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CHICAGO. 3 --- O SENADOR MCKELLAR, DEMOCRATA DO TENNESSEE, PROGNOSTICOU QUE "NÃO pl§��ÁQ SEJS
MESES ANTES QUE AS FÔRÇAS RUSSAS, BRITÂNICAS E AMERICANAS ESTEJAM EM BERLIM E TóQ �',h·:':,O SENA. I.

DOR DECLAROU QUE OS RUSSOS EST ARÃO EM BERLIM "EM MENOS DE 60 DIAS". '41:� � .,""

�!it,::,:","_��.,,"r c.
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o sr. ChurCh,i11 expÔç. � pa,n.or�ma 'bélic� A. !l!lc�Ml,a2 (!.S}� _���!�i�!ca��e .U!!!!!
Londres, 2 (U. P.) - Na Câ- rodovia da Blrmam�, constrUl-1 tras fOIças amencan��, ao esta saindo da guerra. Embora não estejam ainda esclarecidos

.9lTIal'a dos Comuns o sr. chur-Ida pelos norte-amerIcanos, per�lmésJ:?O temP?',.m:;trch�Iao em todos os pormenores da mudança de govêrno em Helsinki a
chill fez hoje vasta exposição mite transportar uma tonela- s�ntIdo cont�aI:o, I�tO e, p,ara o opinião geral nas capitais europeias é que constitue o pren6n
sôbre a situação bélica em. tô-I ge� mU,:to maior que � estrad�. les�e da NOII?an?�a, afII?-de ! cio de, gestões de paz com a Rússia. Com efeito, há duas sema
das as frentes, Começou dizen-

! antiga. ,No ar no mal e debai- dar combate as força? r:aZlstas luas ja que os chefes da oposição vêm tentando conseguir a
do que em conjunto tinha boas X? das águas, nossa SU,�rem.�- do setor d� Caer:. O"ex�t� des- formação dum novo govêrno, na esperança de que êste ponha
notícias dar. Em todo o mundo, I era aumenta,. sem cessa� , afir- sa� ,operaçoes delxal� livres os fim à guerra. Assinala-se que a Alemanha não cumpriu sua
as fôrças da 'Alemanha e do Ja- n:ou �hurchIll,. resumindo a exércitos �e Montgomer� e

promessa de ajuda a Finlândia. O presidente Rity renunciou
c � pão estavam recuando. As per- situação dos aliados. Braddl.ey para upm �vaNn2° geral declarando que a autoridade tanto civil quanto militar deve

t bmar o
• em Irecao a ans, ao esca- "

.

'

das por a aques su marin S
di

'

I t d concentrar-se, neste momento, numa umca pessoa que e o
desde o início do corrente ano Londres, 2 (U: P.) - Do IS- PO?, I�ua n:e!1 te, ao exame

tã
o marechal Mannerheim, líder inconteste do seu pov�, E nesse

foram insignificantes. Con�u� cu.rso pronuncI�do 'pelo sr, �rlmelrol-mmls ro a qyes ao
momento o embaixador finlandês em Berlim chega subta

do, é possível que os alemaes 'Ymsto� C�urChIll,. da-ste. espt �usso-po or:�sa, 1e �uas pa :v�a� mente a Estocolmo, em gôzo de férias. Convenhamos de que é
reiniciem seus ataques com cial relevo a sua afirma iva e ,o�am ��I. o C, alas, ao ec a muita coincidência... Um despacho de Estocolmo admite ade ..

submersíveis m�i� ráp�dos;. e, qu� a. guer:'a se aproxlm.a d.� IaI. que ela este o mOlp.e!1�? mais a possibilidade de os cIlefes da oposição finlandeses f�l
d�ante disso, a, vigilância aliada ep.llogo.,FOl,y�a da:, �a�s ���_ �a:: ��f[;����á.v�f" POpl����e� g�rel� e estabelecerem "algures" um novo "govêrno tlnlau
nao se podera relaxar. Refe- mistas referências a e oje

A '" R" 'd' eles Iivre ". Mas, pelo momento segundo parece isso não pas-
rindo-se à invasão, Churchill tas na Cárl}.ara dos �oI?uns so- guru, que. 3: ussia eseJ�s�e sa de conjectura.

' '. ."

i�S:��:�;!�i!����:ITJ::� ;;�s�?f::��i:��:�?�if:���i *;�::ts�:��\��::���!v.�� i'êãr'g"aííê�iTVãCõõkaWyár's-aro�v""'_l:-a"junho. Não teria sido possível êxitos aliados a oest� e � con- mallls.0�, atraves do terl'l�OrIO '.

f A

1 a' cedo pois a maior vicção de que o Japao nao po- polones . Com a mesma tran- Moscou, 3 (U. P.) - A bata- felizes atravessaram o no em

���� °d�S �nidad'es de desem- derá sobreviver muito tempo à queza emp�'egada para a!1alisar l�a de Varsóvia en.trou pa fase pontões e pelas pontes que as

�. t· h ue ser cons- derrota da Alemanha. O "pre- os acontecImentos polítICos e flUa!. RokossovskI esta esma- turmas de engenhana reparam
t �l�due m aE qtados _ UnI'dos mier" britânico não ocultou militares, Churchill apresen- gando os últimos baluartes de febrilmente. De Londres trans-tUl a nos s· 'A

ld'
.

tA.
.

t d' t d .t'
/ Stalin por sua vez, prometêra sua satisfação diante dos Aavda_n- ttouda Cbamabra o sa dO eXlsten- reSl�t erCta nazI� a ,lan e

t
a �I lrd�m dsensaCiOnay' i��orma-

1 ; t do o pêso dos exérci� ços aliados na Norman la, e as om as voa oras, que, capl a , e a qua quer momen o çao Izen o que a luta Ja esta-
tanç�r o

a outra frente co- cuia invasão revelou fôra pro- como já divulgado, mataram ordenará a carga decisiva. Os va deflagrada nas ruas de Var-as I ussos n ,..".
4 700

.,

f
.

d t V' tI" E " .

d f t f' era Passando metida a Stalin. Depreende-se,. CIVIS, erm o gravemen- russos a ravessam o IS u a, sovra. ,o que e malS mteres�
�10 .

e ,a �ue�zra .

do Pacífico' da síntese feita por Churchill te 74.000. O efeito devastador empregando os mesmos meto- sante, eram os membros do
c�uo:sh'�l â'sse estar cada vez sôbre as operacões na Normân- da arma assassina alemã foi dos que adotaram no Desna, no exército polonês de resistência
mai�ccdnvic\o ue o espaço a dia, que os afiados tet;tarão perfeitamente descrito,., ,ao Dni�per e Dniester. ,Tudo quan- que estavam atacando furiosa
decorrer entre � derrota de Ri- isolar os alemaes na penmsula acrescentar, que 7.000 edlfl.clOS to flutua serve para .os solda- m�nte os �e.stacamentos �le
tl r e a queda do Japão será da Bretanha, ocupando os por- foram, ate agora, destrUIdos dos de Rokossosvskl: botes, maes em varras pontos da clda
m�ito menor do que se espera- tos de Brest e. Lôrient e talvez C9�pletamente, e 900.000 da- b�lsas, _lanchas, barrís e, at�, de, que esperfou cinco �nos Pl;l-
vai Revelou, ainda, que a n,ova q,� $l;l.int-Nazall'e e Nantes, Ou- mflCados, troncos, Outras colunas mal� ra a gran<;l� 'r�Y�nche .' ; ,

A derrota de
Voo Pappeo
Londres, 3 (U. P.) - "Foi

uma derrota diplomática de

primeira ordem" dizem

aquí os círculos políticos, co

msntamdo o fracasso de Hitler
e seu astuto cúmplice, von

Papen - no caso da Turquia.
De fato, para que, se tenha
idéia das proporções dessa 1'0-

tura, basta lembrar que o ás
ela diplomacia alemã, von Pa

pen, dedicou tôda a sua expe
riência à obra de conservar a

Turquia na esfera dos ínterês
ses .alsmâes, na região baleá
nica, Fazendo, porém. justiça
a von Papen, que passou tôda
a guerra em Angóra, salien
ta-se que sua falência se deve
menos a êle do que à posição
elo Reich como potência. E as

sim se explica que, na fase fi
nal do conflito, tenha von

Papen sobraçado sua pasta,
murmurando: "Onde está a

Wehrrnacht, para assinar mele

ultimatum ?"
.,....-.-..-.-_- .,...•-. _-.-.- -.-..

