
�GraDdes partidas de trigo da . Argenti:oa
SANTOS,) 4 (E.) ... OS NAVIOS ARGENTINOS ENTRADOS E SAlDOS DAQUí, HÁ POUCO TEMPO, DESCARREGARAM MAIS
4 l\.IILHõES DE QUILOS DE TRIGO EM GR�O E 950 MIL QUILOS DE 'FARINHA DE TRIGO. DESDE o INíCiO llÔ-'MfjS
DE JULHO, A ENTRADA DE TRIGO EM GRÃO ARGENTINO, AQUI, ATINGE 22 MILHõES E 780 MIL E 24 QUILOS.

o
"RUMO A PARIS"

Londres, 3 (U, P,) "Rumo a París " parece ser, no momen

to, o lema das fôrças aliadas na França. As colunas de tanques
norte-ameríéanas avançaram mais sete quilômetros de Brecy
para Lemont, ao longo da estrada que leva à capital francesa,
vencendo a resístêncta alemã em Lemesnil, Adele e Saint-Pois.
Acham-se os norte-americanos, agora, a cerca de 240 kms. de
Par ís pela estrada meridional. Os britânicos estão até mais
próximos, pois, pela estrada do 'norte há, apenas, uns 180 kms.:
mas as fôrças de Montgomery continuam detidas a léste de
Caen. A resistência nazista parece ser mais encarniçada nesse

setor, tendo o inimigo retirado, mesmo, parte das suas fêrças
bl iudadas das posições ao sul de Caen, para dispô-las através

·

h f '''''
da estrada ele Paris.

',{(AprOXima-se a ora atai.» �eC:;�::: Pãr:l'aCõõq;iwã"dã"m
Moscou, 4 (U. P.). -- "Aproxima-se a hora fatal da Ale- Chung King, 3 (U. P.) _ As Londres, 3 (U. P.) � A outra ofensiva norte-americana,

m�l1h.a" - e�?r�ve a 11llprel!Sa russa, no �omento em CJ.�e os ,fôrças chinesas que Iprocuram internando-se na Bretanha, prossegue no que um comentarista

exercitos. sov_let�cos bat�Am as portas �a fort�leza_ de Hitler.
socorrer a guarnição de Hen- qualificou de "sonho do cavalariano"; queredizer, numa lrre

E tal a pressao, que as força,s ?e Cherlllakovsln. esta� exerceu-
gyang estão despendendo o sistível arrancada através de terreno plano. É um avanço du

do, que se espera para as. l�ro::-:llnas 24 h�ras a lllva,sa� em .lal'- máximo esfôrço para romper plo na direção ele Rennes e de Salnt-Malo. Tudo indica (diz um

ga escala, do barco do militartsmo alemão - a P:u�sla O�'ler:-- as linhas' japonesas que cer- despacho) que a conquista ela Bretanha será completada. com
tal. Todas as estradas que partem da zona do Baltl(,o� na di-

cam a cidade, tendo desaloja- surpreendente rapidez. Ora, essa conquista traria aos aliados os

rcção da Prússia, foram cortadas pelos russos, em açoes p:-e- do o inimigo de mais cinco po- grandes portos de bases submarínas de Brest, Lorient, Vannes
liminares p�r� � grande ba�alha a ser. travada, pela prrmeira sições no .'e�or setentrional do e Salnt-Nazaire, pondo fim, ademais, à ameaça submarina no

vez, cm terrrtórro metropo ltían o elo Reich. Esta a mOlllll.nental campo ('h' oatalha. Os [apene- golfo da Biscaia. Quanto ao segundo exército britânico que
tarefa confiada ao jovem general judeu Cherniakovslu, que, ses lançaram ontem mais 10 alargou para 27 kms. sua irrupção além de Caumont está ernpe
sem dúvida, não se deixará surpreender numa nova '.'Tan:len- furiosos contra-ataques em vá- nhado em violentos combates de rua no importante centro de
berg

"

.

'

. i ''i �il�1I1 rios pontos dos arredores da comunicações em que é Vire além de lutar ao longo de tôda a
� .""•••"'."" -_"''''.'''' '''''''''''W_·_·_''''..'.·'''.·'''''''''·.'''''''__''''_'''

cidade, porém, todos foram re- linha de 30 kms. para norte até Villers-Bocage.

Houve carne sem aumentar o preço P.:.�c::!.:�;;.!?�:�._.��L���� Londres, 4 (U. P.) - Está;t� à.notícia pela grande dis-

Alegrete, 4 - O prefeito municipal, dr. Euripedes Mllano Por que s� bem cravada na Bretanha. a ItancIa a qu� .

se encont.r�va
esteve em contacto com os fazendeiros deste município no S611- ala(a Munique ponta-de-lança norte-ameríca-fRennes das últimas posíçoes
tido de não ser majorado o preço ela carne verde fornecida à Londre�, 4 (D. P.) � Embo- na que, praticame�te� n�o e_;--Iconhecidas,. ?o,.. general :&,a
população. Após uma reunião realizada na sede da Associa.ção ra os mottvo� dos l�pett?Os ata- contr,�u grande re.s,IstenCla . .l�- dley. As, mformaçoes

_ dlSP�
Rural desta cidade foi deliberado que todos os tazerideíros q.ues a Mumch nao tivessem S? .alIas vem confirmar as lli.J-. m�els ate o momento nao per

cooperassem no tornecímento de gado para o consumo local. SIdo dados" sabe-se que aquela tI?IaS correntes �e que tam- �:Iterr: aC,r�scentar se Rennes

Esta resolução elos fazendeiros alegretenses causou grande con- zona �onstItu� o .�·argalo ?e bem no fronte oCIdenAta� a de,- i ja est� solidamente em poder

rtentamento entre a população. garrafa .das VIaS ,ferreas na:lS- sO,r�en: gerada p�l� pamco esta dos aliados. Informa-se, no en-
'

_ - ,,_- __ w.- tas para a Europa central. prejudicando senamente osl tanto, da frente normanda,

O açu'I"al' d'O a4ual «stock- não Existem �!í fábricas de !ll0t?- planos militares. do marec�al! que, pelo menos, um� pont�'l,:
�.1 res de aVIa0, e algumas inf'or- Rommel. A presença das for- de-lança norte-americana ja

d e de maís caro mações dizem que elas estão ças aliadas em Rennes, situa- penetrou na grande cidade. A

se. eve v n r relacionadas com a construção da a meio caminho na linh3-jÚltima informação oficial sôbre
Porto Alegre, 4 (D. N. P. A.) - A-pesar-de ter sido rigo- de motores de bombas "1'0- básica da península, assinala a luta na Bretanha dizia que

rosamente estipulado que a maioração do preço do açúcar só bots". o mais veloz avanço até hoje os aliados já se encontravam.

entraria em vigor quando se ssgotassem os estoques dêsre pro- .,...., ..--- ...,..,.-..-.- _-. -..-.-. feito pelas fôrças do general na área de Dinan e Rennes. Ao

duto em nossa praça, já hoje diversos comerciantes alteraram Dra. JOSEfiNA SCHWEIDSON Bradley na Normândia. Ainda mesmo tempo revelava que já
o tabe.lamen to, indo, assim, de encontro à determinação da

de regresso de sua via- ontem, sua conquista iôra haviam sido identificadas as

CAERGS, expressada em sua resolução sôbre o assunto.
.

anunciada, prematuramente, Ir fôrças alemãs, sendo três. díví-
J

• gem, reassumiu sua

Ontem o sr. Conrado Fenari, superintendente daquele 01'-
clínica. 'pela a g ê n c i a clandestina sões de infantaria e uma de

gão da Coordenação, declarou que o açúcar não sofrerá, de mo- "Atlantic", não se dando crédt- paraquedístas.
mento, maioração alguma de preço, até o esgotamento elo esto- Oie;eceUmmfÍt,i�
que atual existente em praça.

Foi também informado que, até segunda ordem, o açúcar de pesos
passou a ser controlado pela CAERG,S,. dévend?, d�sta forma, La Paz, 4 (U. P.) - Têm si

os varejistas alí procurarem a necessária autonzaçao para se do infrutíferas, até agora, ro

suprirem no atacado. das as pesquisas em torno do
......... _w.·.·

· · · ..·· · ··· -·'V'· ··•· -· ·-········ _.... paradeiro do milionário Hochs

'I' . -4 I do D!lI lel- de guerra Shild, misteriosamente desapa
",apl.U a u ,.,.,

. recido, em companhia de seu
,

Rio, 4 (D. N.) - O procura- cíal �ontra o d�retOl: da ernpre- secretário, Adolf Blum. A fir
dor Joaquim de Azevedo a�::-- sa, Iícando

. e�ldenclado que Ia ma comercial, da qual é êle
sentou denúncia contra Atíuo carne adqUlnda pelo acusaao chefe, acaba de oferecer um Ipagnoncelli, diretor da Empre ..... d�va margeI? a gl'an�es lucros. prêmio de um milhão de pesos
sa Comércio e Indústria Saullo VISto ser apllcada na mdustna- bolivianos a quem der notícias

. Pagnoncelli S. A., com sed� ,er_n lização, sel}do apenas ent:cc- dos mesmos .

