� � � florlanopolls
Ãl1ÁtIlBPÁTOtOGlCA$ Telefone 1448

SANTA CATARINA
Dr. H. G. S. Medina Farm .. Narhal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

E1'a%);les Ancítomo·pCltológicos.
Dit!:ÍJ.n·óstic.-o precoce da gravidez.
Soro· rlh\gnÓStiCOIl
Hemdj;.oloqia
Coproloqia.

Bacteriologia
Au tovacinas.
Ultramicro8copia.
Química sanguínea.
Análises de urina.

Rio, 1 (A. N.) _. Um vesper
tino local noticia que o coronel
Matos Vanique chefe da expe
dição Xingu-Roncador, segun
do telegramas de Porto Alegre,
acaba de fazer alí declaracões
de grande sensação a respeito
do avanço daquela expedição
no Brasil Central, tendo já ul-

• trapassado o Rio das Mortes.
A nota mais sensacional das
declarações de 'Vanique é aque
le em que revela que os Cha
vantes, os temíveis, invencíveis
e "isolacionistas" indios do

:. 1__• Brasil, em face do avanço da
expedição, começam a recuar e

proporção que recuam vão ín-:
cendiando tudo, plantações e

aIdeiamentos.

Rio, '1 (A. N.) - A Coorde
nação da Mobilizacão Econô-

" . '

mica distribuiu o seguinte co ..

Londres, �j_ (BNS) - A des- jamais conhecidas por qual- munícado por intermédio da
coberta, pela ciência britânica, quer exércíto de deserto que Agência Nacional: "Em adita
de um só que dominará o tifo existiu no mundo". O il1fOl'-,'menta - A Comissão' do Con
pode ser considerada como a m�nt� di� ainda que �; sam,�- vêni� Textil fa� p�bli.cc: que
maior contribuição piara o de- sas, Impregnadas do DDT,! terminou a distrtbuíçâo das
saparecímento dessa enfermi- que podiam ser lavadas regu- autorizações de venda de teci
dade transcreve um correspon- �arm��te se.m que o seu efeito dos populares correspondentes
dente do "New Chronicle". O inseticida viesse a sofrer, CO'l1- à cota de exportação do cor
po é um c?mposto �uímico serva.ram os sol:dados ,britâni- rente mês, tendo atingido o
chamado Dlehenyl-T'rlchloro- cos livres dos piolhos, porta- total de 2 milhões e 18 mil 54:)
thanao "DDT", e é mortal dores do tifo, enquanto que a metros e havendo sido cOl1tem�
para um inseto que pouse sô- proteção alemã era tão inte- plados os nezocíantes feiran
bre êle, mas inteiramente ln.o- rior, que os prtsioneiros ti- tes e associaçôes de asststên
fensivo para o homem. nham que ser "despiolhados", cia do Estados do Rio de Ja-
"Está vencido o combate quando chegavam. Mais tarde, neiro, São Paulo Minas Pa

contra a mosca doméstica pro- durante a campanha italiana, raná, Rio Grand� do Sul' Mato
pagadora do mq., praga do êsse mesmo pó terminou com Grosso, Espírito Santo Bahia
l'est8;urantes e cafés, e co�tra a epidemia do tifo em Nápoles, Alagoas, Sergipe, Pern�mbuco:
quasi todas as pragas nojen- que ameaçava matar cerca de Ceará, Maranhão, além do Dis
tas que atormentam a raça 250.000 pessoas. Também os tríto Federal. Além da cota de
humana pulgas, baratas, cientistas britânicos estão co- exportação foram distribuídos.
mosquitos, percevejos e pio- operamdo com os americanos comptlrlsóri�mente no mês de

I

lhos. Nenhuma quantidade do nesse trabalho vital e informa- julho pl'ira todos os Estados
produto será entregue à venda ções secretas de novas desce- do país sete milhões 890 mil
'senão dep�,is da guerra",,, pr:-- bertas são tr?cadas el:t:-e êles, 633 metros tecidos populares c
cisa o correspondente, p01S. num verdadeiro esptrrto de 186.518 unidades de artefatos
todos os suprimentos atuais! "lease and load". Graças aos populares de alzodão.
são' absorvidos pelos serviços nossos cientistas, o mundo to-

b

para os quais são remetidos do será brevemente abastecido Na Fábrl·ca Gmrl·ngem lotes. Fabricado na Grã- com os meios de terminar com- 1lI

Bretanha, o produto pode ser pletamente com os insetos
remetido para África do Norte, transmissores da molestía e

e. cons-ervar o exército brítâ- com a própria moléstia, que

lJ1i�o em condições .sanitárias propagam.
--------------------------

•

Serv'iço de transfusão de sanque. Vacin�ção anti·diftérica
(CRUPE) com próva de 5chick.

Aná.lises químicas de: Farinhas. bebidas, café, mel, águas potá
veis e para uso indüstriais (fecularias, cervejarias).

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

ln Co..elheiro Mafra, • e 5 - FONE 1.&42
EDlre,. I domic:íIi.