'\
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Casamento
principesco
Rio, 3 (A. N.) - Segundo

\1111 vespertino local, confirma
.se oficialmente o casamento do

'prfncipe' dom Pedro de Orleans
e Bragança, do Brasil, com a

prtucesa Maria Esperanza ele

Bourbon, da Casa de Espanha,
O casamento será realizado na

cidade espanhola de Sevilha e

para a cerimônia foram convi
dados Pio XII e as mais altas
côrtes europeias.
.:-�..._,_-.----......-.:-..._-.-.-_-....,�.......

Em Guam
Pearl Harbour, 3 (U. P.) -

Fôrças norte-americanas, que
operam em. Guam, conquista
ram 4 novas localidades: Uta
ma, Pado, Puram e Maite. Tro

pas em luta na ala direita
avançaram uns 4 ou 5 kms. No
flanco esquerdo, foi dominado
o terreno, numa profundidade
de quilômetro e meio.

o
Cortaram-"a
retirada
Moscou, 2 (U. P,) - Com a

ocupação de Tukums, a nove
kms. do golfo de Riga os rus
sos cortaram definitivamente
a última retirada aos exércitos
alemães no Báltico. O que res
ta dos 300 mil homens do ge
neral Lindmann, na Letonia e

Estonia, vê-se agora ante uma

perspectiva certa de aniquila
mento ou rendição. Porque a
retirada pela Finlândia, Norue.:
ga e Dinamarca, contornando
o mar Báltico, parece a bem
dizer irrealizável.

o lUIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARl�.l

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

AO LADO DOS
CHINESES
Nova Iorque, 3 (U. P.)

Tropas norte-americanas es
tão lutando agora na China. A
rádio de Tóquio transmitiu
uma informação, segundo a

qual, não há apenas oficiais
estadunidenses caril o exército
de Chung-Kíng, mas soldados
norte-americanos, que lutam
ombro a ombro com seus ca
maradas chineses na zona de
Heng-Yang,

I Florianópolls- Quinta-feira, 3 de Agosto de 1944 H. 9173

-

Comprar na CASA MISCE.
LANEA é saber economiur.

Padronlzacão
do sabão
Rio 2 (E.) - O chefe do Ser

viço do Abastecimento, consí
derando a conveniência de se
rem padronizados os cortes de
sabão, baixou a seguinte reso

lução:
"I - Ficam as fábricas obri

gadas a entregar ao consumo
sabão, de qualquer tipo ou

qualidade, em barras QU paus,
de 250, 500, 1.000 e 2.000 gra
mas.
II - Fica revogada a parte

do artigo 2° da Resolução nú
mero 46, de 26 de junho de
1944, no que se refere aos COf
tes dos sabões Econômico e Re
finado.
III - A presente Resolução

entra em vigor nesta .data".

• •

cirurgia e a belezaA

Um grupo de ;ornalistas cariocas deliberou, recentemente, conhecer, em

znrrrucras, os mais modernos métodos da medicina e da cirurgia apli
cada ao serviço da beleza e da estética, procurando, para isso, mconhecido
especialista dr. Fausto Campos, chefe da clínica da Academia Científica de
Beleza Mme. Campos, da Capital da República. O distinto dermatologista e

cirurgião prestou-lhes tôdas as informações desejadas, e, estando iminente
urna operação, a que se submetia distinta dama carioca, que absoluta·
men te não se dese iave valer do estrito sigilo que se guarda ne Academia,
realizou-a sob as vistas dos representantes da imprensa. Estes puderam
eonstatar, então, corno tàpidamente foram removidas várias rugas e outros
defeitos, que prejudicavam a beleza da paciente. O dr. Fausto Campos pro.
porcionou, ainda, todos os dados que lhe foram solicitados sôbre tretemenm«

estéticos, segundo os métodos preconizados e seguidos pelos grandes znes

tres de Per is, Berlim, Milã.o, Viena d'Austria. e Praga. cuias clínicas fre
quentou durante os seus estágios naquelas capitais. No cliché, vemos um

flagrante do início da rápida intervenção.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Curso de Córie

embaixador argentino
WMUI1NG'J'OX, 1 ({T. P.) -- XII. VéS}H'I'fl de sua partídn

para Buenos Aires, fi emhnlxador argeutlnu, sr, Escohar, de·
elarou ontem nesta capital que seu povo, índenpendeute {ln fj·
Iíação pulitiea, apnla plenamente a. lwlitica externa do g'ovêl'
no argentínu,

NOVOS e
USADOS

COMPRA €I

VENDE
•

Idi"'mas por
tuguês. espu
nhol, franc�8.
inglês. etc .

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo.
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria.

I Desenho, Saneamento, Metalurgia,

I
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulico, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contobilidodf!.

___- ---_-----IIiIIIIIiIl---·
'

IIIIt27R1olI·.IiIIU_S _.. 11IIi Dicionários, etc, etc;: •

Ja

o ESTADO
Diário Vespertino

,

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. J 022 -- ex. postal 139

,

RENDIÇÃO EM CHERBURGO -_.- O general Carl Wilhelm von Sch lieberi , à

esquerda, e o almirante Heiinecke, à direita, altos oficiais nazistas,. fotogra
fados em Cherburgo depois que se renderam ao general Layton Collins (a0lll!ll

centro) do exército dos Estados Unidos, (Fóto da Inter-Americana).

ASSINATURAS
Na Capital:

Ans Cr$
Semestr-e CI"
Trimestrr, Cr$
Mês Cr$
Número avn lso Cr$

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semeatre Cr$ 45,00
Trjme.�tre c-s 25,UO

Anúncios [[If'dianfe cont rn to.

Os originais, mesmo não puhli
caóllls, nâ ... s('r;io dt'volvidos.

.

A direção não se responsabihz«
pelos cOl:(,i'ilnS ci1litidos 1)1).0, I. . artigos. assinados

GRATISJ
Quer receber ótima surpresa,
qU'8 o fará feliz e lhe será
de .valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal, 84,

-- Niterói, E. DO RIO. II'
Alemanha e a «guerra total»

LONDRES, 1 (U. P.) -- Goebbels declarou que tôdas as

dependências dos servidos públicos do país serão fechadas,
afim-de se utilizarem os homens e mulheres na guerra total.
E acrescentou que" a Alemanha agirá rápida e audaciosamen
te, adotando medidas de grande alcance, em sua campanha
para completar as reservas exigidas pelas fôrças armadas na

zistas", Mais adiante, disse que todos os sacrifícios e tarefas do I

pOVÜ" alemão deverão. ser distribuídos igualmente. A seguir, I'.àJirmou: "Temos em nossas mãos garantias efetivas de vitó

rta, e depende unicamente de nossa capacidade empregá-las
'totalmente" ,

,
.

LONDRES, 1 (U. ·P.) - A rádi-o de Berlim anunciou que
doravante as vidas de 80 milhões de alemães ficam exclusiva

,mente osb a dura lei da mobilização total",

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

It ... Conselheiro Mafra, 4 e 5 -' FONE 1.642
Entrer. a domicili.