.. .Joacaba (ex-Cruzeiro) e fIlIaIS gue ao consumo do povo a que, .'W'••_..........l'Ww..�......,....."'""........__"""'.............._......-.,..,-.................- ......,...W"Io......i"lJ-........................., Mais de tOO milhões de metros
no sul do país. Refere a denúll- não.era apro�eita?� par� aque- ProvideAneiascia ter o acusado pleiteado da le flm. O cnme fOI capItulado

•

de 4ec.-dos popularesPrefeitura local sob ameaça dei
na lei de

guer.ra,.
sendo o pro· da Turqul·a

I
, .

cesso distribuido ao ministro Comunicam da Coordenação I
des de �rtefatos populares de

fechamento dos seus estabele- Raul Machado. Angóra, 3 (U. P.) - Pre· da Mobilização Econômica, por ;algodão.
cimentos comerciais e conse- .�........... �........,...,._.__,. ..__..,._,.- vendo todas as emergências, a intermédio da Agência Nacio- Completando a 19 de agosto
quente privação de fornecl- .... resiste""Beia Assembleia Nacional turca está nal: próximo, o primeiro ano da
menta de carne à população do !-to. apressando o andamento dum "Em aaitamento à nota de vigência do Convenio TeXtil,
município, ° aumento do preço em Pisa projeto lei sôbre a evacuação 19 de julho, a Comissão do pela produção registrada até o

dêsse gênero de primeira nece::;- das mulheres e crianças das Convenio Textil faz público dia 30 de junho, o total anUal
sidade, uma vez que, ao .que Roma, 3 (U. P.) - Os ame- grandes cidades, em caso de que terminou a distribuição de tecid��s populares ex�delá
alegava, não podia cumpnl' a r�capo� estão a.?iqui�and� a re- ataques aéreos. Não foram, po- das autorizações de venda de de 100 milhões de metros e o

tabela. Consumando a ameaç��. s�stencla al�ma no mtenor da rém, tomadas, por ora, precau- tecidos popu1ares, correspcn- de artefatos popu1ares de algo.
foi instaurado inquérito

__ :p��::. _c.:���� 3.a• �:s.a.: .. _ ções contra semelhantes ata- dentes à quota de exportação, dão atingirá a um milhão de
.,........ .h. ..-..-..·. • uh � ••n •••• no n ."n� no. ___...

ques nem ordernado "black- no mês corrente tendo atirwj- unidades, sendo de notar que

Os russos na Prússia Oriental ,ou�<.Outro proj�to-Iei .c�n?ede do .0 total de 2.018.543 me�l:"OS antes só foram incorpora.dos
,

amstIa aos cldadaos bntamcos, e sIdo contemplados negoclan- ao Convenio em janeiro ola e.or-

Londres, :3 (O. P.) - Os russos chegaram mesmo a Prus-1norte - americanos e russos tes, feirantes e associações as- rente ano".
f;Ía Oriental. Quem noticiou primeiro foi a emissora claneles-, acusados de terem violada a lei sistenciais dos Estados do Rio Ul\OI\o-
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tina alemã "Rádio Atlantic". Referia-se ela a uma informa- de segurança perante a neutra· de Janeiro, São Paulo, Minas

ção de Estocolmo, segundo a qual, os l'USSOS teriam transpos- lidade turca. Os dois russos, Gerais, Paraná, Rio Grande do chinesa
to a fl'o,nteira em Kuhn�n e Lyck, avançando ao longo ela es- jque atacaram von Papen há Sul, Mato Grosso, Espírito San- Chung King, ,3 (U. P.)
trada de ferro de Kaunas e Koenigsberg. A ráelio ele l\Ioscou Imais de dois anos, deverão ser to Bahia, Alagoas, Sergipe, Um porta-voz chines predisse
teria confirmado êsse fato. Pouco depois, a própria agência 'postos em liberdade amanhã. P�rnambuco, Ceará, Mara- que até o fim dêste ano os cRi-
cfieiosa alemã H Transocean" admitia que unidades reforça- _--_- _ - - -....'" nhão, além do Distrito Federal. neses passarão à ofensiva eln

1 (las rllssas tinham alcançado a fl'ontt:iil'a da Prússia Oriental. Faleceu o gral. Além da quota de exporta- todas as frentes da China, b
" Não há aiuda maiores detalhes a respeito. Um despacho de Jordana ção, foram distribuidos, COiTI- mesmo informante assinalou

i\foscou observa, porém, qUE', pela primeira vez nesta guena, Londres, 3 (U. P.) - A DNB pulsoriamente, no mês de ju- que os triunfos aliados no PacÍ
a artilharia russa está bombardeando a "Vaterla'nd" alemã, anunciou que o ministro do Ex- lho, para todos os Estados do fico e as vitórias da arma aé
tendo os canhões l11óve,is aberto pesada barragem contra as terior da Espanha, conde Jor- país, 7.890.633 metros de teci- rea aliada puseram fim às pos..

ciàades fOl'tifica,cl,as d� �·ront�il'a. ,dana, faleceu hoje. dos populares e t86.518 unidrt- .s.lblÀ!dªc1.�� .japon�.sas.
.

{} lLUS A �TWO mAR·1O DR SAN'I'A CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Junho de 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Julho .le 1944 foraro amor'

tizadas as seguintes combinações:
YPK QVY QQA MFD RME NSA

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a qtte têrn direito,

Sede Social: ., RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

o estrangeiro viuvo
de mulher brasileira
Rio (Pelo correio) - O mi

nistro do Trabalho aprovou o

parecer do seu assistente técni
co, sr. Brigldo Tinoco, no 'lual
opinou afirmativamente ao

responder a uma consulta for
mulada pelo Sindicato dos

Empregados no Comércio de
São Paulo, sôbre se o estran
geiro, viuvo de mulher brasi
leira e sem filhos, residente no

país há mais de 10 anos, está
equiparado ao brasileiro para
os efeitos do artigos 353 da

I Cônsolidação das Leis do :Tra
balho.

tôrno SUTILINAAuúncios mediante contráto.

RIO, :) (A. N.) -- Um vespertino local notícia que os cíen
Listas, que estudam a "Sutilina ", conseguiram já cristalizar
o produto, após sucessivas filtragens. A droga vem produzindo
muito dos efeitos da penicilina. Os doentes de sífilis, em que
já foi injetado, todos em estado precário, achavam-se comple
tamente desenganados. Em dois dêles, a aplicação não mani

festou resultados positivos até agora. Os três outros apresen
tam sensíveis melhoras.

BAHIA, 3 (Agência Vitória) - O famoso tisiologista ba

hiano, professor José Silveira, falando à imprensa, advertiu a
Quer receber 6tima surpresa, necessidade ele serem evitados exa.geros e precipitações no
qu\t o fará feliz e lhe será
de valiosa. utilidade? Escreva que concerne à "Sutí lina ", para que não tenham os enfermos

I
a: Soares, Caixa Postal, 84, mais uma amarga desilusão. Aquele especialista em tubercu-

•• Niterói, E. DO RIO. Ilose recomenda que, uma vez provada a eficiência da "Sutl ..

:..�������������- Una", seja ela apresentada, antes ele tudo, aos círculos espe
cializados do mundo inteiro, como se fez com a penicilina.
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nnÁTOnO PATÕLOGICRS

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

A imprensa ''0
est6r(o de guelra
Washington, (Inter ..Ameri

cana), - Apareceu no "New
York Times" o seguinte aviso:
"O New York Times" lamenta
que na semana passada, não
pudesse acomodar 425 colunas
de anúncios. Por outro lado, o
espaço para os anúncios classi
ficados, também, teve de ser

muito reduzido, sendo tomada!'
diversas outras medidas ne

sentido' de manter o padrão do

serviço de notícias do jornal,
sem prejudicar as restrições de
papel necessárias no momento
atual".

Washington, (U. P.)
"Se a indústria do papel em

pêso não cooperar voluntaria-
mente para as necessidades do ����������������������__,.

abastecimento' militar e civíl,
haverá nova redução' para o Os tecidos
consumo do último trimestre
dêste ano"; Esta advertência BAHIA, 3 (A, N.) - Prossegue, vitoriosa, aquí, a Iníciatí
foi hoje feita pela Junta dal va da Coordenação da Mobilização Ecoríômtca, que é a venda,
Produção de Guerra, que nesta capítal e n,o intel'io.r do E}s�ado, de tecidos pop:llares, A �
acusou de falta de cooperação mercadona, que e de qualidade ótima e de preço acessível, vem �
-íez porcento das fábricas nor- encontrando aceitação cada vez maior por parte dos consumi-

.-,.,....,.----. - - -_- -,,_- ........---- --............_-_............__• ..........,...._...........�

te-americanas de papel. Está, dores, pois nada menos de 100 mil metros de tecidos já foram'

COMERCIANTESassim, ameaçada de um centro- adquiridos pela população desta capital elo total de 700 mil

le mais rigoroso a produção e o fornecidos pela Coordenação a todo o Estado, desde maio úl

consumo civíl, tanto do papel timo. As ráorícas bahianas contribuíram para ês�e total com

para a imprensa, como para mais de 430 mil metros. Aguarda-se, agora, com interêsse, o

outros fins. lançamento do calçado tipo popular, sugerido pela Coordena

\ç:o,
visto o absoluto êxito alcamçado pelos tecidos populares.

o ESTADO
'. Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te1. lO-22 -'- Cx. postal 139

Em

Dr. H. G. S. Medina Parm. Narbal Alves de Souza
Parm. L. aa COSIa Avila

Exames Anátoma, patológicos.
Diagr.6stico precoce da gravidez.
Sôrc- diagn óstiCOli
Hematologia
Caprologio.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultromicroscopia. I

'

Química sanguínea.
Análises de urina.