Utn pó morcrvílhoso

Com.pras
CASA-8

e Vendas
Ven'de-se: Rua Boeaiuva

Praça da Bdnde!l'n
�Uf1 Fernan,do Machad.o
Rua Frei Caneca
Rue Almirante Alvim
Rua Major Costa
Rua General Bitenoo,urt
Rua Visconde de Ouro
Av.enid'a Rio B'ranco
Coqueiro.
Coqueiral
EIItreito

Preto

Cal\CARAS

TERRENOS
.-: �;

Barr.hol

Balnecírio
, Rua Frei Càneca
Rua Cambor:lu
» »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trcmpowski
Estreito

,

Aceitamos encargos para a venda de iro óveis nu ta copitol,
Coq1,1J(�... Estreito. Trabalho honesto. rápido e eficiente. rnedínnte
mádit:.a c.oItliAão. Ofertas poro A. L. Altoes. Rua Deodoro, 36,

CréditoMútuo Predial
,Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 m'ai,s preferida, é inegável.
2 sOltei·os mensais 4 e 18

PR�M'IO MAIOR CR- $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra1is
Tudo isto por apenaa Cr$ 1,00

o recúo dos
I
«Cnavantes-

HOJE

Dan iel le

Richard

Tecidos populares

Prcsrama de festas para
o mês de Agosto

Dia 6 � Grandiosa So i re a
com início às 21 hs., de d i

cada à turma "Fernando
Machado", do N. P. O. R,

pela sua formatura.
Dia 19 - Grande Soirée com

início às 22 horas.
Dia 26 S .)irée com início

às 2l horas.

I Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos CODJerciários

DE]�EGA(,U. E31 SANTA CATARJ.:s-A
OBRIGAÇÕES DE GUERRA

AVISO
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comerciários em Santa Catarina, avisa aos se

nhores segurados que ainda não procederam à aquisição
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 vel.(ela dos re

feridos selos encerrar-se-á impreterivelmente, a 15 ele
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.

CARTAZESLondres, 1 (U. P.) _.- Uma
formação de "Líberators' ata
cou o centro ferroviário de
Villach, na Austria. A fábrica
Goering, em Línz, ainda não
estava terminada, mas, segun
do informações chegadas �W2

aliados, diversas de suas insta
lações já estavam produzindo
"tanks" .

DO DIA
HOJE

-------------------------------------------------,-----
4&l.feira

(,lHE
I

700.00,00
6.0000,00
2.5.000,00
16.000,00
25.000.00
45.000,00
35.000.00

22.000,001 Rio. 1 (E.) -o promotor da 16',
48,000,00 Vara-Criminal denunciou o prof
12.000,00 Froncísce da Cruz Cataldi. diretor
15,000,00 do "Instituto Cataldia", na rua

7.000,00 Maia Lacerda, 99. acusado de ha
ver pro ticado crimes infamantes

3000000 contra dois de seus alunos, de 13
. ,

e 9 anos de idade.
O juiz já marcou o in�cio daZ.OOQ,QO. ta' .

I d �

8000 00
ma .ruç o errrrunc r, quu n o serao

24:000:00 ouvídos os ofendido_8 fi oa teste-

20.000,00
I munhas

.

da (lCU8açao e OI da

11.000.00 defe.a.

f,g���g.gg 0-8-a-m-b-:-'u-Ia-tó-r�io�s-
esplritas
Rio, 1 [E.}- Pêlo Departamento

Nacional de Saude acabam de sér

.expedidas inatruçõell às Delegacias
Fedêrais de 5aúde para fisc(11iza·
Ç?O dali embulatório. mantidos por
centros ospíritas. Entre vlÍrias me·
didos Q serem adotadas res�Qlta a

da obl'igatoriedade da licença. que
terci que ser solicitada à auto·
ridade sanitário. Para que essa O
licença seja concedido precisam os

ambulat6rios estar instalados em

local qpropriado. diverso e afas·
todo do destinado às sessões de
culto ou doutrino. Devem ter ao

demais horários das conlultos di·
ferentes do deslias sessões e. ainda,
ter como responsáveis médicos re·

gistrados na;! repartiçé5es sanitá·
rias estaduais. Todos aqueles que
infringirem essal disposições fica'
rao sujeitai às sanções previstas
no legillaçao vigente sôbre o exer-

cício ilegal dá medicina, além da
pena o.tabeleQida plilra o edro. que
Q9m.tlrup-, ;

Ciraves acusações contra
o diretor de um colégio

epi sodios de:

guarda
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

Preços Cr$ 2,00 Unico. Geral 1,00. Imp. 14 anos

A's 4,30 e 7,30 horas
Programa Colosso

Darr ieux no fil me grandioso e es pe t acu lar:

Volga em chamas
Ar len, Jean Parke r, Chester Morris,

forte e impressionante:

O dedo do destino

no filme

Robert Stevens nos 11' e 12'

Os valentes da

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

CINE «IMPERIAL»)

Preços Cr$ 3,00 e 2,00. c Imp. 10 anos»,

I'.'s 7,30 horas;
Ultimas Exibições

O grandioso fi'lme naciorial s in têt.ico, rnos tr e ndo o tempo Ida es

cravatura e sua abolição:

O despertar da Redentora
o filme sintético da Paramount, com Ellen Drew, sôbre o

arrazameFlto da aldeia de Lídice pe:os nazistas:

Recusamos morrer
tecnicolor com Eddie Brackf'n, Betty Hutton. Dick Powell.
Mary Martin e Sir Lance)ot e suas canções Calipso:

Caçadora d,e marid�s

Simuitaneamente. dcmingo, no Odeon e Imperialj O

em tecnicolor elogiado por" Selecões»;

Minha amiga Flicka
o filme para o seu coração! Um enrêdo que lhe arrancará

lágr1mas !
'",o,oi} Ç'.Wlk,."-' W ... �- ...��,�.,._,._,........,...",.�........., .....t ••"",............"...-.,..,.�..-'.M

único filme

,
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1°) Avaí - o p. p.
2°) Críspim Mira - 2 p, p.
3°) Colegial - 3 p. p.
4°) Paula{ Ramos e Carava-

na do Ar - 4 p, p.
5") Figueirense - 5 p. p.
6°) Lopes Vieira - 6 p. p.
7°) Escola Industrial - 7

p. p. Aliviada em Poucos Minutos

80) Netuno _ 8 p. p.
Em poucos minutos a nova receita -

··nEE�'l'RÉE1. ESPOIt'rIVA res, c.om a Tl:OSSa retirada do desenvolveu amplo domínio 90) !1M�:d�;; acc��se;sa ea ��l'c��:/;ue�od�t':;
O f t 1 I S t C tari dorí

.

I I
Bocaiuva - 9 p. p. ou bronquite, Em pouco tempo é p()88I\'�

U euo em an a a ari- ama orrsmo msu ar e voltar-: sôbre a meta adversária, mar- dormir bem, respirando livre e facilmente.

na ou melhor em nossa paca- mos aos gramados varzeancs, telando insistentemente o ;JOSÉ 'j}IARTIXS NETO ������or���iad?�SOr;�smeo r�'::o:e �al��:1I�
ta Florianópolis, atravessa que é muito melhor. (Vfnldir quinteto paularamense o arco Foi gentilmente convidado que obstrúe as vias resptratorias, wlulludo

I 1 tal I Ot'
. .., t )

� a sua energia, arruinando sua saúde, fli·
uma fase c o orosa e U10T . (e nell'tt ..�all os • guarnecido por Luiz que se viu para preparar a representação zendo-o s e n t t r-s e prematuramente velho.

)
' -

mais 00' amos co lU
' Mendoco tem tido tanto êxito qufôo se ore-

. a nao 1 b z , U na contingência, de praticai' do Instituto de Educação, nas rece com li garantia de dar uo -pacieute
em OlJ:tI�'üS bonrs tempos, o prí- PEI,A F; (', D, pertgosas defesas. Aos 16 mi- I).rovas ele atletismo para o respiração livre e facil rapídameote e com-

I c, f
� ,teto alivio do sotrímento da 881l)a em pou-

vilégio de assistirmos se (e·· on 01'111e o Hem 5° da nota nutos foi aberto o score por próximo torneio inter-colegial, cos dias. Peça tMndoco, hoje mesmo, em

rrontando O prcrlssionalismo. oficial n. 18/44, da F. C. D., es .. intermédio do centro avante o grande esportista José �g:I�'!ti�r !;:::;:��':;. A n,ossa garantia é a

Então, para sanar essa in- sa entidade í'esolveu: "APRO- Dutra, que enviou forte pelo- Martins Neto. ...endaAo A:
..e�:,,:.'"congruÊ'ncia pebolístíca, foi VAR o jogo ele campeonato da taco. Figura de destaque nos'" ._ �

cm boa hora idealizado em la Divisão de Amadores, rea- Na ....

fase, complementar, po- meios atléticos e náuticos, o AGORA TAMBEM A CR' $ 10.00

nossa "urbs ", o campeonato lizada dia J 6 do corrente, en- rém, as coisas mudaram. "velho" Martins saberá pre- Nio tenba dil'lda em de..

de' amadores, porém a semente tre os clubes Avaí F. C. e Fi- Desta vez, era o Caravana que parar, com dedicação, os jo- .unelar um "q-.lnta.col.na",
em boa hora avílt.rada, foi 1'e- gueírcnse F. C., contando-se atacava, fazendo tudo pelo em- vens atletas do Instituto de I ,or mal8 que pareça te. ami
legada ao ostracismo, e não dois pontos ao AVAÍ FUTE- pate até que Heraldo igualou Educação. go, nio merece ha estima ••
produziu os frutos que dela se BOL CLUBE, por ter vencido a contagem. A I. E. F. A. E., por nosso kaI'or" Pátrta. (L D. 11.\.
(.'SI)el'UViL pelo escore ele 9 tentos a 3,. re- Aos 25 minutos Honório intermédio agradece à gentile-I ,.,..t'&.�.-.._ _ _*01

No comêço tudo são flores, jeitando, por improcedente, o aninha a pelota nas redes, dan- za do professor Martins.
mas depois vingam os espi- protesto do Figueírense Fute- do a vitória ao Caravana. Édio José TonoU
1111os ... e assim foi, é e será bol Clube. Mais alguns lances interessa11-1
o amadortsmc em Florianópo- a) - Fornecer, por certidão, tes e terminou o gigante pré- AGRAJ)E('nIE�TO
liso cópia do precesso de reversão lia com a merecida vitória do I O 1l0SS-O companheiro sr.