DiLATANDO POR yALGV'NS DIAS MAIS

a sua

�ENSACIONAL UQUIDA(ÃO
(por motivo de modificação da firma)

e

AUMENTANDO as j& grandes VANTAGEH)

por ela oferecidas,
COM UMA BAIXA, AINDA MAIOR, DE PREÇOS,

A MODELAR�\,{sauql� Rua João Pinto, D. 25

��... e, (Em frente �o Tes�uro do
_

EstadÇl)
t; ;{ '; � Flerlenépolís
5:. _. r.n

Telefone 1448
AnRTOnO PATOLOGICnS SANTA CATARINA

J
j

-I
I

Bt. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

testemunha, slncéra e prêtksmente, a sua

gratldjO à POPUlAÇ,�O FLORIANOPOLlTANA,
pela preferência que lhe dispensa
generosamente há tantos anos.Exames Anátomo.patológicos.

DiCign'ó.tic"o precoce da gravidez.
5&%'0 -diagn6sticoI
Hematologia
Copro"logia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultromicroscopia. •Química sanguínea.

Análises de urina.

Declaracões doServiço d4; transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análi.e. químicas de: Farinhae-, bebidas. café, mel, águas potá
v.li. e para uso industriais (feculariaB, cerllejarias).

o avião-foguete alemão
Londres, 2 (D. P.) - Anun- pulsíonado a gás. Sabe-se que

.cíou-se, ofieialmente que a quasí todas as nações em guer
Alemanha lançou, nos últimos ra, i'l1.clusive os EE. DU., estão
dias,' um avião de caça impul- aperfeiçoando êsses tipos de
stonado a foguete. Trata-se, ao aviões,

que parece, de outra das ar

.mas secretas produzidas como

,esfôrço desesperado para con

ter as poderosas frotas aéreas

norte-americanas, que nestes

últimos dias arrasaram Munl

que, Ludwighafen e os centros

de abastecimento de petróleo
de Bucareste e Ploesti. As pri
meiras informações indicam

que o avião ME-163 parece ser

ímpulslonado por motor à ga
solina e foguetes combinados.
'Adianta-se que foi derrotado

., no primeiro encontro com os
," Líghtníngs" norte-america
nos. 'Oficiais da aviação tática,

.

ao indicarem que os caças da
-

ga. Fôrça Aérea encontraram

um número limitado dêsses
aparelhos sôbre a Alemanha,
declinaram fazer comentários.
Plsse avião é o prímeíro de dois

tipos de caça. Espera-se que

�fI ale_n�!�� la,nsal'�o 2.�Jro iro-

1944, As 14 HORAS
Companhia

I Grande Concurso- SAPONácEO RBDlUM
CiD. de Produtos Qilimicos Fábrica Delem

�

Utilíssimos e valiosos prêmios. desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo "Petrópolis..,
no valor de 500 cruzeiros, a,té 1 sala de jantar, modelo «Arizona», toda de imbúia e

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

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

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

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

Os «iou pons», para serem trocados por «envólucros" ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o ar,

�Ti r·gílio .José Gé-lrcia
Rua Tiradentes, 35

,.

•

"

, .

oveis
Comprar, vender ou alugar

só na

• fi SERVIDORA
ra maior organização no

gênero nesta capital I
Rua João Pinto, 4.

Fone 775,

"9 e. _

Quer vestir-se com

contôrto
e elegância?

Procur s a

aLfalBTARIA
MEllO

e escolha o seu figurino.
Rua Nunes Mechado, II - A

vende-se

Tipógrafo
Para trabalhar em Blumenau;

numa grande firma. precisa-se de
bom tip6grafo que conheca, in
clusive, serviço de obras. Tro'tor na
CASA 43, livraria e papelaria, rua
Joõo Pinto, 9-A. lSv.-12

C .4SA- Vende.s� uma. na
a • rua Felipe Sch.

midt, 184 Tr a tar na m esrne

RegistradoraI Vende se uma rndqu ino regiStra
dora «National», modêlo 726, ne

vo. Trata!' no «Bar Oriente», na

rua Vítor Meireles, 11. 30v-9

GAnAGE Aluga-se
K uma, na

rua Alves de Brito. Tratar
na casa n. 70, da rrt e s rn o

rua. 15 v,.19
-.-----------

Vende-se um 8 p a r ê-

.
lho para

o n dulação permaner te e um

estabilizador de 1 KW, cem

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

V. -1

Casa

'na
rua Almirante Lamego'

17. Tratar na rua Felipe
Schmidt, 34. is-. 3

Ensina-se em aulas
diurnas e noturnas.

Largo Benjamin
Constant, 6.

Pensão s José
Aluga quartos, com e

sem pensão. Rua Vítor
r Meireles, 42.

Casa Vende-se
Situada em 6timo ponto e com

pletamente reformada com o que
pode. haver mais moderno e útil.
Preço -- Cr$ 150 000,00. Para maio
res informações, poderão os in te
ressrrdos dirigir-se à redação dêste
lornal. 5v 2
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�id�-s;�;il' Instituto de Aposenta�o�ia e Pensões
:......., •••••••• dos Comerciários

lrBLEGAClA EllI SANTA CATARINA
ANIVERSÁRIOS 'OBRIGAÇÕES DE GUERRA

Festeja hoje o seu natalício, a A V I S O
gentil sl'ita. Evangélia Kótzias, ADI" .

e egacia 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 de Guerra referente à quota de
Abril pp., devida na forma do Decreto-Lei n. 6.455, de
29-4-4<1 ou àqueles que desejarem completar seus mapas, Rio, 1 (J. B.) - Com a pre- Rio, 3 (A. N.) - Acaba de
para a posterior troca pelos Títulos, que a venda dos re- sença do General Sousa Ferrei- retornar ao Rio, após demorada
feridos selos encerrar-se-á impreterivelmente, a 15 de ra, Diretor de Saúde do Fxer- visita ao México Estados-Uni-
Agôsto corrente. A Tesouraria Seccional do referido cito, e demais diretores e chefes dos e Canadá os;. Conrad nus-
Instituto atenderá, aos, senhores interessados até às 16 de repar�i.ções e estabc�ecimen- tre jornalista polonês preoonte�
horas do próximo dia 15, na rua Felipe Schmidt n. 37, tos �Ill,tares, real1zar-se-� mente à frente do Serviço In-
térreo. amanha, as 14 horas, na Poli- ter-Aliado de Noticias. O sr.

Festejou ontem seu c n ive rsdr i cl.inica Militar,. à rua Moncorvo Conrad, nessa sua viagem, fez
natalício a srito. Zulma Arêo.s.

� I Filho, a s?��mdade,_,da poss.e mangífica propaganda do Bra-

F"zem anos boJ�i I te' OS pa(! I- h di'!
do novo �lL_tO� desse nnp_OI- sil, publicando artigos e falan-

aros . Josefina Mendes Portela e
11

• õsar n OS morrtm e ca or .
tante estaoe�l'C�mellto de saúde do pelo rádio naqueles países.