ASSINATURAS
Na Capital:

ADQ Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00 <Ib.

Número avulso Cr$ 0,30
No Interior:

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre c-s 25,00

Os orígi nais, mesmo não publi
clIilos. não serão devolvidos.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação onU-diftérico
(CRUPE) com pr6va de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, beLidos, café, mel, águas potá
veis e para UIIO industriais (fecularias, cerveja.rias).

populares (na Bahia)

NA NORMANDIA Eôrcas norte-americanas

auançaruio, depois de terem red1/'zido uma fortificação
de cimento alemã, na Nornuiruiia. Vê-se ainda a fumaça
do forte destruido. (Foto da Inter-Americana, para "O
Estado")

Clt..... do Il"lanç" <1.. IIIU;

A dirE!'çã'o não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

a rtigos assinados

Programa de festas para
o mês de Agosto

Dia 6 - Grandiosa Soiráe
com início às 21 ha.,' dedi
cada à turma "Fernando
Machado", do N. P. O. R.,

pelo sua formatura.
Dia 19 - Grande Soirée com

início às 22 horas.
Dia 27 Soirée com início

às 21 horas.

,----·-Jx

f te"f�JIlNt IIIJ lO�H'e.

Kf'i'Plt.8

'.fJ99,4 77 .:500.58
70.681.04!l.20

105.961.917.-70

GRATIS!

·AL'ARO· RAMOS
CIRUaGIÃO·PENTISTA
tUêl Vitor Meireles, 18

'-'lnlSTI'OS p a e os no" uiumos 10 ano. Cr$ 64.986.957.20

Ile'I),m'ahlIHlad ..s Cr$ 76.736.401.300.20

H .. ris de raiz t préd ios e ter-renos) Cr$ 23.742.fl57.44

D1RE1'ORl�S: - Dr. PamIilo d '111\ r-s F'r"lr� de Carvalho. Dr. Fr-anctsco

Il� Sti e An tsío Massor ra.

Ag1'r,('la� e sub-agências em rodo o terrttór ío nactonat. - Sucuraa l no

Uruguá t. HE'Kuladol'es ele avartas na" principais cidades da América. EUI'opa
.. A frle8

,\G)jJNTE EM PLOltlAXóPOLIS
(' r\ \1 P I) � L O R O & C I A.. - Rna Felipe Schmtdt, II. 39
('ai�a Posra l II. 19 - Telefone 1.08:l - l1;nd. 'I'elegr, "AI,IANÇAfl
SUH-AGENC1AS 8M LAGUNA, 'T'T'Pi\R';'() T'T'f\T\!, BLU\!E

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

DA LAGUNA

'Uho's adulterinos
Porto .- Alegre, 3 (E.) - O

prefeito municipal de Caràzi
nho consultou a Diretoria das

Prefeituras Municipais se a

concessão do abono familiar

requejído pelo funcionário Ho
nórto. Silveira de Almeida de
ve estender-se aos oito meno

res que se acham sob a guarda
e vivem a expensas do inte
ressado, uma vez que dois des
ses menores são filhos adul
terinos,
Foi dada esta resposta: -

"Não duvidamos em respon
der pela afirmativa, e acredita
mos que não encontra funda
mento sólido o ponto-de-vista
daqueles que entendem que 9.

concessão do salário de fami
Iia, em casos como o do expe
diente, deva ser negada, por
que assim exija a razão moral I
da lei, que procura resguardar Ie proteger, antes de tudo, as

��mW�� honestas. '. ....;��......_.f'I't

Condenados pelo Tribunal de Segur8nç�
Em eudiencia do ministro Pedro Borges toram jul

gados, no dia 27 de Julho, no Tribunal de Segurança
Nacional, os acusados Antônio Machado Rosa, Aires Se

verino, Olavo Alano , Valdemiro Auto Leite, João Fr e n-:
cis�o Kotzias. Adalino Waterkemper, Mário Mota, Dan te

Tasso, Antônio José Machado e João da Silva Barbosa,
denunciados no orocesso n . 4.775, de Santa Catarina, por
terem vendido açúcar e sal por preço além da tabela.

Após os debates, foram condenados a um mês de prisão
e muIta de dez mil cruzeiros os réus Antônio Machado

Rosa, Aires Severino Duarte. Olavo Alano, Valdemiro Auto

Leite, Mário Mota, Dante Tasso e João da Silva Barbosa,
e An tónio José - Machado e Adelino Waterkemper, este s

dois últimos à multa de quinhentos cruzeiros, sendo ebso l
vida o acusado João Francisco Ko tz ie s , por deficiência de

provas. Como representante do Ministério Público, fun
cionou o procurador Adernar Vidal.

i
. ,I

t
r "-

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

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

J�•••••••••••••••••••••••"•••••••G•••••••a••••••••••

TBE LONDON & LANUASHIHE INSUHAN'CE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL'"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

................................ 11•••••••••••••••••••
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Ecos e Notícias I !�S����r�i�)e� � l���osl�m���or� ���� S. Domingos,

la

IV�da Social
Câmara "do Tribunal de Apela- I calúnia verbal, enquadrou o Confessor ......ew ••••••••

ção, julgou o pedido de "ha- caso na Lei de Imprensa, sob A Espanha, que jcí tantos suntos
ANIVERSARJ08

b ". t d 1 d t d
.' e suntus tem do.do à 19reju. pode

eas-corpus Impe ra O pe cs O fun amen O e que os J0l'na;S gloriar·se de ser a pcítria de um

artistas teatrais Alda Garrido, publicaram entrevistas, não só dos maiores entre os grandes, s.

Darci Cazarré e Francisco San- de Alda Garrido, mas, tam- Domingos. fundador da ordem dos

tos, acusados como caluniado- bém, de Darcí Cazarré 8 Fran- Pregudores. Nusceu em Calaroga;
res pelo sr. Lourival Coutinho, cisco 'Santos, os quais declara- no ano 1170. Depois de solídíssi

mos estudos filosóficos e teológi·
autor de uma comédia que te- ram que constituia um plágio cos ficou (1195) conego da catedrul
ria sido considerada plagio pe- a comédia do sr. Coutinho. de Osma. Com seu bispo Diego de

los réus. O pedido de "habeas-corpus' Azwedo fez duas viagens para a

O processo transita pela Ga, foi denegado, tendo os desern -
Dinamarca. De volto da segunda. Fazem anós bo'Je,

.

H
. chegaram a Montpellier, onde 3 Bras. Leonfdia Mirando FreitalVara Crimmal, e, conforme sa-I! bargadores

Nelson ungria, legados papais estudavam os meio e Lindomur Cardoso Ourela;
lientou, em seu voto, o desem- Vicente Piragibe e Oliveira S,J- os poro reprcmir os ataques dos srita. Diamantino Alvea;
bargador Nelson Hungria, ape- brinho considerado qU2 os albigetlses. !?omingos via

A clar":.-. srs. Vergilio Barreto Oonço.lva
sal' de se tratar de ír.tciatrva acusados não estão soírendo mente que somente o retorno C1 e Dante da Costa Medeiros·

particular, pois o crime é de constrangimento ilegal. simplicidade e severidade de vidu jovem: Jaime Costa i

•

dos Apóstolos junto à pregação meninas: Leoní Mdria Mo.ch4do
ação privada, o juiz de primei- Dêsse modo, o processo C01- zelosa teria efeito. Em Prouiile e Marina Sousa.
ra instância, contra o desejo do rerá os trâmites de lei,. na na fundou o santo uma casa de re-

queixoso que denunciava os Vara Criminal. fúgio para moças periclitantes.
Esta caso. se transformou ao de-
pois no primeiro convento domi
nicano. Em breve juntaram-se ao

pr-ior de Prouille sacerdotes com o

fim de pregar ao povo simples, Advo cací Isob a direção de Domingos. Este VO cacla em g�ra
achou um meio poderoso na de-

EscritÓri.o: ruo Vidol Ramo•. 3Dvoçêío do Rosário de N. Senhoru. O
santo foi llcírios vezes a Romu, Residê-ncio: rua Inodoro, 3:5.
tanto pura alcançar a aprovação
de sua ordem pelo Papa como pc-
1'0 fundar novos conventos Lá
encontrou-se tombem com sF'ron
cisco de Assís. Em pouco tempo
aumentou o número dos - domini
canos ou Irmãos Pregadores, de Porto Alegre, 3 (U_ P.)
tal formo que o instituto ainda Acaba de realizar-se neste Es�
antes da m�rte do fundador esta 'tado uma das mais' ímportan
va es tcbe lectdo em quase todos 05

t t' "
-

d . dos
ps iee s da Europa. Domingos mor es ransaçoes e campo ..

reu aos 6 de agosto de. 1221. últimos tempos: o embaíxador
.........,..,..�_ . ....--...--.....................,..,.._., Batista Luzardo, adiantado ra
O PRECEITO DO DIA zendeiro no município de ui'u·
Quando pais sifilíticos são suh- .

guaiana, adquiriu do sr, Ma·
metidos a um tratamento racio-
nal da sífilis, hcí tortes probabi- nuel Maria Beleza e sua espô-
lidades de que a criança, ao nas sa a conhecida "Estância São
cer , não tenhu a terrível doen·IPedro", situada no 2.° distrito
ça. S�ES.__ _ __ ,dêsse .

município e, que fô�a de

Caixa de Esmolas aos Indlgen- . propriedade do saudoso criador
O'entes .de Florianópolis gaúcho José Maria Belesa. Tra
t"I

•.
•

ta-se de um dos mais impor-
Df: ordem do SI:- Presldellle,. co- tantes estabelecimentos de

lllUI11C.O que, cm Yls!a de ser amda . - .

d S 1diminuto o número de pessoas que cl'laçao do Rl? Grande ou.
uutorizD,t"am a sua inscrição como com a extensao de 87 quadras
contribuintes desta Caixa, fi.ca adia- de sesmaria de finíssimos cam
da par:l 10 de. Setembro a data de

pos com valiosas benfeitorias
que trata a CIrcular t"ecen1emente' - -

'

expedida. Outrossim. solicito às tendo a transaçao m::porta_?o
pessoas que receberam a, referida em Cr$ 3.500.000,00 a razao,
Cil'clII�r e. a!ndw não aul!.?riz.aram portanto, de quarenta mil- cru
a s.ua 1l1sC't"lçao CO!11O contrlbull1�es, zeiros a quadra.() lavor de remete-la ou entrega-la ,. .

fi qualqurr dos seus s.inatários, com A escIltura fOl lavrada on-

a maIOl· urgência possível. tem no Cartório Pedro Moura,
Florianópolis, 25 de ju�ho de 1944. atingindo o imposto. pago de

Iteltof. BJ�� transmissão a quantia de qr$
________l_S__e_Cl_e_ta_l_lO_ 244.562,50.