C\).tuclo, desde o seu nasci- dos atletas amadores Saúl Olí- quadro da Base, pelo apertado iWaldir de Oliveira Santos, re
meato, que o ruteból amadoris- veíra e Sebastião Augusto da score de 2 a 1. cebeu do sr. dr. Arnoldo Sua
ta (. remunerado, dando com Silva, bem como das súmulas 1 O juiz sr. José Ribeiro es- rez Cúneo, comodoro da F.
Isso motivos para que a in," elos jogos disputados pelo �vaíl teve imparcial. V. M. S. C., o seguinte tele-
prensa. esportiva da cidade o F. C., 1�0. an? de ] 94.3, C?llfoT- Da turma vencedora, o que grama:
atacasse, porém, em vão, pois me solicitação �do Ftgueírense se destacou mais foram, as:2 Fpolis., 28 - Agradecendo as

cs ouvidos permaneciam e per- F. C. '

linhas detenstvas, sobressaín- expressões de seu artigo de
maueccm Iechades. b) Encaminhar cópia do p1'O,' do-se Luiz, Waldir, Tavinho e hoje solicito obséquio retifi-

O amadorismo (se assim o· testo do Fígueírense F. C. ao Haroldo, o melhor. Na oten- cal' não caber a mim a glória
é), passou a ser em nossa capi-l Tribunal de Penas, conforme siva destaca-se Macedo e Eral- da fundação 'do iatismo em

tal praticado por verdadeíros l pedíu o referido Figueirense do. Santa Catarina, porém, a um

proftssíona.ís na acepção lógí- F. C. No "elevem <, paularamense grupo chefiado por Mário No-
(;:1 do têrrno, sem que no en- Vadíco foi o melhor, dernons- ceti e Rafael Linhares. Como
+retanto tenham os referidos CAÍI' () p.\.rIJA HA1UOS trando ser o arqueiro n. 1 da dirigente da F. V. M. S. C.,
.. players ", culpa disso. Quando se anuncia um co- cidade. A linha média desta- agradeço sua valiosa coopera-
Não errávamos (e os tatos têjo como Paula Ramos x Ca- cou-se, e no quinteto atacante ção à vela catarínense, o que

d;ia a dia comprovam). que o ravana do Ar, movimentanr-se apareceram Forneroli, Dutra. nos é de alta valia. Cordiais
pebol amadori�ta caminhava os meios esportivos da cida .. Os outros estiveram regulares. saudaç.ões. Arnoldo Sual'cz
a ])8J&80ci largü� a lllCl;:;l11a estra- de e tecem-se os mais varia- Édio .José TonoU ('{lUeo, comodoro da federação NUTROFOSFAN é. o Tônico
da trilhada há vários anos P�" dos comentários em tôrno da de vela. Ideal PORQUE reune em sua

}osi)verdacleirobs profistsi10IlaiS. t' peEleja._ . . . I "F'ri�:I!�I..,I�II�['Ó,RIILR\.ÁDO l"E'I'IFIC,' 'YDO Fórlm46u91/a2'3 aprovlada' petla. FSO' J,:s·�·cntre en1 reve a vez a e nao e para n1enos, pOiS, �,,,, I� .' .I' l _ ... _� n. , os e emen .QS -

amanhã, o espo1'te-1 �i seTR va1'- quem assistiu a êste sensacio- Dando início à tarde eS.[lor- Em vista do telegrama aci- FATADOS regenerados da C(;-
rido de llossa "insula", pOi nal encontro, saíu de campo,

I
tiva de domingo no Campo da

I
ma inserto, retificamos aquí a lula NervoSA aliados ao valo:'

que já mais ninguém se en- sem dúvida alguma, satisfeito, F. C. D., defrontaram-se às nossa falta no artigo publica-, terapêutico do Cálcio, Sódio,
tende. por ter assistido a uma peleja 1,30 horas, sob às ordens de do a 28 elo mês p. passado, o' Magnésio, Potáissio, 'Ferro,

,

n UlllCO passatempo que Oi como há muito tempo não se Valdemiro Melo os quaclr')s elo que no entretanto, não vem Fósforo, e associados a ricus

flol'iano})<1litano possuia para verif�cava no Estádio da Rua I Crispim Mira e Bocaiuva. 'desmerecer os esforços e ab-I fortifi-cantes e ao extrato fres

paRS3.r as suas horas de folga BocalUva. _ I Êste jôgo não correspondea -negação do dr. Arnoldo s.!CO concentrado da vitalizante
aq_s domingos, \caminha ceIere- O lllMeht Paula Ramos x à expectativa, pois, esperavé,- Cúneo, em prol do ellgrande·· NOZ-de-KOLA, fonte de ener··

m��lt(\ para o abismo, Caravana, para o qual esta- se uma reabilitação dos

r,!_[!a-',.
cimento da vela em terras ca .. gia universalmente conhecida.

r.estam ainda poucos dias vam voltadas todas as aten- 2es· do Veloso, mas, infeliz- tarinenses. NUTROFOSFAN não cantêr.l
para o "pl'Ofissionalismo mar- ções do mundo esportivo que mente, não a conseguiram, rla- álcool nem tem contraindica-
1'on" flesararecer. lotava o campo, constituiu um das as possibilidades do seu WAI,lHR ESTEVA1U eAR.. ção, é fácil de tomar, paladar