Isaura Ramos Coelho; LISBOA, 2 (L'. P.) - O calor em Lisboa, Porto, Co imbru do nosso, �xerclto',:enente-Co- Revelou o sr. Conrad que o in-
sritas. Maria Lídia dos Santos O outras cidades portuguesas chegou a atingir, em alguns pon-.

ronel lV_ledlCO Aq�Le.� d� Pa�la terêsse pelo Brasil é cada vez
Coelho e Lídia Espíndola; tos, 49 gráus centígrados! A onda, que partiu da África, é tão Ga�lottl. As r.e�endas � unç�es maior, Sôbre o esfôrço de guer-
srs. Afonso Gelosa; violenta, que em Campo-Maior os portugueses pretertram pa- se.rao .transmItidas pelo, Major ra frisou que tal foi a produçãomenina: Roso·Mario de Mede i- � d t )DAl G 1 ' '!t""

ros; ralízar o tráfego, devido ao extraordinário esfôrço exigido pe- vice: ire ar. (., 1'. qUL�:S a -

daquele país, que culminou na
menino: Moacir GalJioni. los menores movimentos. Dizem os despachos que até os pas- lottl. que acar:;_), de chef.lar .0 vitória que já se está preparan-

--

I sai-iuhos, desacostumados à canícula. caem das arvores, 'mor- Servlço de .�aud.e da Artílharta do para as tarefas normais da
Hahllftações: tos de insolacão. de Costa, J.a tem desempenha- paz.Estao·se habÜltando para cagar':· do outras Importantes comis-

Arge�i=o Cabra! e I�ne yieira; Levou palavras O t do di sões, como as de. Diretor do

����iari�ed�� B�: J����; sÀ7:,��t: de (onfôrto ,I san o la Hospital. Militar de São Paulo,
Francisco da Silva e Paula Profe- Rio, 2 (A. N.) _ O ministro, onde delXOt� r:1arca�te:; traços Ita do Nascimento. da Marinha acompanhado de 'InVen(ão do Corpo?e sua adr�.:�!.s�:açao .� :?� ad-

seu ajudante de ordens coman- de Si. Estêvão J<��to ,da D1J_Ü�l1a .�e ,sau�e do
Falecimentos: dante Barreiros de Carvalho E.xe,rc.lto. O..

n
..

ovo diretor dcl Po-
F 1 ' Sob o título acima celebra. nes- 1 I M I ia eceu, ante'ontem, nesta co

visitou novamente, no Hospi- te dia, a Igre)'o o aniversário do IC mica iutar P?s"',-ue, a .,�.L�,i..''"-Ipital e foi, ontem, inumado no Ih d t . , ..

cemitério de Itacorubi. o sr, João tal Central da Marinha os so- descolrimento dos restos mortais a e pra 8., POl COnva! .J1alS

Brasil. breviventes do navio '('Vital de IdO
primeiro mart;_ir. Por mU,itos de. ,20 .ano� de bons serviços ao

01' '," tr
anos achavam se estes esquecidos Exército, tendo também o CUl'-

lVelIa, que se encon Iam numa cova junto com os corpos d �.
. --....-....---------

internados naquele estabeleci- i de Gomo.liel, Nicodemo e Abibas.
50 e .aperre.çoamento. S v •• 1

mento afim-delevar-lhes sua

g'
'm 415, o sacerdote Luc iano teve _;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;:;;;;;;:;

pala.vr� amiga e confortadora a reveloçã o do p�radeiro das sac�as I' " , ,
rei iqu ics , Obedíen t s a um aVISO _,e ploculaI. conhecer de perto ,sôbrenatural informou ao bispo

FILH I M E I V I.Advocacia em geral as necessidades e estado de 1 João de Jerusalém, o qual, acom· A A A OEscritório: rua Vidal Ramos,30 saúde de cada marujo. panhado de bispos da vizinhança
• •

.

•procedeu à exumação :los corpos.
Nesta ocasião verificaram-se mui.
tas euros milagrosas de doentes
que, cheios de confiança na inter·
cessa0 de s t, Estêvão, bram ao

túmulo ou se tinham feito trnns·
portar para Já. E a Igreja acedeu
ao pedido de honrar por uma fes
ta especial o descobrimento do
corpo daquele que soube tão bem
imitar seu Salvador, morrendo como

êste, implorando o perdão divino
para os que Jhe tiravam a vida.

O sr. dr. Othon d'Eça, consultor
jurídico da Fazenda Federal, ca

tedrático da Faculdade de Direito
e figura exponencial das letras co'

tarinenses, faz anos hoje.

Decorre hoje o aniversário do
jovem Darcí Pereira.

Passa hoje a data natalícia do
sra. Lucí Melo. espôso do sr. He i
tor Melo, comerciante.

Newton Varella

Residência: rUQ_D_e_0_d_o_ro_,_35_,_ i JOhn Morris
Corredor sue"o Nova Iorque, 2 (U. P.)

1) Foram realizados os funerais
Estocolmo, (D. P.) -- Em de John Morris gerente da Uni

Graevl, na Suécia, o famoso ted Press no Extremo Orien
corredor Gunder Hagg cobriu: te, A fam'ília do extinto contí
ontem 2 kms. em 5 minutos e nua recebendo inúmeras men-

12 segundos. Fixou .Hag,g .

des- sagens de condolências de esta
sa forma apen8:s dois declm�s, distas, diplomatas e jornalis
de segundo abaixo do seu pro-, t-as, tanto dos Estados Unidos O PRECEITO DO.DIA
prio recorde não oficial, para

r

como do exterior. A cerimônia A sífilis não é uma doença here
os dois mil metros, que é de ,5 fúnebre foi precedida de uma dii;ária; O filho de .p.a!s. sifilíticos
minutos li segundos e 8 de- cerimônia l'eligiosa bastante I

deixara de. nascer slflhtlco, de�de
,

'
.

1 f" d 'F' d ' que os palS se tenham submebdo ICImOS. Slmp es, o leIa a por 1e enc a trotamento oportuno e eficaz.

--Gravemente enfermo Grant. S_N_ES_. _

o C6nsul argentino
Rio, 2 (A. N.) - Partiu em

avião especial para a Argenti
na, o cônsul daquele país em

Uruguaiana, sr. José Fernan
dez Gormélia, gravemente en

fermo. O Instituto Osvaldo
Cruz, atendendo um pedido es

pecial, enviou, por via aérea,
grande dose de pen.icilina para
socorrê-lo, devendo fázer nova

remessa, já agora, diretamente
para Buenos Aires.

Ã-criacã�o�d�e�====�
um «(centro"
Rio ( 2 (A. N.) - O chefe do

Serviço de Abastecimento co·

mandante Amaral Peixoto, as�
sinou importante resolução,
criando no Distrito Federal o

Centro Regulador de Gêneros
Alimentícios incumbido da ins

talação de suas operações, da
formação do quadro de seus

auxiliares e do levantamento
duma taxa módica sôbre o re

gistro das transações, destina
da a manutenção dos serviços,
providências essas sujeitas à

aprovação do serviço de abaste�
cimento da Coordenação dá
Mobilização Econômica.

-�.

33 mil sacos

", ,

,.�
\

Rio, 2 (A. N.) - o coman

dante Amaral Peixoto assinou

portaria, fixando a cota de 33
mil sacos de açúcar, por ano,

para o territól'io do Iguaçu, c��
bendo a São Paulo (\ forneclM
menta de 2.400 sacos e 10 Esta·
do do Rio os t'estante�� 30,600
�acos.

CARTAZES DO DIA

1r4IF.--

II II 3 L

--'--------------------�I
BOlA Pessôa autorizada, vende uma baia de

ferro. cilíndrica, tendo. 1,60 mts. de diãme-
_ tro, por 2,50 mts, de comprimento, pesando de 2.000 a

3.000 quilos. podendo servir para tanque de água ou

para outros fins industriais. Tr'âtar na Rua João Pinto,
5 (sobrado).

.

5v .. l

A posse do tenente-coronel
dr. Aquílles Ci3110tti

Regressou _

'0 sr. Conrad

HOJE 5a.feira HOJE

CINE

ALBERTO BERRETTA e
. luc·IUA MOVAIS

participam Q leu. po.rentu
e pessoas de .uas reloçõe.
que contrataram calamento.

Fpolts .• as -. 1 _. 44'

Todas devem usar a

'Imt·lSii·giliM
(OU REGULADOR VIEIRA'

,

MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Empr-ega-se com vantagempe
ra combater a8 irregularidades
das funções �ri6dicas das se
nhoras. É calmante e regulador
dess8F; funções,
FLUXO-SEDATINA. pela sua

ílí* comprovada eficácia, é muito rs-

� , •
"'"

ceitada. D�ve ser usada com

,�"Qo confiança.
1;>' r ?- FLUXO-SEDATINA encontra-se

H� MÃE em toda parte.