.

..lA autoridades responsiveil pela
nel execução das Estatísticas MiU·
tares podem exigir, sempre que bo,"- .

MENOR de 16 anos, comple�
ver dúvida quanto à veracidade i. mentarista e dactilógrafo, Qfe
qualquer informaçio, que cada I. rece-se prura trabal�ar ,em es-

�i�;n::n:t�::: :ri!�e c:���-:o:.� critório_ ou casa comercill!. If.i�
ora.ea aaelDDaL (D... II.). . formaçoes em nossa Gerência.

Recebeu a Caixa mais auto

rizações de inscrição como.

Co.ntribuintes das seguintes
pe�soas: - Belarmina Duarte
Silva, profa. Beatriz de So.uza
Brito, Haroldo Vilela, Carlos

Meyer, dr. OSl1lunl'io Wander

ley Nóbrega, João Fray'ller,
dr. Afonso. Maria Cardoso. da

Veiga, Fro.ntino Guimarães,
Carlo.s Botio Guimarães, dr.

'" Aldo Ávila da Luz, Bruno Sel-

O Desembargador Henrique da va, prof. Milton E. Sulivan,
Silva Fontes acaba de ser designa- Apolônia Kil'chner, Donato
do pela Interventoria Federal. do

Barbi, Vio.leta Nicolich da Sil-
E.tado para elaborar a consohda- , . .. u-t-

,,-

çã.o de Legislaçã.o de Terras de Iva,
LaCI da SIlva VIeIra, 1..... 1 IOnarlO

s. c. Zilá Nicolich da Silva, Nil- I
*

za Melo. da Cunha, Zilá sequestradoFoi fundada em Volta Curta Brito Rosa, Evaldo

SChaefer'ldistrito d� séde do .Município de Maria Lucí Ramos Schaefer, La Paz (Bolívia) 3 - Desa-
Ararangua, uma socledude de co· .' ..' ..

ráter recreativo e esportivo sob o Javert Fonseca MIro, Jose MI- pareceu mlstenosamente de
nome "Esporte Clube 14 de Ju guel, J. C. Ganzo Fernandes, La Paz o multimilionário al'-

lho". profa. Edésia Aducci, dr. Antô-I gentino Maurício Hochschild,>I<
• uio Muniz de Aragão, Colombo I tendo as autoridades locais in-

Para o custeio dos serviços ,d.e Sabino Ernesto Meyer, Valterldicado a possibilidade de qll8levuntamento cadastral topograh- I '. .

.

co de Florianópolis e do censo' Novogrod, MaJor Floduardo de tenha SIdo sequestrado. Hochs·-
imobiliário, vai a Interventoria Fe IOliveira, Dalmiro Caldeira de child possue grande interesses

A'sderal abrir um crédito de qui Andrade, Júlio Herrera e Etel- em minas de estanho, sendo
nhentos mil cruz:iros. vina Peixoto da Cunha. (To- que devia seguir hoje, por vi.a A metro Goldwyn Mayer

tal: 33). aérea, para Santiago do Chile. \ O'Sullivan e Lewis

A última vez que foi visto, ia a Pecado dos outroscaminho do coni;lulado do Chile
naquela capital, presumindo
se que ia em busca do "v\sto" I ,

em seu passaporte.

Dos jornalistas
gauchos ao sr.

Toda a 'c-rInca*foi unanime. no ALFAIATARIA Pasqualini
Rio, em proclumor a belezu do Porto Alegre, 3 (U. Pi) - Os A's 7,30 horas:
partitura que Nicolino Milano es·

MELLO Jt'OId'nalistlaSAgaú�hO�, l:;presen-,' Unico dia de exi.bição do filme eletrizante, que prcmde a ate".
creveu para u opereta. "A cançQ.o a o pe a ssoCIacao nlOgTan

..

'C
..

•

rão do espectador, com Ellen Drewe e James Cral'g, vl·hr.nd<".da Murgarida' , em cena no ar- dense de Imprensa e pelo Sin··" -

lo���������__ e escolha o seu figurino. -dicato dos Jornalistas Profis-
de emoções, amor e sacritício:

COO'·tra-alm.·rante Rua Nunes Machado, 11 - A sionais de Porto-Alegre, vão Mulheres sem nomeprestar significativa homena-

Charles Perc.·l gem ao sr. Alberto PasquaUni,

Na-o qu·,seram pelos relevantes serviços por
Washington, 3 (U. P.) - O . êste prestados á classe, durante

Departamento da Marinh� in- mal·s a sua investidura no cargo de
formou que o contra-almIran� • • • secretário do Interior dêste Es-
te Charles Percil, de 50 anos de Bogotá (Venezuela), 3 - O tado. O homenageado será sau-

idade, pereceu num acidente de
I govêrno colombiano excluiu do dado pelos jornalistas Ernesto

aviação, ocorrido numa base do
I
exército "por vontade própria" Valdez e Adail Borges Fortes,

Pacífico. Charles Percil era ca., o general Rafael Pizarro, o co- das duas entidades citadas,
pitão do cruzador "Helena", .

roneI Nestor Mana e os tenen·- sendo-lhe por essa ocasião con

quando essa nave foi afundada ; �es .eoroneis Juan .s�rmeiento, f�rido o títul.o d_e sóc�o honorá
na batalha travada no golfo de Asnano Urreg'o, LUIS e Jesus rIO da AssocIaçao RlOgrandese
RuI}]" IGarica e Luis Cast.illo Rical'do, de lmJ?�ensa.

Segundo acôrdo recentemente
firmado entre a Comissão de Abas·
tecimento de São Paulo e o Irra
tituto Nacional do Sal, não será
permitida, sem prévia uutorizução
dêsu Instituto, a sbídu de aal bra
sileiro ou astrangeiro paru outros
Estados.

•

O «Diário OBo!,,1 do Estado». do
dia 1· do corrente, pubiicou os ter

mos do Contráto de oonatituiçõ.o
de aforamento do "Ll hu das Vi
nhas", situada na Baía Sul. neste

Município. e a qual foi ou to rqcdo
pelo União à Sociedade Anônimo
Comercial Moellmann, de Floria
nópolis.

•

Para funcionarem no 3" Sessfio
do Tribunal do Júri da Co rnorco
de Florianópolis, a ser realizada
no p roxrrn o dia 24 de agôsto. fo·
ram sorteados, e estão sendo c ito
dos em Edital, os ars , dr. Angêlo
Lacombe, A, no!do Sabino, Alcides
C. Taulcis, Celso S. de Sousa,
Darcí Li,lhares, Euclides Fe rncr rr
des. Francisco Barreiros Filho, Gus
tavo Silveira Filho, limor Corrêc,
João Aureliar.o de Assis, João Men

donça, João oatista Bonassís, João

IF. Steincr, Jorge Tolentino de
Sousa, Luiz Freye;leben, sro , Ma
ri a José do Cunha Dutra, Migue 1
Cavalcanti ·(médico). Osvaldo Ccs

ta, ce l. Pedro Lope s Vieira, Pedro
Xavier e Udo Deeke.

:;.

COIU a presença de crescido nú
mero de pessoas, ° "Centro Cul
tural de Itajaí" ,-notícia o "Jornal
do Povo" .-levou a efeito, em sua

séde social, na quinta-feira tran-

sata, uma recepção aos seus as

aociados, em homenaqem a sr. cel,
Marcos Kender, autor do livro sô
bre a personulidade de Lauro Mül
ler, cujo lançamento foi e·fetuado
no �ellCionada solenidade, e du·
ronte a qual fizerom uso da pa
lavra diversos oradores., salientan
do o gesto nobre do ilustre ita

jalense, que ao "Centro Cultural"
I doou o resultado que se apurar
com a venda d�sse va.lioso traba
lho.

•

O major Carlos Luiz Guedes vai
deixar o comando do IlI{20 R. L,
aquartelado em Itajaí, por ter

sido transferido paro outra Uni
dade.

•

O comando do lIIl20 R. I.. de

ltajaí, 'está recebendo propostas
paro u admissão de um dentista,
que dellerá servir àquelu Unidade,
mediante o vencimento mensal de
Cr$ 900.00.