Os verdadeiros pebolist:1S dos mais belos e sugestivos es- antagonista, que é, sem dnvi- REIR,iO agradável. É PRODUTO NA-
amadores, si é que r-rezam ês- petáculos do atual certame ela, um dos mais categorizados Transcorre hoje, o aniver- ClONAI... merecendo a can-

se adjetivo, o que devem fazer

I
amadorista. conjuntos que lurtam pelo sário na;talício do nosso jovem fiança da Classe Médica Brasi

é não mais preliar, PO'l' que se Tanto um quadro como ou- campeonato citadino. c0I1rterrâIl'80 le desportista SI'. leira, que em sua maioria o re

pensam vencel' os "pl'ofissiO-r tI'O brindaram aos assistentes O 1° tempo .terminou P,l' Waldir Estevam Carreirão, comenda em seu receituário.
nais natos", enganam-se 1'0- com jôgo bem movimentado 3 a O. Porém, na fase comple- oficial inferior convocado do MilhwI'es de pessôas usam di;),·
dondamente. I em que os lances se reIletiám mentar, mais 5 pelotaços fo· 14° B. C., e elemento de desta- riamente NU;TROFOSFAN com

A crise porque atravessa o constituindo jogadas eletri- ram enviados às redes de Ru- que do E. C. Bocaiuva, <iesta I proveito e satisfação.
fnteból insular, não mais se zantes. bens, que, apesar desta des-'I capital. . Distribuidor R. Flogny & C.
levan tará, a não ser que os jO-! O significado de uma vitó- nortea;nte goleada, esforçou-se O"Estado" esportivo, ao - SENADO, 15 - RIO, e na.,

"ons J,l11ad(Jres do Colégio Ca- ria serviria de estimulo para, bastante, chegando a pratic;�r registar o seu aniversário, \) boas Drogariali locais.
t· B' L' I I t'

.

b d f f t t rl "
ann��nse, ocmnva, Iceu n-/ uma ou ou ra eqlupe: e asslnl, oas e esas. az con1 vo os crescen es �e-...,...........•......_..·_...........,_...•........._....

(lnstrial, venham a se retiraI" ao entrarem em campo, deixa- O único tento do Bocaiuva felicidades. metendo no clube carioca.

do atllal cert3.me pelJolístico' 1'am ambas transparecer gran- foi marcado por Carreirão Tudo faz crer, que' Adolfi-

(> fac�un greve não l1],ais pre·, de ânimo e disposição para (penal,ty). ADOLFINHO CONTINU,l ,nho, fique :n:e�mo no Rio, pois
liando. ,", �.! luta de 'tamanha responsabi- Na equipe vencedora, todos. BRILHANDO em carta, d1l'lglda a um seu co-

Felizes foram aqueles clubeR !idade. agradaram, plenamente. O "Jornal de Esporte", que lega aqUI, exter�a � sua gran-

que pão se i.nscreyeram na Pisaram as equipes no gra- Do Bocaiuva, sobressaiu-se se edita na capital da Hepú- de v�,nta.de d� la fIcar.
.

lllaHadada llga amadorist�, mado com a seguinte consti- o mig'lIoll meia-esquerda Me- bliea, inseriu a seguinte nota,
O Estado esportivo,' fa�

pois, ,1(' modo a ]gum coopera- tuição: dinho, que esteve. assombroso. bastante desvanecedora sôbre ;o� p�;: q:lf ��apo e deR-

l'am p:1l'a o desaparecimento ('111'8"1}))11 tIo Ar: Luiz, Wal- Barbato, Trilha, Carreirão es- a atuação do arqueiro Adolfi.. a ,o oot e,r, vença os

do futeból ilhéu. dir e Tavinho; Gato, Haroldo tiveram bons. Os outros esti- nho, presentemente naquela
obs.taculos .que por'9'entura ve·

lTrge pois. que 05 verdaclei- e Verzola; Odílio, Eraldo, Ho- veram regulares. capital, em ensaio no grande nha a surgir.

1'08 �lll1ac1oristas, tomem uma nório, Macedo e Amadeu. A atuação do juiz foi boa. clube carioca, o Fluminense

resolllção imediata (!UC o caso Paula UIlUlOS: Vadico, Alí- Futebol Clube: "Adolfo, o ar-

exige, para que não sirvam de rio e Boos; Jacinto, Jai e COJ,OCA(;ÃO ])OS CLUBES queiro dos aspirantes, foi a

"palhaços" amanhã, quanrlr, lVIagri; Mando, Minela, Dutra, AIUAnORES POR. PONTOS figura mais destacada do en-

esti verem pre lianclo com os F'orneroli e Abraa;l1. I PEnDIDOS saio" .