Aniquilando os

japoneses
Caixa de Esmolas aos Indigen..

gentes de Florianópolis
De ordem do Sr. Presidente, CQ�

muni co que, em xista de ser ainda
climiunlo o número de pessoas que
aulorizaJ'am a sua inscrição COtTlQ
contribuintes desta Caixa, fica, adia
oa para 1° de Setembro a data de
qlle trata a Circular rccentemente
ex])edida. Outrossim, solicito às
pessoas que receberam ::t referl.da.
Circular e aindftl não allltorlUlram
n sua inscdção como contribuintes.
o favor de ri>lUctê,Ja ou entregá-h
a qualquer dos seus sinatários, com
a maIOr urgência possíveL
Florianópolis, 25 de .iulho de 1944.

UeitO!" BJum
10 Seeretârio

A's 5 e 7,30 horas
Sessões Elegantes

A metro Goldwyn Mayer apresenta o seu espetacular filme de

romance, amor e luxo, com R'jbert Young, Mau! (en 'O'Sullívan
e Lewis Stone:.

Pecado dos outros

. Q. G. Aliado Pacífico Sndoéf,
te, 3 (D, P.) - Elementos da

avançada aliada sitiaram pode
rosas fôrças japonesas diante
de Aitape, Wevake, na Nova

Guiné, onde estão sendo ani-

quiladas ràpidamente. Segun
do anunciou o c:omunicado de
Mac Arthur, somente na �e

mana terminada no sábado as

baixas nipônicas, em mortos,
subiram a 1358.

, ..

COMPLEMENTO NACIONAL [Natural)
TRES NUMA CORD.t\ (Miniaturas)
A VOZ DO MUNDO (Atualidade)

?reço Cr$ 3,1)0, 2,00, e 1,OC. Liv.re de Censura

(lHE «IMPERIAL)

Richard

A's 7,30 horas:

Espetacular Programa
Darrieux no tilme grandioso e espetacular:

Volga em chamas
Arlen. Jean Parker, Chester Morris, no filme

forte e impressionante:

.0 dedo do Destino

Danielle

O

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. ·Imp. 14 aDas»,

Simultaneamente, domingo, no Odeon e Imperial! o únic0 filme
em tecnicolor elogiado por "Seleções»:

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

lágrimas!
Censura Livre, Crianças desde 6 anos poderão entrar, acampa·

1'lbadas, nas sessões diurnas,
4PI; 11 ••pt ...... ,. # i , .....

.....................................................
THE LONDON & LANOASHIRE IN8URANCJll

SEGUROS COMPANHIA���C:���SA�=�O DO 8trL�
COMPANUlA. DE SEGUROS "SAGRES" di

Representante: L. ALMElDA , �

Rua Vida! Ramos. 11
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'I Viuva Ernestina Kretzer
tem o prazer de pnrticipar a

I .eus parentes e pessoas de
suo relaç2es que seua filho
ZENIR contratou casamento

com o sr. WALTER
BORGES.

Romio Júlio Borges e IMaria José Borges .

participam o p.arentes e pu. I
soas amigas que"Q fUho
WALTER contNtou C05Grnen-

to c:om a senhorita
ZENIR KRETZER

UNIR' e WALTER
oonli.l'ma.m, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma questão «dêste mundo» e do «outro»
- A Federação Espírita Brasi- Federação Espírita Brasileira do, diplomado pelo Instituto
leira publicou várias obras para tratar do caso das obras de Estudos Psíquicos de París,
"psícogratadas " pelo "me- atribuidas ao espírito de Hum- declarou que, na sua opinião,
díum " Chico Xavier e atribui- berto de Campos. O presiden- é impossível a 'reclamação de
das ao "espírito" de Humber- te da Federação Espírita, sr. direitos autorais sôbre as obras
to de Campos. Wantuíl Freita.s, declarou à atribuidas ao espírito de Hum-
Consta que. a família do sau- imprensa que influira na es- berto de Campos. Disse que

doso escritor, diante disso, vai colha do referido advogado, certos deslíses apontados nas

reclamar os "direitos auto- sr. Miguel Triponi, ex-secreta- obras psicografadas dependem
rais" sôbre aquelas obras. rio ela justiça. elo "instrumento", isto é, elo

.

Notícia do Rio diz que já foi O ocultista Demétrio Tole- "médium".
entregue a citação judicial à

Federação Esp:íirita Brastleira

para que prove em juizo a au

téncídade das obras que edí
t.O)J, atribuídas ao espírito ele
Humberto de Campos, bem co

mo o direito' ele editar tais
obras. Recebeu a citação, pes
soalmente, o presidente da en

tidade, Antônio Wantuil Frei
tas, o qual declarou numa en

trevista que os espíritas estão
concentrados, em preces, pe
dindo . bênçãos para a família
de Humberto de Campos e Iu
zes para os juizes que julga
rão ° caso. Acrescentou, ainda,
que firmou procuração, no

meando advogado para a Fede

ração.
Circunstância interessante é

o 'fato de ser católico militan
te o advogado contratado pela

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

da Fábri�o!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

do novo SÓCIO
Prefíra uma parte e seu I da loshu 8

trõeo em "Selos Pró Doente a.

Pobre do Hospital de Carída- Powers Inc.
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humantdade

do Hospital de Caridade).

A Joshna B. Powers Inc .. aca

ba de elevar a categoria de só
cio o seu antigo auxiliar sr.

Agcstinho Alves Costa. Esse ato
da conhecida empresa norte
americana de publicidade, que
mantem velhas relações com

O Estado, teve a melhor reper
cussão, dados o conceito e as

simpatias que o sr. Agostinho
Alves Costa, exercendo, duran
te anos, as funções de diretor
gerente da Joshna B. Powers
Inc .. soube conquistar nos cir
culas comerciais e, em parti
cular, nos publicitários ê na

imprensa brasileira.

CrédíícMútuo Pre-dial.
Proeretárlcs - J. Moreira & Cia.

A mai.s preferida, é iBegáve.J.
2 s·orteins mensais 4 e 18 MACHADO & CIA.

'Não ha necessidade, mi
nha Senhord. de cada mês

ter séte dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
-la sólre, deve-o á sua impre
v idêncio. Use A Saude da

Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso, A Saude da
Mulher lhe lará recuperar
anos de vida.

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúrna

Rua Floriano Feixoto, ./n (Edil
Próprio). Telegramas: "PRIMUS·
Agentell nos principais rnunícípíce

do Estado

Companhia de Seguros
<'MINAS-BRASIL»)

P'R�.MIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas boníficccõee e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
-

Temos <l honra de comunicar aos nOS80S distintos segurados e

amigos que, a partir desta data, substituimos a nossa representação
neste Estado de Santa Catarina, sendo que todos os negócios que se

a.chavam à cargo da firma INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS
K N O T S.A.. na qualidade de Agentes Gerais, passam a ser o ten

dldcs pela nesse

AÇ;t;NCIA GERAL DE FLORIANÓPOLIS
Rua Jane Pinto, 10 •• Sobrado

Caixa Postal. 134 •• Telgs. BRAMINAS
Telefone, 1. 634

onde eSl.pllramo! merecer Q mesma preferêncib. e consideraçõu, com

que até então ternos sido di.tinguidos. .L-
CIA, DE SEGUROS «MINAS·BRASIL»

Agência Geral de Florianópolis
OCTACILDO PAIVA FONSECA •• Gerente

resolveu, efetuar, durante o mês de AGOSTO, a

GRANDE LIQUIDACÃO
do seu Incomparável ({ stock» de artigos" de invemo I com o

Grande
,

CREDIARI.A
;. .,

abafil'Denlo de 30 °/0
quer para vendas à vista, quer a prazo. I

Trata-se de artigos modernos, adqUiridos no (o-rrente ano.