I
\

Na Revisão Criminal n' 60, da
Comarca de Sã.o Francisco, acor

daram os nossos desembargadores,
por maioria de votos. "não tomar

oonh ..cimento de pedido formulu
do em termos irreverentes e pro·

positadamente irrespeitosos. não

concordes com â boa. ética e com

o respeito devido ao Tribunal e

seus Juízes".

Faz anos hoje o nosso ccritee
réineo sr. Epaminondas d. OU",!
ra, funciondrio apo.entudo dum.
retoria de Obrus Públtecs.

Decorre hoje o natalício do Ir:
dr. Louro &veria.no Rupp, �ui'
dente em Campos. Novos.

111

, \

OUTRA BAIXA JAPONESA - Na Ilha de Saipan,
o cadáver de um soldado japonês jaz perto de seu tanque
tiestroçaâo. Em combates travadós na luta pela ocupa
ção dessa Ilha, pereceram mais de 6.000 soldados japo
neses. (Foto da Inter.Ame1"icana, para ((O Estado")

Caixa de Esmolas
---

Newton Varella

I

I

Móveis
(omprar, vender ou alugar

só na

I ft SERVIDORA I

f o maior organização no

gênero nesta c'J.pital]
Rua João Pinto. 4,

Fone 775.

,

,
�

1
I

I

Procure a

Por 3 milhões e
S 10 mil cruzeiros

CARTAZES DO DIA
\ ifOJr--

i]

Quer vestir-se com

confôrto
elegância?

HOJE 6a.feira

e

CINE
7,30 horas
apresenta Robert Young, Maul'ec:-n
Stone. no seu romance n, 1:

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
TRES NUMA CORDA (Miniaturas)
A VOZ DP- MUNDO (Atualidade)

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

CINE «IMPERIAL')

COMPLEMENTO NACIONAL (Naturan
A TODO VAPOR (Desenho Popeye)

Preços Cr$ 2,00 e 1,50. clmp. 10 anos.,

Simultaneamente, domingo. no Odeon e Imperial, o únlce lilm.e
em tecnicolor elogiado por «Seleções»:

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

lágrimas!
Censura Livre. Crianças desde 5 anos poderão entrar, acompa�·

ahadas, nas. sessões diu'D��.._... . . . .. _ .._" .�... _I
;;,E"*",,,!# t,:'A-_PA.a!Ji44$*-CjQfL t?4" a_ &Q " 4'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. o ESTADO Sexla·'elr•• 4 de Agosfo de t944

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutteo NILO LA tTS
Boje • amaabA _* • au preferida

......... a.clo.aü • ....,....e1ru - Homellp.U.. - rertamart.. -

Artl.oe .de borraeha.

___..._......_..__-_!lI!!I'JI-_!JI!I!IIIi-----..........
1 _MM $ __::::•• :.,.;.��:.<:::�::,� a�_q:��.:..:�

TENHA JUIZO·
TEM SíFiliS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO

PULAR PREPARADO

I ::JI'_ fJ I:Iii r:J
A SIFILIS ATACA IUDe) O OHGANISMO

O Fi�ado, O Baço, o Cor�ção, o Estômago, OS
Pulmões, 8 Pele. P_roctuz Dores de Cabeça, Dõres
aOA OSS08, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-

bela, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 9:4 està aprovado pelo D.N.S.P. como
suxthar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma orlgem
FfiLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

��)br6 .

o pr�pllr8do ELIXIR A composíção e o sabor a.
-914. aevo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que'o tenho empregado, em comendam-no como arma de

.

os (lUGS de indicação apre- facU manejo para o püblíee
. prladlt (lJIlfills �m varias de IDO combate á sUUi8, quaüda-
80a14 maullestações) os resul- de. que frequentemente a.
t840s têm sido satisfatorlos, oroveíto no Ambulatorio da
pol. 69.0 rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. WashiagtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

I

I

... ..._.__ ..._._--_ ....._----------

Pela coesao do espírito nacional
Porto Alegre, 3 (A. N.) - batalha do Velho Mundo, para

Falando, HEi Lagoa. Vermelha, uma total comunhão de ideiais,
por ooasíão inauguração da bem como para a maior con

ponte construída pelo Primeiro I jugação das energias' nacionais
Batalhão Rodoviário, na es- em prol dum Brasil maior f'

trada de rodagem Vacarta-La-Í mais representado no conce.>
gôa Vermelha, o íntervent-r to das nações que ditarão as

gaúcho pronunciou discurso normas para a paz futura do
em que salientou a necessid.i- mundo. Prosseguindo, disse o

de ela coesão absoluta do es- interventor que o seu govêrno,
píríto nacional em tôrno do ao invés de promessas de ga
presidente Getúlio Vargas, binete, acha-se empenhado na

união essa, que todos brasilei- efetivação do contacto direto,
ros, principalmente nesta fase cada vez mais estreito, com as

difícil que o mundo atravessa, populações gaúchas, afim-de
devem considerar como dever melhor poder sentir-lhes as

sagrado. O chefe do executivo necessidades e, na medida do
gaúcho considera "absoluta- possível, ir solucionando os

mente propício êste momento. problemas da região, dentro
em que os soldados patrícios do programa geral traçado pe-.
desemoarcaram nos campos d:l lo presidente Getúlio Vargas.

--���������=I
BOlA Pessôa autorizada, vende uma boia de

ferro. cilíndrica, tendo 1,60 mts. de diâme
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. Tratar na Rua João Pinto,
S (scbrado). 5v-l

\
\
I
(
..

.'

�\�RMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Couelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE I.U2
E_Ire,.. • domitru.

..............�------..--------..--....----....--..--..

I
DILATANDO POR ALGUNS DIAS MAIS

a sua
I

SENSACIONAL LIQUIDACAo
(por mo tivo de modificação da firma)

AUMENTANDO as já grandes VAH rAGENS

por ela ofere<ldas,

1< COM UMl\ BAIXA, AINDA MAIOR, DE PREÇOS,

A MODELARI
m

testemunha, sincéra e pràti(amente, a sua

9ralidã'o à POPULAÇÃO FLORIAHOPOllTAHA,

pela preferência que lhe dispensa
generosamente há tantos anos.

e ! Não chame isso
I ao patrão!

II F..'lo,2 (A. N.) - A Justiça do
Trabalho teve curiosa decisão,

� estabelecendo que o emprega
do, que chama o patrão de "la

.

drâo" e "quinta-coluna", da
lugar a justa causa para de'
missão.

ATERRISSAGEM DE UM PLANADOR - Forcas dos
Estados Unidos, transportadas pelo ar, abandonam um

plaruuior que. acaba de aterrisar atrás das linhas nazistas.
Milhares de planadores participaram nas operações de in
vasão da França. (Foto da ltiier-Americana, para "O Es-
tado").

'

I Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários

HEIJEG.H'L\" E31 SAN'I'A (,.\.'l'.\TIIXA
OBRIGAçÕES DE GllERRA

A V [S o
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comerciários em San.ta Catarina, avisa aos 8e-

11ho1'e8 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,
para a posterior troca pelos Títulos, que a venda dos re

feridos selos encerrar-se-á impretertvelmente, a 15 de
Agôsto corrente. A Tesouraria Seccional do referido
Instituto atenderá, aos senhores interessados até às 16
horas do próximo dia 15, na rua Felipe Schmidt n. 37,
térreo.

.

w

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZACÃO

Amortização �(l Julho

No sorteio realiza rio em 31 dt'
Julho de 1944 toram Rorll'fi-

das ss seguíutes comhin çõe

Z C C
E T G
D L ti
D N D
K Z Z
F F F
R B A
Z F B
Os portadores de títulos em

rígõr contemplados são r-on
vidados a receber o reemo Ibôlso garantido, na séde da

.'Companhia,
nu com 08 Agentes Gers ís:

Sociedade Comercia I
LIVO!;lIUS LTOA.

BLUMENAU
Nilo ínterrompsm o pHga·

mente regular das menss í!dfl'
des dos seus títulos.J

Em C8S0 de Interrupção, re
habilltem Imediatamente OI>

seus titulo .... E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDA.DE Pllflt

revigorar o mesmo e evitar 1\

perda do direito sõbre o Ror·
�elo e salvar 8S suas

economias.

_.:�•• " i 'a·.m .

,.

Palesiras
Nova Iorque, 3 (D. P.) - A

convite do Conselho norte
americano de Educação, a edu
cadora brasileira, senhora Inês
Barreto Correia de Araújo, es�

tá oferecendo uma série de pa
lestras sôbre o Brasil, na Esco
la de Pedagogia da Universi
dade de Harvard.

Garganta
Irritada

Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as

membranas irritadas.

I ALBERTO BERRETTA e I. partic��a�lI� ���A��rente8
I

e pessoas de suai! relações Ique contrataram casamento.

Fpolis .• 26 _. 7 •• 44'

5 v. ' �

I

.�

...

I

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

•

PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00

Muitas bcnífrcccões e médico gra is

Tudo isto por upencrs c.s 1,00
....-- �

.1,

por .\
sela,
ieão
ado
uto
lsa,

itc s

'01-
le
',.Viuva Erneslina Kre zer

tam o prazer de partioipar Q

seus parentes e pessoas dê
sua relaç!:!es que seua filha
ZENIR contratou casamento

com o Sr. WALTER
BORGES.