"profissionais natos" da pelo- O "pla.card" assinalou no Depois da rodada de domin- Como vemos o guardião ca-

ta. l° half-time a contagem de go passado ficou assim a co�, tarinense, continua brilhando

Vamos pois: começ'ar sen1">o- 1 a O pró Paula Ramos, o qual locação: 110S treinos a que vem se sub-

A Agon'ia
da _sina

o ESTADO

ALVARO RIMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor MeIreles, 18

MACHADO &
AiJ&ncia. e Representações em o.rol

M<ltriz: FlorianópoU.
Rua João Pinto, n, 5
Caixa Poatal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, e/n (Edil.
Próprio). Telegramas: uPRIMUS·
Agente. nos principais mun1cipio.

do E_todo
'

AOS QUE SOFREM de
Excesso de Trat)�lho
Cerebral, Cansaço,
I rritação Nervosa

Treinos desta semaaa
2 de ago_to - 4&-feira - Colegial.
3 de agolto - S"-feira - pelo ftlCl'

nhã • E.cola Indu_triol.
3 'de aqo.to - Sa.feira • à tarde •

Avaí.
4 de agosto - 6&·feira • Figueiren

le.

S de agolto • sábado. UVA.

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI ,\. \VE1:'ZEL INDU8Tl'tIAL-JOINV ILI.ÂE (Marca reglst.)

economiza-se tempo e dinheiro

•
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ROMA, 2 (U. P.) .... CINCO DIVISõES BLINDADAS ALEMÃS SURGIRAM ANTE OS NORTE-AMERICANOS NAS VIZINHAN

ÇAS DJ3t FLORENÇA, AFIM·DE APRESENTAR A úLTIMA BATALHA PELA POSSE DA CIDADE. OS NAZISTAS ATACAM
'. AOS NORTE-AMERICANOS COM INTENSO FOGO DE ARTILHARIA.
�e-������������������=-��-�-�=-�---�-�.=-=����-=-��������������-===��-=-�'-==���-��5��;ii_�--�'----�----��--------=------.----.-

0. �a.pa receia a IRenuncioD O presidente finlandês
vitoria russa I Estoco}mo. 1 (O. P.) .'-:- Sir-I�ir:-lândia ., 'I'ransmítlndo a :.10.
Roma, 2 (U. P.) _ Acredita- cu.los altamente q,!-a�lflca�l.OS tícía, � cO:,re�p0r:-de.nt�. do J.'��

se, nos círculos ligados ao Va- aflrma� qU.2 o presl.d.E'.r,t,� Rity, nal sueco T�dll111:gen aCI��

ticano, que monsenhor Spell-!da, �mland�a; l'enUl:CJa:'a',_nas centa. q�e fOI d:Slg��(�O para
mann será eleito cardeal e, em 'pr0X:lmas 24 üor�s, se ja nao o s,!-bstItUl-lo, por decreto espe-

,

seguida, será incumbido de ob-Ifez. Ignora-se ate o momento o cíal do Parl�m�nto) o mare-

Uma' bofetada dl·pluma't,·ca ter a paz, a tempo de impedir .que .

estara �,e?ntecend� l�OS chal MannerhélIn.

.

uma vitória demasiado exten-: b�stIdores pontl;":O:; de he�SJ}�- ..........w_J">.I"w....................._ ....�......,.._..".

sa da Rússia na Europa Cen-. ki, Mas o ce�'t'J e q?e a p�'Ir:.�I- A armadilha
Londres, 1 (U. P.) - {Del funcionários se recusam a ta- traI. pal �onseq�enela da Em�nC'la do Bãl'lico

Phil Ault, correspondente da zer comentários e respeito, até de Ríty sera a anulacao do re-
M 2 (U P) A

.

eh Perdeu-se uma, cente acôrdo de auxilio mútuo, oscou, ..
- mves-

U. P.) -- Dentro das próximas que o mesmo seja anunctado.
ave curta e chata, nos assinado com a Alemanha. tida de nossas fôrças para além

48 horas a Turquia assestará A Turquia não declarará, «haUs» do Bancos
F de Kovno corta virtualmente

na Alemanha, uma ressoante
guerra à Alemanha, a menos

do Comércio ou do Brasil, na Pra- Estocolmr.,:� (U. J?'�dJ - 01
tôdas as comunicacões d2.S Jór-

b f t d dl 1 't' 1 ça 15. Será gratificada (:I pessoa oficialmente anuncia a a 1'8-
ças germânicas dos E.. sta�clos

.

o e a. a .1p oma lCa em peno qlle se produza alzum aconte- d _ ,.

d
.

t R·t d _u que a entregar nesta re aço.o. nUnCIa O presiden e I y arosto, sem outra possível rea- cimento totalmente inesperado 3v·2 � .� .... __ . � � _.
Bálticos com o grosso de seu

ção do que raivosas palavras, hoje ou amanhã. Ao que pare:',
-------

di'
Exército. Essa situação foi ain-

segundo tudo indica nesta- ca- ce. a manobra será o rompi- Novo recor e da mais agravada com a c.iptu-
pital. mento definitivo da Turquia rUSSO

. Ecos e Notícias" ra de Mitava (Mitau) , a su-
A deliberação turca - que com a Alemanha, o que obrt- Moscou, 1 (U. P. '; _.- Os exer- doéste de Riga. Atualmente,

se espera será anunciada ama- aará a Hitler a responder com citos russos estabeleceram, 011- nossas fôrças lançaram à luta
nhã, durante a reunião da � grave alternativa de declara- tem, um nOVJ recorde líbertan- novas reservas, "t a n k s" e
Grande Assembléia Nacional ção de guerra, coisa que cria- �o nada menos que 2.1AO ,loca- O Instituto do Açúcar e do Á. aviões em grande escala, na
- será provavelmente a rup- ria nova frente para a Alema- Iídades em seu avanço ao longo coai comunicou à Comissão de ameaça dupla que criaram pa
tura das relações diplomáticas nha que já combate em diver- de tôda a frente de 1600 kms. Aba5tecimento. dêste Estado, que ra cercar os alemães na arma-

, .