Aproveitem, pois, a grande oportunidade que lhes oferece li
.I'

CREDIARIA PARA-TODOS

Rua Felipe Schmldt, 38

I'

=---�-.,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I N D I C A D O R M É.D I C O
----, ._---------------

DR. MARIO WENDHAUSEN
(l)!pi,,'"udu pela Faculdade Nac. de Meaícína da Universidade do Brastl)

a:x·tnl6I'DO ilu Serviçu ri" Cl1nJca Mé<llca do Professor Osvaldo Otíveu-a, medíco ao
Depar-tamento de Saúde

l'I,J,'l/I('/\ MlI:lll(;A - .Molé�Uu!1 mter-aas de anuuos e crlanç,'la. ()ONSUV.rOHIO
• ft.ll;MHIfi:1\t:lA: J{u" t'eU[le Schmldt JI. 1Ir> - Til'. 812. OONSlJL'l'AS - Oas 16 1\8 IS.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GJl.RGANTA

El!pecialista, assistente do Professor Sanson do R'io de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das lO às 12 - À tarde, da! li às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1441

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
0011 St'rv:ÇUR de Clinica Infantil da Assistência Municinal e Hospitai

de Caridade

CUNICA M�DlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
('O:\Sf� l/rúitIO: I: lia )lllllt�S l\ladlfHl0, 7 (FJdifício S. j('rilnc.i ...co). fOll(l' 1.44.1

Consultas das lU às 1<! e das H às 15 horas
n ESlIlf::'\<:I A: Hua :\1<m'c h a I Guilherme, !). Fun e n:�

CLíi'/)('A DE OLHOS - OUYIDOS - NARIZ - GARGANTA

ORe BIASE FARACO
�IMic() - ('llet'e d o Serviço de Slfillis do Centro de Saúde

I.)()E�Ç·\S DA PEI.E - SfFILIS - AFECÇÕES UnO-GENITAIS DE
A.\IROS\OS '\EXOS - HALOS INFHA-VEHlVIELHOS E ULTHA-VIULETi\�,

CONSULTAS: das 3 às li h. - R. Felipe Schmidt, 4G
HES.: R Joínvilc, 47 - FONE 1648 '

DR. SAVAS LACERDA
CUniC';) médico-cirúrgica de Olhos ,.:_ Ouvidos. Nru iz - Garganta.
Diptomn de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
HESlDENCIA - Conselheiro :\lafra, 77.

DR. ROLDAO CONSONI
CIRURGIA GERAI, • ALTA CIHURGJ..\ - MOLf.:STlAS mi) SENHORAS. l'AH'l'o."

Fo rrnado pela Facuddade de Med lcíua ela Un ivereídade de Silo Paulo, onde fOi
ARSi"lCnrte por vários anos <10 Serviço Cl.rúrgico do Pror. Alípio Corr-eia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bLlial'es. intestinos delgado e grosso, tiróide, rins,

D1'6�1.:lta, bexiga, útero, ovários e uorupas. Var.ícocele, hiclrroce,le, varizes e hérnia.
CONSULTAS;

das 2 às 5 horas, ii Rua Felipe SClL'11i<:lt, 21 (altos da Casa Para íso j . Tel. 1.598
RESID1i::NCIA; Rua Eó'leves Júnior, 179; Tel. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfeteoamen to e Longa Prática no Rio de JanelJ'o

.JUJ'HIUL'l'AS - Pela manhã: dtarfameute dru! lO,3üà. 12 he , à tarde excepto ao'
úbadoe, da8 111,30 U t8 hora - CONSUIJl'(JRJO: Rlla Joào l'Iuto a. 7 ••obrado -

'ou,,, 1.4111 - Re84dêncla: Rua Presldellt., Coutinho, ,3.

I

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Faleceu o pres.
Quezon'

trompas, etc.). Nova Iorque, 1 (U. P.) _. Fa-
Cura radical das 'inflamações dos leceu, às �o horas da manhã, o

anexos (Ovários, trompas), sem ope- sr. Manuel Luiz Quczon, priração). Tratamento de todos os dís-

túrbios da menstrnaçüo e da ester-tll- ln:eirO pres��l.er;tt,e da Confedera
dade. çao das Füípínas. Embora J

'I'ratamen to moderno da btenorra- presidente Quezor:. se encon
gllI aguda e crõníea, em ambos 08 trasse ligeiramente enferno há
sexos, por processos modernos sob

t
'

contrõle endoscópico _ Ureu'oscopl" algum empo, seus íntimos es-

- e de laboratório. tavam organizando uma resta
FISIOTERAPIA - DIATERMIA \ para seu próximo aniversário,

- INFRA-VERMELHO no dia 19. Daí a surpresa com
CONSULTAS, - Das 10,30 às 12 •

que foi recebida a dolorosa no-

tícia. Con taVSl, Quezon % anos

de idade e vinha trabalhFlndo
ultimamente no�: planos de li

bertação da3 l<"'1ilipinas, hoje
f.\R. ANTôNIO MONIZ ocupada pelos japoneses. Que-
u j

Izon
foi um dos mais ardorosos

DE ARAGÁO b�talhadores pela.�ndepend�n-
Cla de sua terra, .la prometIda

'tMIrt1a e Ortopel1la. CHnlc. fi ClI'1U'&1a pelo Congr'es�o norte.america-
40 torn. Partoe e 4oença8 4e lIIlJIhoru. .

Ih d 6 "pz
JONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá no para JU .? e 'i , uma �

lM'.1entf' das 1/\ IIs 17 boras. RESID'IlN expulsos os ]apOl.l.eses.
cu: Alm.lr&Ilt. .AlYlm, 36. 1'00. 7111. ----.

Dr. LAURO BAURA
E�peclali�ta em Doenças de !:lenDO·

ras - Vias Urtnãr'ías,
Curso de especialtzaçâo de Gmeco-

log ia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de Med icina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

círúrg ico, das af'ecçóes do aparêlho
genital feminino (Utero. ovários,

I'Ol·uuul.n pela Unlversidade dê Genebra

Com prâtíca n08 hospitais europeus

Cl1nlca médica em geral, pediatria, doen

eas do slatema nervoso, aparelho genito
urllnérlo de homem e da mulher

...Iste, T�cDloo: DR. PAULO TA'Iw'ARIr.!<

Ourso de Rad!ologla Cl!nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo <SAo Pau·

lo:). EspecialIzado em Higiene e Salld�

Públlca, pela Unlverllldade do Rio de Js·

aeíro. - Gabinete de Ralo X - F.Jectro

çardiogr8fla cllnlca - Metabol1mlD ba

1&1 - Sondagem Duodenal - Oabínete

de rtaloterapla - LabOl'atório de micro»

eopla e anállse cl1nlca. - Rua Fe!'llB.11do

l4achado. 8. Fone 1.1915. - FlorianópoUJI
. 1

DR. SAULO RAMOS
Ilapeclalt.ta em molMt1u de MahOlPU -

PartoII.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: �

malfo, véllfcuJa, 6tero, o...ârl08, ap�udJe.. ,

tumor.,.., etc. - CIRURGIA PLA.STICA

DO PlilRfNIilO - B�rnl... , bldrocele, v.,.

l'tooceJe. Tratamento Hlm dOI' e �raçAo
de Be.motToldf'lll e varl_ - Fraetura.8;

aparfllhOll lia Itêsso. Op6ra BOlO BOIIJlltalII
.te Plor1aa6poUL

Prap P_ir. e OUveira, 10. I'oae, 1.86'.

MorArl'" D•• 1f, .. l' hor.. , diarlam_te..

DR. AURELIO ROTOLO
Médico - "Cirurlião - Parteiro

,
RAIOS X

.

M()(!t'rna e possar.!e Illstahlcao
de 200 MA.

L)iflgnó"tico precoce da tuberculose
pulmoDiI r, úlceras gástricas e duo·

denai�, câncer do e!tômago, afe·

ções das vias biliares, rins:. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artIflcIal'

para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efi<'�zes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricídadf
médica: ...Ondas curtas e ultra-<:ur·
ta1l. Raio!!' Infra-Vermelho!! e R.ai(-j�
Ultra Violeta. Tnfl'aznn·Terapia
Consultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Schmidt
Dili! 9 às 12 hr�., e da� 14 às 17 hn

Telefone 1:475

horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes a.