Romão Júlio Borges
Maria José Borges

If

pnrtioiparn o parentes e pes
:

soas amiga.s que seu filho
WALTER contratou coao.rnen-

to corn a senhorita
ZENIR KRETZER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sexta-'eira. 4 de Agosto ele 1944 5

E t· Tipógrafospor IVO Para trabalhar em Blumenau,

F ig'ueirense X Colegfal 1'11 ossas aut oridades, e pela n10- numa grande firmo., precisa·se de
bom tipógrafo que conheça, in-

IDm luta pelo campeonato, cidade estudiosa, que será o clusive, serviço de obras. Tratar na
amadorista da cidade será I Brasil de amanhã. (W. O. S.). CASA 43, livraria e papelaria, rua
concluída, domingo próximo, João Pinto. 9-A. 15v.·13

no Estadio da F. C. D., a l:3a Iatlsmo

CASA- Vende- se uma. na

rodada, de que consta, como Consta nos meios náuticos Ii
.

- rua Fe ipe Sch
jôgo principal, o "match" en- da cidade, de que a F. V. M. S. T'r s tar na mesme

C midt, 184
tre os conjuntos do Colegial o

I ., com o concurso dos "yact- _

Figueirense. mens" do Iate Clube e Velei- R
-

t dSerá êste um prélio emocio- ros da Ilha, fará realizar em egls ra ora
nante e equilibrado, em que os Itajaí, dentro em breve uma I Vende se. uma máqui::a registra·

colegiais encontrarão como regata intermunicipal que'
dota «Nahonal», mod-:lo 726, no- 'oue: 1.4111 - Res<ldêncla: Rua J>resld"nte Coutinho, ,a.

, . , .
_ 'va. Tratar no «Bar Or ierrtea , no

seno adversário um esquadrao promete alcançar retumbante rua Vítor Meireles, 11. 3011.10
de fibra e Ma-vontade como é êxito, dada as qualidades que (NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
O quadro do Figueirense. reunem os seus preliantes. Vende-se u�hoappaa�:' CUNICO
o Colegial, que nos últimos Como vemos a F. V. M. S. C., DR. DJALMA

jogos tem triunfado espetacu- não descansa, no afan de brín- o n dulação permanente e um

larmente, procurará manter-se dar ao público esportivo da estabilizador de 1, .KW, com MOELLMANN
nessa bôa marcha. cidade, com torneios náuticos: pouco uso e em per re rto estado.

I'Grmado pela Universidade de Genebra

O Figueirense, por sua vez, de "iating", já tão vitoriosolTratar na Pr s ça 15, n. 10. Com prática nos hospitais europeus

achando-se bem treinado, nio nos anais desportivos do Es-I
V, - 2 ·JUnIca médica em geral, pediatria. doen

cederá a vitória facilmente ao tado. Case vende se
;a9 :���:m;o�e;�=' ea=:�:n1t(T

seu antagonista, uma vez que O "Estado" esportivo faz u
-

\Miste. Técnico: DR. J>AUI,O TAVARill'l

procurará reabilitar-se do 1'e-! votos, para a F. V. M. S. C., na rua Almirante Lamego' Curso de Radtologta Cllnica com o dr

vés que lhe infligiu o Avaí. j continue, como até então a 17 T F Ii
Jolanoel de Abreu Campanarto (Silo Pau

, rotor na rua e Ipe 110:). Especializado em Higiene e Salldf
Portanto, colegiais e alví-rie- trabalhar pelo progresso de Schmidt, 34. lSv.·4 Pllbllca. pela UnIversidade do Ric, de Js

gros, igualados nos seus CO'il-
I
tão salutar quão aristocrático nelro. - GabInete de Ralo X - Electro

juntos, bater-se-ão, ardorosa- esporte, entre nós. Curso de 1"0'rte cardiografia cllnica - Metabolismo ba

mente pelo triunfa.! 41
..., ..., .I 181 - Sondagem Duodenal - Oabínete

A expectativa em tôrno dês- GRANDE PRÊMIO BRASIL Ensina-se em aulas de flfJloterapla - Laboratõrto de mícros

I copia e análise clíníca. _::, Rua Fernand'
te gigantesco embate é grande. Rio, 3 (A. N.) - Estamos em diurnas e noturnas.

14achado, 8. Fone 1.19:1. _ Florjan6pol�
A "torcida" dos colegiais já I véspera do grande prêmio Bra- Largo Benjamin

se está concentrando para do-I,S�I, .a maior prova do turfe bra- Consto;nt, 6.

mingo no Estádio da F. C. D. ,sl1elro, no severo percurs0 de.3

P SO °Tamado da rua Bocaiú-,mil metros e dotação de 300 eDSa�O • Jose' thpeclalLata em n;;:aa de _hor.. -

va fi�ará, sem dúvida, rePleto.jmil .

cruzeiros. Êsse no foram .lLTA CIRURGIA ABDOMINAL: Mtó

. Édio José '!'onó1i reunIdos 17 concorrentes, aen- Aluga quartos, com e lJlal{o, yee(cuJa, 6tero, ovArio8. apêndicE'
__ I tre os quais se destaca o eavalo I sem pensão. Rua Vítor tumores. "te. - CIRURGIA PLAS'l'ICA

() I� , el' J 'I' nacional "Albatroz" vencedor 100
PIilRtNJilO - B6rnt.., bldrocel". y�

DR.. ogo ,.,lm)O }('o I '
, Meireles, 42. -Ioocele. Tratamento 116m dor " a:peraçi

Conforme noticiamos em no ano passado. Tambem co1'- d" Bemorroidee e ....rlzea - Fractura.

nossas �diç?�s anter�or�s, o ;,er�o.,?S caval?s "Mon.treal'· e (asa Vende-se aparelhoe d" 1{1I880. Opéra ao. lIospltal,

Fogo Slll1bolIco da Patna, a "AlIbl , q�e _Juntamente com. , .

4" Florian6polla.

maior maratona de reveza-: Albatroz , vao merecer a pre- Situada em ohmo ponto e com Pr.e- Pereira e OU..-elra, 10. 11'0.". UIO'

. ,.

I
fe 'eAnCl'a d 'bll'CO aIJo"ta;:)')I' I pletamente reformada com o que 8orbto: D.. U b 1. hor... 4ta.rtllJlleate

mento no mundo Ja deIXOU o r o pu '" U"
d h . d ' '1, . - A

t
A

\' _.' . I po e aver mais mo erno e uh .

Montes Guararapos (Pernam- pOlS �ao. essas res 0'" pl1meI�OS i Preço ._ Cr$ 150000,00. Para maio'

buco) em demanda a seu pagos provavels vencedores da malOr res informações, poderão os inte-
DR. AUDúLIO ROTOLO

__

'.
11: lcla 111etro'pole o·aucha. I prova do nosso turfe. . I rassados dirigir-se o. redação dêste 1m

,1 1 c o R 3 A N) Af' '" Jornal 5v 3
Com a sua entrada triunfal

. .10, (. .
-

A �m o.e (l�- .
•

,

em l\Iaceió, o facho simbólico, ISIStl� ao grap?e PremIO BrasJl: PrestIgia o GOTêrno I) ••

imagem viva ela grande pátri.a dommgo proxlm9, ch.egou aqUI cJasses armadas, - oa serA,

brasileira, nir;.orria 963 quilô- a deleg�ç:;t0 do Jo.quel Cl�be �e um "quinta· eolualata". (L
metros, p( S .!!cladis, vilas, ]0- M�ntevId�u, c_hefla?a. por Hel.- D. 1'.).
gal'ejos e ,",ovoados.

tor Ga�cla, VICe-?I�Slder:-t� do -------------

A sua chegada a esta capi- U:rugual. A .d�legaçao fOI le�e
tal, que está marcada para o. b.lda pelo mllllstro �\Aeronau:
dia 27 do corrente mês, a cha- tlca,. sr. Salgado �1L.?, que e

ma ardente da pátria perfará presI.de;lte do Joquel Clube

5.735 quilômetros, depois de BraSIleIro.

unir pelo mesmo sentimento ATLETISMO
de solidariedade e patriotismo, Rio, 3 (A. N.) - A Confê'àe-
o nOl'�este e nort.e, com o sul ração Brasileira de Desportos

". -..-.......................- ...__..........- ..- ...............

do p�IS.. .

recebeu comunicação da Con-
Nio tenhas dúvida em de·

Seis nlll t�e�el1tos e ses.se�- federação Sul-Americana de
nunclar um "quinta-coluna".

t.a : sete qUll�l11et:�s, pelCo�
-

Atletismo, informando que o
por mais que pareça teu amJ

re:'a o facho snnbohco _da Pa-, Uruguai promoverá. em Mon- go; nio merece tua estima 8U

tr�a, numa demonstraçao su- tevid!éu, o próximo campecllla-
traidor d. Pitrl... (I ... n. N_ \

blnne, do quanto pode o povo to sul-americano de atleti8mo

brasilei�o, fazer pela grandeza na segunda quinzena de janei-
do Bras1l. 1'0 vindouro,
Nesta capital bem como nas

cidades do nosso "hinterland",
por onde passará a pira sagra
da da Pátria, várias hOllleu('

�en$ r:.>arão prfl$tadalS .pelalil

,_r Empr�sa "Líder» Construtora Ltda.
Em Combinação com o Banco Cruzeiro do Sul

SIA São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, 45 - São Paulo - Telefone, 3-325S••Fone,

Resultado Oficial do Sorteio do dia 29 de Julho de

938

1944
l

' Prêmio da Série C. n. �55522 - Premiado com uma construção no valor Cr$ 100.000.00
Série A Série B

Cr. $30.000,00 Cr. s sÓ.OOO,OO
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5,000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10,000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr , $12.000,00 c-. $ 24.000.00
Cr. $10.000,00 c-. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000.00 c-, $100.000,00

Cr. $140.000,00 c-. 270.000,00

Titulo n.? 45349 Uma construção de
55349 Um terreno de
65349 Um terreno de
75349 - Um terreno de
85349 - Um terreno de
o final n." 5349 (Milhares)

349 (Centenas)
" " 45349 (Invertido

5349 (In ver tido
49 (Dezena)
9 (Final)

PrêmioL"
2."