R
.h'

.

A tr d Cl '
.

1y rskv o mesmo p e r m i t e , agora, vendas d'Ih d B' lt· ,

.

e econormcas com o ele. sas frentes sem que seu Esta- s ropas e .ierruakov J diretas das Usinas a comerciantes
I a o a ICO e avancar SG-

Presume-se que os Governos do Maior possa olhar em todas acham-se atualmente .a 90 varejistas, mediante a vantagerr bre a fronteira da Prússia O1'i
russos, britânico e norte-ame- as direções ao mesmo tempo. 1<J kms. de Insterburg, o. p�lfnell'o I de cinco por cento sôbre o preço ental.
ricano conhecem o contendo provável também que Hitler, gr3;nd.e cer:tro fen:?,,:a?o ria do produto.. \------------�:.':!;�-ç�....!.;!;.:..�,;.J3..:.�!!-� repique, rompendo relaçõesl��U�j�y��Ie�7ta��lr������P�� Divulgo". e por via oficial que o Marcineiroscom a Turquia e ameaçando-a , . ly' d arrecadação da Prefeitura do Mu

com tôda sorte de coisas terrí_·�ld�,de de Suwalki, �10 �!;am� � n icíp ío de Florianópolis,. até 30 de Precisa-se de 10 marcineiros
veis, sem fazer nenhuma que tr�angulo de Suwalkl ,

..q�� Junho p. passa�o. atmglu a sorne; para fabricação de móveis. Pa-
i mu:00m9ÇA. cause derramamento de san- ultimamente .t��t.o vem .flgu- d� Cr$ 1.134,1,,2,80, o que vo l e

ga-te bom selérlc. Tratar noJllJI'I'O J'l:&IGOSá. O"
". ,- o-c r-i rando no noticíárío. As pInças dlzer, um excesso de Cr$ .111 ,572,9 ,J

...... .l J'ÁMÍI.U gue. Esta reaçao negativa se-
ôbr V

,.

f=c - d sôbre a de igual período de 1943 «Lar dos Móveis», na rue Tra-�.-.- - ria terrível golpe ao prestígio so re .arsoyIa. cl1am-?e ca a
_

li P;i&A .l :tA9&
do dominante Govêrno nazis- ve� mais. Ja, fo: 3;TI1.lncmda fi

A Maternidade de Florianópoli, leno, 15 .

.ÁVXJLIII .Á COII- I ta e indubitavelmente rortale- queda dos tres ;;tl�lmo� grande: pôs à disposição da LBA do Es.
'"

. B.a.T.IUr.A. COI e :
ceria grandemente o desejo dos bal�artes alemães dI�nte. dr todo 5 leitos, onde serão ccolh idu- 4.500 VOOSlualilUlln$lllif!l 1

gP����.� balcânicos de saír da �::���o�l�n���s���:��s����� f::!;ro;�s pobres .da Capital ou do

1 .

a apenas 32 kms. do subúrbio

P bombas-voadoras
industrial de Praga. {Praga

apa e as como se sabe, é separada do
coração de Varsóvia apenas pe-CIDADE DO VATICANO, 2 (U. P.) - O Papa concedeu 10 curso do Vístula, que mede.

audiência especial a Monsenhor Triffin, Arcebispo de West- alí, 500 metros de largura ) .

mínster, que durou 50 minutos, finda a qual Monsenhor Trif
nn visitou a Secretaria de Estado, onde conferenciou com Mon
senhores Tardini e Montini. Fontes do Vaticano geralmente
bem informadas acreditam que Griffin informou o Santo Pa
dre a respeito da devastação ocasionada no sul da Inglaterra
pelas bombas voadoras alemãs. A êsse respeito, assinala-se que
recente artigo do "Osservattore Romano" deplorava o emprê
go de tal arma.

Situada em ótimo ponto e com

pletamente reformada com o que
pode haver mais moderno e' útil

Desembarque amerl·cano em Rota' Papá Carlitos ;::Çi':ti�r���i;�, o�o?d��:oa�: �;��
H 11 d 1 (U P ) -I

r9ssa.dos dlrlglr-se o. redaçao deste
I . 2 ' . -

.
O ywoo , " Jornal. 5v 1

,
Nov� orq�e, \U..P.) -:- O .a?fl�)lO e nao ofereceram reS1S- lChru-les Chaplin, o famoso I _

comu_mc�do �apones, lrradIado t�ncla. C?,S sol9-ados norte-ame-I"Carlitos", acaba de tornar-se IA Turqul-ade :rOqUlO, da a entender que ncanos. Ja e�tao avançando pa- ,pai. Sua espôsa filha do famo.
maIS um desembarque norte- ra o mtenor e atravessaram Iso EuO'ene O'Neill acaba de' Londres, 2 (U P) - Notí
ame�iCano est� sendo realizad? u!ll rio de í�P?r�ância estra�é-Idar á iuz uma mei:lina. Essa é cias de Angora. difundidas
nas llh,a� Manan��. Com efel- glca, tendo_ Illlclado ,

tambem a primeira menina entre os 4 pela DNB, informam que a

t?, notl,C1!'l-se que .foram repe- a construçao dum aerodromo·lfilhos de Carlitos, que conta Turquia rompeu relações di
lldas vana� tent.atIvas de de- Cont_a-se, entretapt�, c0!TI uma ihoje 55 anos enquanto a sua plomáticas com a Alemanha.
sembarque na Ilha de Rota. reaçao da aeronautIca ]apone- esposa está com apenas 19 priEssa é, como se sabe, a fórmula sa, que dispõe de poderosa ba- maveras
habitual com que Tóquio toma se não muito distante.