Fone: 1.663.

Residência - Rua TlJ'adentee 7

(Sobrado).

DR. REMIGIO
CLtNICA MJtDICA

Moléstias Int.ernas. de Senhora! e crI

anÇat em �rlll. CONSULTóRiO: Rue

'1ellpe Schrn1dt - Edlftclo Amélia Neto

"on� l!í!l2. I) às 12 f! 14 às 17 horu. RE

SID1:NCL\: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton d'Avila
Operações·' Vias Urinarias .. Doen·

ça. dos intestinos. réto e anus

.- Hemorroidas. Tratamento do.
colite amebiana.

Fisioterapia .. Infra.vermelho.
Consult: Vitor Meirelea, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. e,

o. tarde, dCUI 16 h•. em diante
Resid: VidoI Ramo., 66.

Fone 1067.

Empresa ((Líder» Construtora Ltda.
Em Combinação com o Banco Cruzeiro do Sal

S/A São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, ,45 São Paulo - Telefone, 3.325S--fone, 938

Resultado Oficial do Sorteio do dia 29 de Julho d. 1944
l' Prêmio da Série C. o. z55622 - Premiado com uma construção no valor Cr$ ·100,000.00

Série A . Série •
Cr. $30.000,00 Cr. s 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 c-, $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
c-. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
c-, $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10.000,00 c-. s 20.000,00
Cr. $12.000,00 c-. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. s 24.0QO.UO
c-. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 c-. $100.000,00
Cr. $140.900}OO Cr. 270,000,00

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantaJosos.

Os mais modernos modelos!
Tudo nõo vaI além de Cr$ 50,OO!

Sapaatria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Prêmio Titulo n.v 45349 - Uma construção de
" S534Y �- Um terreno de

65349 Um terreno de
75349 - Um terreno de
85349 -- Um terreno de

Os títulos com o final n." 5349 (Milhares)
" 349 (Centenas)

" " 45349 (Invertido
,. 5349 (Invertido

49 (Dezena)
9 (Final)

2."
"3."

""."
5.°
10

100
Prêmios -

"

120
240
1000
10000

"

"

Total dos prêmios distribui dos em cada série Rs.

(a) ANTÓNIO MUNHOZ
Dir-super ,

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

a) ROGERIO AGUIRRE
Gerente ieral

o próximo sorteio ser' realizado a �O de Agoslo de 1944

I ATENÇÃO: Solicitamos aos noSSOS digníssimos associados a fineza de pôrem os seus titulo s

em dia, evitando-se, assim, dissabores futuros.

. Esaltõrio da Líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).

I
I.

GRATIS! peça este livro

,.

II,

Programa de festas para
o mês de Agosto

Dia 6 - Grandiosa Soirée
com início às 21 hs:. dedi
cada à turma "Fernando
Machado"} do N. P. O. R.,

p�10 sua formatura.
Dia 19 - Grande Soirée com

1 início às 22 horas.
Dia 26 S :>irée com início

às 21 horas.

EHVlé UM CRUZ<\RO EM SÊlOS PARA o PORTE POST.l

UztNAS CHIMICAS BRASllElrIAS lTDA
',POSUL.14 ,jA BOTICAS"'!. 1St, S.PAULO

___IX

Londres, (U. P.) - Neste momento crítico, Goebbels ofe
rece ao público alemão uma esperança decisiva. Com efeito, a
rádio alemã tomou hoje a extraordinária decisão de interrom
per, em meio! a transmissão do comunicado de guerra o.ficial,
para irradiar as declarações dum comentarista militar.. AfIr
mou êsse cavalheiro que a retirada estratégica alemã constitue
a última fase da conduta defensiva da guerra. Em seguida co

meçará a face ofensiva. A maioria dos ouvintes talvez não te
nha compreendido o sentido da declaração, que parece um tan
to ou quanto obscura. Mas, em todo caso, é sempre urna espe
rança ...

o rádio de Gmbbels serve para todo
ii

ii
:1J

. :�
I

BalneÔ:rio
Ruo Frei Coneca
Ruo Camboriu

)1 »

RUQ Almironte Alvim
Avenida Trompowlki
Estreito

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18 Co�pras e
CASAS

Vende·le: Run BocnhlYI1
Praga do. BClndeirr.l
Rua Fernando MQchndo
Ruo Frei Cane(:a
Ruo Almirante Alvim
Rua Major Costa
Rua General Bitencourt
Rua Visconde de Ouro Preto
Avenida Rio Branco
C<lqueiros
Coqueirol
Estreito

Vendas
PelãPrússia dentro
Moscou, 2 (U. P.) - As tro�

pas soviéticas avançam acele
radamente. pelo território da
Prússia Oriental.· Esta região,
que já está sendo percorrida
em massa pelas formações pe
sadas' do Exército Soviético, ru
mo ao coracão da Alemanha,
pertencia anteriormente à Po
lônia, porém, por ocasião da
invasão da Rússia pelos nazis
tas, estes a .transferiram para a

Rússia Oriental passando a

fazer parte integrantE' d3 mes

ma. As nossas tropas já trans
formaram a sua irrupção em

penetração profunda, acilan ..

do-se agora muito distantes do

ponto de partida fronteiriço
opde &e deu a invasão.

700.00..00
60.000,00
25.000,00
16,000,00
25.000.00
45.000.00
36.000,.00
&z-.ooo.oo
48,000,00
12.000,00
15.000.90
7.000.00

30..000.,00

2..000,00
8.000,00
24.000.00
20.000.00
11.000,00
IS.ooo.OÓ
10.000,00

CHACARAS

TERRENOS
Barreirol

AceHomo. encargos paro a venda de imóveis ne.to. cQ�itnl.
Coqueirol e Estreito. Trabolho h01'lesto, rápido e eficiente, l'(I.ascnt,
módicC\ oQmi"<1,,, QfntcI pcU'� A. Ú. Alvlt, .Rull O.oc!QrQ, 35.
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._ 4i�ceção 4ce .a�í$
I.ONDRES, 2 (U. P.) __a AS FÔRÇAS BIJNDADAS NORTE-AMERICANAS NÃO C�NTINUARAM SEU AVANÇO PARA O INu

TERIOR. DA BRETANHA, E SIM DESVIARAM SiJBITAl\1E�TE SUA MARCHA NA DIREÇÃO DE PARIS. A MANOBRA JA
SERÁ DE CERTO MODO ESPERADA; MAS NEM POR ISSO SE TORNA MENOS SIGNIFICATIVA. TANTO ASSIM, QUE UM

PORTA-VOZ MILITAR ALIADO QUALIFICOU OS ACONTECIMENTO� DAS úLTIMAS 24 HORAS COMO "OS MAIS IM..

PORTANTES DESDE O INíCIO DA INVASÃO" .
...-

Peneirando na Bretanha
Q. G. Aliado na França, 3 do já os britânicos às portas de

(U. P.) - As fôrças norte-ame- Villers-Bocage. A estrada-tron
ricanas avançam velozmente co de Vire a Caen foi cortada
pela Bretanha. Ignora-se a num ponto distante quatro mi

exata posição em que se encon- lhas a nordéste de Vire.
tram as vanguardas de Bra- Londres, 3 (U. P.) - As Iôr-

.