3.0
4·."
5.°
10

100
120
240

Pr êrnies - Os títulos com
" "

"

1000
10000

Total dos prêmios d is t i ibuidos em cada série Rs,

(a) ANTÓNIO MUNHOZ
Dir-super ,

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

a) ROGERIO AGUIRRE
Gerente bera!

o próximo sorteio será realizado a lO de Agosto de 1944

ATENÇÃO: Solicitamos aos nossos digníssimos associados a í'mez a de pôrem os seus t ítulo s

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

Escritório da líder e Ciabinete Dentário: Rua Víto" Meireles, 18 (sobrado).

o ESTADO

.-\ I

"São Cristóvão" e o "Vasco da
Gamo" foi adiado para a próxima
tarça·feira, sendo que o encontro
entre "Bangú" ·e· o ·"Fluminense"
será realizado sexta feira. à noite.
Para domingo estão marcados os

seguintes encontros: Flamengo x

Madureira; Canto do Rio 11: Bota·
�oga; BonJii<l�II"'Q X AmériGt;1,

Jogos no Rio
Rio, 2 (A�N.) -. Foi modificada

Cl 6(1.. rodada do Campeonato Ca·
riQclI\ �fi! FutehQl. O jágo ent�e O

INDICADOR MÉDICO
DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meo.lclrul da Unrversídade do Bra81l>

lU·lnterno do Serviço de Cllnica .Médica do Professor Osvaldo Ollve1I;l. DitcUco 40

Departamento de Saúde
'

l:LJNWA M&DICA - Moléstia8 intenoas de adult08 e criança.. CONSl1J.I.l'ÓJUO
• REiHUIi:NClA: Rua Fellpe Schm1dt no 38 - Tel. 81Z. CON8ULra.s - Dato 1.1 .. U.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sansen do Roio de Jaa",.,
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, du li ....

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1441

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
001! Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e nl,)8pltal

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTólUO: Rua Nunes l\I'lChado, .. (Edifício S. Pranetseoj , fone 1..444

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
R ESIDf:NCTA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7M3

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe {lo Servtço de Sífillis do Centro õe Saúde

DO"ENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS D.E
\MBOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schrnldt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nrllriz - Garganta.
Diploma de hahilitação do Conselho Nacionul de Oftalmologia.
CONSULT()RIO - Felipe Schmidt, S. Das 14 às 18 horas. Fone H59.
HESID�NCrA -- Conselheiro Mafra, 77.
------------------------

DR_ ROLDÃO CONSONI
CIl"tURGL\ GRHAL - ALTA CmURGIA - l\lOI,i1:STIAS DE SEJI."HOI{AS - PARTtlS

Formado pela Facuddade ele Medicina da Urnvereldude de Silo Pauto, onde foi
Asststerrte por vários a"10S do Serviço Ctrúrg ico do Prof. Alípio correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, ínaestínos delgado e grosso urotde rins

oróstata, bexiga, útero, ovários e trompas. Var-Ioocele, hídeocele, va'flzes e lÍérri"ia:
CONSULTAS: . .

das 2 às 5 horas, à Rua Feliope Schrnirlt, 2,1 (altos da Casa Para íso ) . Te"!. 1.598.
RESIDl!:NCIA: Rua Esteves .Iúníor-, 179; 'I'el. M7G4

.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso (te Aperfetaoamento e Longa PrátIca no Rio de Janeiro
JON8Ul/1'a.s - Pela manhãs diariamente dll8 1O.30õ.I2 hs , à. tarde ellcept�Q:a.
."badoe, das 111,30 lu! 18 noras - CONSULTóRIO: Rua JoIlo "lAto .. 7. IIOtlrado -

Dr. LAURO BADRA
E8peclalista em Doen(as de Seaho

ras - Vias Urinál'ias.
Curso de espectatízação de Gineco·

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·
culdade de Medicina de sao Pa-ulo.
Tratamento especíaüzado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparelho
genital remíntno (Utero, 6Vtrtos..
trompas, etc.),"
oura radical dás tn.na� 40.

anexos (Ovártos, trompas), ·liern 'Ó�.'
ração). 'I'ratarnen.to de todna 011 dis
túrbios da DleJllltrul!ção e da -tértu·
dade.

Tratamento moderno da bleluirn�
gta al{nda e er6ulca, em ambo. ·"09

sexos, por processos model'nQf· iJ9Q
cont.rôle endoscópíco - UFetr_lfla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATElUI1A
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 1\11 12
horas e das 2 às 5.
Consultór1o - Rua TLrad8Q� l._"

Fone: 1.663.
Residiência ..:.. Rua TIrBlf1mtee 7

(Sobrado).

CLINICA UDICA.
Kol&t1u 1n�. de Senltoru • CrI.

t.nçu em Geral. CONSULTORlO: RIla
"el1pe 9chmldt - &d1f1cl0 A.miJlta Neto.
Fone 1582,9 ai 12 • 14 aI 17 hora. RlIl:

aID:IINCIA.: J Lo.rqo Benjamin
CONtante. 3

DR. SAULO RAMOS

ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

.

CtraraIa • 0rt0pe4fa; Clflda. •�
110 toro. J!'� • doeae- ..........._ .

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rlamente das lIi lia 17 baru. IUIIiSIDiIN.
�: .A.lInJrrm1'.. AJT1a1, 141. J'one "fl.

'

DR. REMIGIOMédico - Cirurgião - Pmeir(,
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo·
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc

Aplica o Pneumo-torax artificial -::---:-=---------

para o tratamento da Tuberculost Dr. Newton d'Avlla
Pulmonar - Tratamentos moder Operações -- Vias Urinaria.·- Do.n.

nos e efic..fIzes desta moléstia ça. dos intestinos, r6to e on.ue

Completo !{ahine!e de Eletricida(l, -, Hemorroidas. Trotamento da
médica: Ondas curta5 e ultra-cu,. colite omehiona
tas. Raios Infra-Vermelhos e Rai0� Fisioterapia -. Infro-v.;melho.
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Consult: Vitor MeiNl.. 28.
Consultório: Rua Deodoro, S Atende diariamente àa 11.30 h.. _.

esquina Felipe Schmidt à tarde, dQJI '16 N. em diante
Ou II às 1"2 hrs., e das 14 às 17 hrs R.. id: VidaI Ramos, 66.

Telefone 1!475 Fone 1067.

Sapatos para Senhoras
, I

I
i
I

Aproveitem os preços vantajosos!
Os mais modernos modelos!
Tudo não vaI além de Cr$ 50.00!

Sapaalria Barreiros
Rua Cone, Mafra. 41
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PRO PAZ RUSSO-.FINLANDESA
ESTOCOLMO, 4 (U. P.) •. BASEANDO·SE EM FONTES NÃO REVELADAS, O "AFTONBLADET" A.-'IRMA QUE REPRESEN·
TANTES DO PARTIDO PACIFIStA FINl.ANDÊS JÁ CHEGARAM A ESTA CAPITAL, PARA ENTRAR EM ENTENDIMENTO
COM OS' REPRESENTANTES RUSSOS. OS RUSSOS ESTARIAM PROPENSOS A CONCEDER A PAZ NAS CONDIÇÕES AN·

TERIORES; MAS, TALVEZ VIESSEM' AINDA A PEDIR BASES NO NORTE DA FINLÂNDIA.

Londres, 3 (U. P.) - Os alia
dos, em seu avanço sôbre Bré
sy, ao longo rodovia leva a Pa
ris pelo sul, chegaram às pro
ximidades Feennes e Saint-Ma
la, mediante duas cunhas pro
fundamente introduzidas no

território da Bretanha. As de
fesas alemãs na Bretanha estão
sendo dominadas ràpidamente.Londres, 3 (U. P.) - Reina pânico, entre os alemães, em A progressão norte-americanaVarsóvia e outras cidades da Polônia central e oriental. Segun- HORA DE LIBERTAÇÃO - Á medida em que as f tãse az ao velozmente, que odo informações recebidas pelo govêrno polonês em Londres, a fôrças das Nações Unidas libertam as localidades [ran- .

d d'batalha travada 1)€10 exército secreto polonês estendeu-se a, âas uri
'. -

d
•

trui
comumca o expe Ido pelo Su-

, cesas, uma as primeiras reaçoes o povo e cons ruir to- premo Comando aliado apenasmais- quatro distritos da capital, onde se registam duros e eu-] dos os símbolos da opressão nazista. Na fotografia, apa- indica o seguinte: "O avancocarn lçados combates. Também na zona industrial da Alta Silé-! rece um popular francês arrancanclo a CTUZ suástica de além de Pontorson prossegue",sía começou o levante geral das orgamizações secretas para a I um edifício oficial alemão. (Foto da Inter-Americana, Não obstante, notícias chega-luta de v_iI_lg_a_n_ç_a_,_co_l_lt_l'_a_o_s_u_a_zi_s_ta_s_._____ ' para "O Estado"} das da frente indicam que os
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I norte-americanos se aproxí-
rança esla e pe. Na Itália mam ràpídamente de Rennes,

que fica a uns 50 kms ao sulLondres, 4 (U. P.) - É o atentar para o número de pa- Roma, 3 (U. P.) - Diz o co- de Pontorson e a meio camí-próprio comunicado oficial de triotas mortos desde 16 de ju- municado ?�S atividades alia- nho da base da península da
Pearl Harbour, 3 (U. P.) - Berlim que nos fala, desta vez, nho último, que se eleva, se- das na Itália que, ao sul do I Bretanha e porto de Saint-

A resistência japonesa em da patriótica atividade dos. gundo o comunicado de Ber- monte Lupo, tropas de uma di- Mala.
Guam aumentou quando os guerrilheiros franceses. Embo- .Iim, a 7.300. O número de visão indú cruzaram o rio Pesa' -----------
norte - americ�no� conquis�a- ra. va�gloriando-s� do �levado i "bandidos". presos - como lhe� numa larga frente e avança .. 15'--'2 Se precisar de um

ram a extremidade sententrío- numelO de execuçoes feitas pe .. chama Berlim - sobe, em c ram mais de uma milha. A 13u ..