.

_

conhecimento dos ataques nor- N. R. - A ilha de Rota fica Comprar na CASA MISCE
te-americanos, cujo êxito inva- situada entre Guam e Saipan. LANEA' é saber economizar.

���eli����OSj� ���f��� i�:�: P;;-d;�;�;;""':�:����T: Sementes da
tada: E o assalto a Rota já vi- ieto do Cine .rgenllha
nha. mesmo sendo esperado, Imperial à "Soberanu". Ped ...se à Rio. 2 (A. A.) • Havendo o mi·

pois, desde princípios de junho pessoa, que Q encontrou o obsé· nistro da Agricultura permitido a

que a ilha estava sofren.do quio de entregá la nesta redação, importação, pelo. Secretario. da
pois será gratificada. 3v.l Agricultura de São Paulo. debombardeios aéronavais quási granJe quantidade de sementes de

ininterruptos. Pouco antes, batatas da Argentina, de Uma

Mac Arthur anunciava o de- Bem perto de variedade alta.mente produtiva e

Rembarque. em Sansapor, na F.orenca rústica, está sendo esperado den'

R 1 (U it d P) tro de poucos dias. no porto de

INova Guiné Holandesa, tendo orna, n e ress Santos. um grande carregamento
as fôrças aliadas passado ao Aliados e alemães estão com- daquele tubérculo.

Jargo da base de Sorong com; batendo nas vi.zinhanças de Cêrca de quatro mil lavradores

Isua guarnição J'aponesa de:, Florença. AcredIta-se que as paulistas, que não conseguiram
d

.

t E sementes suficientes 110 norte doQuinze mil homens. Os nipões vanguardas o Qmn o xérci- Paronó, serão beneficiados com
aparentemente foram tomados to estão a seis kms. daquela 30 mil lOCai para as sementeiMl8
a.e $urpre.sa p�Jo nQvQ f3,ssalto importante cidad� italiana. d� p:r6�irr;u:1, 6pa�o dUI Cht.'!VC\i, --__.... - -__ , ....""''''''.........,_..._......., ........'..::

IA. lIatalba 4e

Florianópolis, 2 Gje Agosto de 1944

o

SENHORITA
Casa comercial distin ta pre

cisa de uma empregada que
conheça contabilidade e ds c. i

lografia. Escrever, dando refe
rências. a: -. A. E. Caixa Po,·
tal 139, FloriéDÓpolis.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl:.

Londres, 1 (U. P.) � O Su
premo Comando anunciou que
ontem a arma aérea aliada rea
lizou 4.500 vôos na frente da
Normândía.

Para o bacharel Pedro Vergar"
Correia foi soliei toda inscrição no

quadro de advogados da Secção
dêste Estado da Ordem dos Advo·
gados do Brasil.

«<

O Tesouro do Estado está re s

gatando tôdas as ap6lices das l s
í

s

números 507 e 509, de 22·8-901 e

769. de 23-9'1907, do valor de. qui
nhentos cruzeiros.

..

FRACOS.
ANtMICOS

Devido à alta de preços de to
das as utilidades, vai ser aumen·
toda de 2 crUZeiros mensais, por
classe, a verba de expediente para
os Grupos Escolares e Cursos Com·
plementares do noeso Estado.

•

Foram nomeados: Manoel Lo·
dis'Q 1 da Silva para o cargo de

oficial-de-justiça da comarc..1 de
S. José; Jorge Manoel da Silveira
para juiz de-paz de S. Pedro de
Alcântara.
M *",.:w •��__�,�

Grande Tónico

1522 Se precisar de um
(lu tomovel, chame

o dêsse número, pelo fône
1600,

Tarifas reduzidas
Washington, 2 m. P.) - O

diretor dos Correios e Telégra
fos do Brasil, major Landrí Sa
les, anunciou a redução de
207c nas tarifas telefônicas en
tre o Brasil e os Estados-Uni..
dos, a partir de ontem. Fl'isou
o sr. Landrí Sales que a propos
ta, por êlé feita nesse sentido.
fôra aceita com o maior ma
zer e interêsse pelas autor1.i::l�
des competentes norte-ame: i
canas, tornando-se assim pos�i
vel a redução, que deverá re
dundar em m:1.i.ol'e.s benefídos
para as relacõe3 entre os dois
países.

'

----,-......_-

(asa Vende-se

SANG1JENOI__
Contém oito elementos tônicos

Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pá!i<1ol'. Dep:::uperbdol'l.
Esgotlidol'l. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crltlnçtis

• Rl:!quitieas rece·
berão ti tonificação geral

o
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