MI'
,

rí [ílho 1 dley, cujo principal objetivo ças blindadas do general B1'a-
.' a ou o prop 10 • I��x.e,c� ser o grande centro f?l'- dley .entrar�� el� R'e�n.e.'3r' Es-

. RJO, 3 (C. M.) - Relata um telegrama de S. Paulo que o jWVlanO de Rennes. Essa ClOR- ta fOI a I_lotlCla transm:tldayE'
industrial e fazendeiro André D'blia, de 53 anos, italiano, ma-: de encontra-se n� parte centf�l �� e m. I,� S o r a antl-naz�stf."
tou seu próprio filho, Vicente D'blia, de 20 anos, estudante. O j

da base �a pem�sula, e .S1:l<l Atl�nbc, sem que tenha SIdo

crime ocorreu na Fábrica Augusta, de louças esmaltadas, de �posse dara aos a�lados excei-n confirmada em qu�lquer outr.a
propriedade do industrial e situada na avenida Guaruchos, no Ite pO,nto de apoio pa!� o eS-1 fonte. Emb.ora as forças atner;
bairro do mesmo nome. André D'blia encolerizou-se ao díscu- tr�ngulamento das forças ale- canas esteJ�m avançando

_

ve

til' com o filho sôbre a venda que pretendia realizar do referi -lmas�
na Bretanha. Entrerr�eu- lozn:ente sob!'e aquela c�Ciade,

do estabelecimento e alvejou-o com um tiro de pistola. O pai tes, �forma-se qu� os �menc�- � mfo�'r;;açao da e��ls�,��a
criminoso, numa forte crise de nervos, gritava para as auto- :r:oi? ap�,!raram �llledle�,: ..

nu- Atla�tlC deve. =, JeL�IJJC_J,
ridades que o prenderam que não se defenderia e que queria tícía, aliás,

A taJ?bem .conr;llna- com r eserv�s,. pOIS nao 11� n�-
d d

da pela agencia nazista DNB. nhuma noticia da Norrnândia
ser con ena o. N t b itâ

. .

tê I d d
..'

�...,._ _._._.._._.._.._.. _•••_ _. ._.__..-_,._ o se ar nanIco, a reSIS en- an o c.omo írnínente, sequer,

N t d
·

b J
- cia alemã está cedendo. estan- o assalto a Rennes.

em u o vai em -no apao E;t;·-
....

-;�I;
..

·-;;;·_..-;iihã;--d;-·-;;�-;·�-�-;:
I

Florianópolis. 3 c.le Agosto de 1944
:----

LONDRES, 2 (U. P.) - O dr. Goerc1eler antigo prefeito de
Leipzig e conhecido político da era pré-nazista é sem dúvida.
neste momento o cidadão mais valioso da Alemanha; pois,
Cifi.cilmente qualquer dos seus patrícios, nazista ou não, va

lerá a soma de um milhão de marcos, que a Gestapo oferece a

quem indicar seu paradeiro. Além de Goerdeler surge o nome

dum segundo implicado no atentado contra Hitler: é o antigo
chefe do Estado Maior alemão, general Franz von Halder, que
despachos de fonte suíça dizem ter sido detido.

Rua Trajano 33 - sob"

F L O R I A N"Ó P O L I S

-

Propaganda ilustrada
em jornais

o gral. Mascarenhas no Vaticano
CIDADE no VATICANO, 3 ({T. 1").) - o Papa recebeu,

em audiência. especial, na manhã de ontem o geneeal lt[llrSca·
renhas de ltrol'nis, comandante das fÔl'�ns expedícíonárfns bra
sileiras.

�1:��n::d:aClõ I«Nota» da Embaixada Argentina
Londres, 3 (U. P.) - Notí- Rio, 3 (A. N.) .- A Embaixada Argentina divulgou a se-

cias de Milão para a "Transe- guinte nota:
.

- "A Embaixada da República Arge:ntina co

cean", transmitidas por Ber- munica que o discurso, proferido a 26 de julho último, por sua

llim,
indicam que a artilharia excía, o Senhor Ministro das Relações Exteriores e Cultos, não

anglo-americana começou a foi uma resposta ao "rnemorandum" norte-americano, dírtg í
bombardear Florença. Segun- do às chancelarias da América e que foi publicado símultanea-'

Ido
a mesma agência, a opera- mente com êste. Por outra parte, o referido discurso foi anun-

cão dos canhões aliados está ciado pela imprensa mundial no dia 25 do mesmo mês. As de
'dirigida contra os setores do clarações contidas no discurso do chanceler Peluffo foram so
sul e oéste da referida cidade. mente uma afirmação ds príncíptos sustentados pelo govêrno

argentino" ,

NOVA IORQUE, 2 (U. P.) - A rádio de Tóquio indicando Perdeu-se seir:��o���:
que também no império do Micado nem tudo anda como de-

.,,, teto do Cine

via informa que o novo primeiro ministro Koiso substituiu os Irnperto.l o Soberana· Ped..-se,à,
, .

.. - pessoa, que a encontrou o obse·

g_ov�rnos de 18 provincias. Entre essas, tguram circunscriçoes quio de entregá la nesta redação.'
tao Importantes como as de Osaka e NagasakI. pois será gratificada. 3v· 3

; C· .

·

1"- H
� Mais bombasrlse pO I Ica na ungrla Londres,3 (U. P.) - As ho-!

ANGORA, 2 (D. P.) - Não é a Finlândia o único satélite ras primeiras de hoje voltaram Ido eixo que parece querer sair dos eixos, Despachos de Buda- a cair bombas voadoras no sul
•

peste, recebidos em Angora, informam que há cri-se no seio do da Inglaterra, inclusive na zo

gabinete húngaro e que o prestdente do Conselho, sr. Sttojay na londrina.
está empenhado na formação dum govêrno mais forte. En� -----------

quanto isso, todas as licenças 110 exército foram suspensas e

formações de assalto nazistas patrulham as ruas de Budapeste.

\

Mais dois contra ...torpedeiros _"r\
Natal, 3 (A. N.) - Realizou- dOIS navios e ícado o Pavilhão

se ontem na Base Naval a ceri- Brasileiro.
.>

morna da entrega a Marinha Em seguida falaram os almí
Nacional de dois contra-torpe- rantes Ingran e Parreiras e o
deiros que pertenciam a 4a Es- antigo comandante de um dos
quadra americana do Atlânti- contra-torpedeiros que salien-

ciiãvê"�:�:-;fe��:�;��
co���o foi presidido pelos aí- ���C������l��l���l}�:i���?a�:á�

«halls» do Bancos mirantes Jonas Ingran, e Ari
vel a �leglIa de :e-�o entregue

do Comércio ou do Brasil. na Pra-
Parreiras, comandante, l'espec-

à Marinha do BrasIl.
.ça IS. Será gratificada a pessoa O d t b

que a entregar nesta redação. tívamente, da 4a Esquadra e da .

novo coman an � raSI-

3v-3 nossa Base Naval.
leíro agradeceu as palavras do

----.----------,.....--
• A. • •

seu predecessor, assegurando

:PE'I(�1,,>111R :�::::D:::�� ��f��ª��1i�b��!o ��;���������;����:��
i

I�IRItI:: ,n�IR ::::OÇC�!:lU::. �it�f?i�l:����:�����§�
....,....,.,.,,,......, _..",.,--.�.�_.,.........- .........·��.,_,..,.,.."......�.........._,�e,......,...'...., ..,.,..,?_,,�,�",,""7')""""""""""""�"""''7"'.. .."."�.,,...._,..,..."..-.__".,................-_' çl,eir�& norte-americana nos 1600,

GijãófeSêãTufiTaTrãiiÇâ
LONDRES, 3 (U. P.) .- A emissora de Berlim anunciou

que as divisões alemãs lançadas contra as fôrças invasoras,
na Frente Ocidental, estão passando momentos de prova, pois
que a batalha ganha cada vez maior violência. Nas últimas 24-

. horas, indicou a dítusora de Berlim, lutou-se numa frente de
100 kms. Sabe-se por informações da difusora de Berlim, que

grupos de tanques norte-americanos infiltraram-se profunda
mente na retaguarda alemã, com o que, ficaram em situação

. perigosa ..

.,T,,,,,,�

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho Cre8sotada
"SILVEIRA"

Granel. Tónico
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