' - automoveI. chame
nal da ilha, após uma arreme- la Gestapo, nã_9 poude o alto q�inz��as, a 4.700. �ais �oz( doeste de Florença, forte luta o dêsse número, pelo Iône
tida através da selva durante comando alemao ocultar um mil vítimas dos nazistas, por ainda prossegue. No vale do rio 1600,
a qual foram domin�das três fato: a Franç� está de pé, na tanto, que _sabem não terem Greve, a sul de Florença, foi al- ". d

.

localidades e os aeródromos de luta contra o mvasor. Basta lutado em vao. cançado importante êxito, e.m- ataca0 o O Invasor
Tinyam. o comunicado de Ni-

TI' h
· ?o�'a a opOSI�ao tlv�sse SI�O Roma, 4 (U. P.) - Os pa-mitz, ao relatar as operações, remeu a e 'o c a-o SUIÇO

forte. Na margem oriental ao triotas italianos também ata-indicou que 7.419 japoneses pe- Arno superior, a sll:doeste de caram o invasor em Veneza.
receram na luta de Guam, e Florença, foram r�allzado� al� Informa-se que numa açãoque na luta pela posse de Tin- Londres, 3 CU. P.) _- Nada menos de 4.500 aviões brítâ- guns a�anços 10,caI.s. Na fren- contra os nazi-fascistas queyam morreram 4076 inimigos. n icos e norte-americanos, operando de bases na Grã-Bretanha te do OItavo Exercito. e no s�- ocupavam o palácio Giustiani

rllllllll-rO-"
e .Itálía atacaram esta noite a Europa de Hitler. Durante o dia tal' ocupado pelo �u�nto estí- liquidaram os guerrilheíros 2Qde hoje, formações norte-americanas levantaram novamente veram em grande atividade pa nazistas ferindo outros 50. Pe .•

vôo contra o próprio Reich. A rádio alemã advertiu, há pou- t�ulh�s al:adas. Du�lOS de ar- na é que para liquidar o ínímí-
co, que aviões inimigos estavam sôbre o sudoeste da Alema- �::':';;.f:�!;!;!"�':;:-.�•......._.._ tgeo dtaenehdal'fl?cidaOça-dol,·nqaumeite.audamPdaOrS-nha, demandando a Baviera. Um despacho de Zurique inter-

�

.

ma que podçrosas formações norte-amertcanas, vindas do sul,
.,. Marcineiros mais belos monumentos hístó-

bombardearam a área de Frredrtchshaven, às 10 horas de 110- ricos de Veneza.
je. As explosões, que se sueederam durante 25 minutos, eram Precisa-se de 10 marcineiros

; tão violentas que a terra parecia tremer mesmo do lado suíço. para fabricacão de móveis Pa- Comprar na CASA MISCE·

j
.

.

LANEA -

b
.

1
- se-se bom salário. Tratar no

e sa er economizar ,

.

_ Desarqulvaram O processo .((Lar dos Móveis))t na rua Ire- Escravizando
AVllt�el: s6bre
_

e condenarem a costureira I,.a_n��_!::uu . __ .... __ . OS oporárl·osa . a Rio,4. (D. N.) - Foi julgada, são do juiz de P intância foi R-o·m··mht:I·�-v-I:V��-_·
__ ··\ {J

Roma 3 (U. P.) - O comu-Í em segunda instância, na la !reformada. Após usar da pala- ue. Nova Iorque, 4, (SIH) - In-
nicado ��bre es atividades aé_l Câmara Criminal, a costureira

I
vra o advogado Celso Nasci- Londres, 4 - Notícias prece- formam da capital britânica

reas aliadas destacadas Itália I Isabel Pimentel de Castro. 8e-1mento, votaram os desembar- dentes de Estocolmo e rádio de que o "Het Nationale Dag
diz que fôrças m:édias de bom- �undo a denuncia, no dia 5 de !gadores Mafre de Laet, Carneí- Berlim �esmentiram que Rom- blad", jornal nazist� da Holan
bardeíros pesados, escoltados, I Julho do ano passado, c�rc�a d.as Iro da Cunha e Adelmar Tava- n:el esteja morto ou. que tenha d� ocupada, a�unclOu estare�l
atacaram as comunicacões íni- 15,30 horas, em sua

resIdenClà'jreS, condenando a acusada a 6 SIdo gravemente fendo. O Bu- os alemaes obrigando os opera
migas, a fábrica de torpedos e Ina rll:a Albano 125, �m Jacaré- meses de d�tenção, pena I?íni- reau Tel�gráfico s,uéco em E�.to- rios dos �,a�ses �aixos a tra?a
outros objetivos localizados no I pagua, a acusada fOI pres� em ma do artigo 284 do Código c?lmo, clta?-do clrcul_os onci- lhar na última lmh� def�nslva
sul de Florença. Outros bom- flagrante, qu.ando apllc�,:,a I Penal. Esteve pres�nt� o pro- aIS de Berll;n, anun�;ou ,que o que p'roteg'� a Prússia Oriental
bardeíros pesados atacaram as pass�s. magnéticos em Po�fIlla curador &:_eral do Distrito Fede- marechal .R9mm�1. r= em contra os russos.

instalações portuárias de Gê- PorfIr�o. O pr�cesso, depOIS �e ral, Romao Cortes de .Lacerda. boas condIçoes Ílslcas .

.........----.-...,........- .........----.-----

nova. Aparelhos do comando ter sIdo arqUIvado a requen- Logo que os autos baIxem ao A�
...........". - ....

dH
- -......-.

-
...-.w__ Dra. JOSEFINA S{IJWEIDSOH

tático atacaram as linhas de menta do Ministério Público, cartório da 12a Vara Criminal, con enacao
de regresso d:.� ua via-

abastecimento inimigas na foi d_esarquivado com a inter- o advogado �a�acusada vai re- de Florenea
gero, rt0.ssumiu sua

Itália êentral e setentrional na vençao do procurador geral do querer a reVIsao do processo, Roma, 3 (U. P.) -- Procu- clínica.
zona de batalha bem como em- Distrito Federal, Romão Cor-' pleiteando que se restaure a ran�o. retardar, tanto qu�nto
barcações nas águas do Adriá- �e� de Lacerda. Entretanto, o sentença do juiz Afonso Cha- pos,sIv.el, a ch:gada �? Qumt? .,.... -

_ - - .,..._

tico. Foram realizados rêides JUIZ �fo?so Chagas da l�a Va- gas. E_xercIto .. nOlte-amell_cano .

a A «Podridão Parda)
ofensivos sôbre a Jugoeslávia. ra CrImmal, absol�eu a re. Com Lmha G?tIca, os alemaes reSIS-

No curso de várias operações esta sentença nao se co�f�r- Camisas, Gravatas. Piiame1> tem funosamente �m FIOl'en-

dois aviões inimigos foram des- n;0!l o.I:ep�·esentante do MmIs- Meiasdas melhores, pelos me ça, �ondena?d� aSSIm a fan:o-
truidos. Perderam-se nove apa- te�lO Publlco, que r�correu a_? nores preços s6 na CASA MIS' sa �Ida,�e Itallana aos azales

1'e1hos aliados. Um avião inimi- Tnbunal de Apelaçao. A decl- CILA NEA - Rua Trajano. 1 J da guena.
go foi destruido por um dos
nossos aparelhos. Fôrças aéreas
do Mediterrâneo realizaram
aproximadamente 1500 vôos".

_ . .:.

florianõpolis, 4 lJe Agosto de 1944
.
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conferência de Moscou
Moscou, 4 (U. P.) - Durou gar a acôrdo com os russos, em

30 minutos a conferência on- relação às fronteiras da Polô
tem realizada entre o premíer nia. Assistiram à conferência
polonês, Mikolaisk e o comissá- o ministro do Exterior da Po
rio russo Molptov. Embora as lônia, Tadeu Romer, e o líder
conversações tenham sido cer- da Assembléia Nacional pelo
cadas de sigilo, foi possível che- nesa, sr. G�·abski.
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Marreram 11.495
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SENHORITA
Casa comercial distinta pre

cisa de uma empregada que
conheça contabilidade e decti
lografia. Escrever, dando refe
rências, a: .�- A. E. Caixa Po�·

�ill 139, FIÇ)ri�flópç.lis,

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,

, NUNCR EXISTIU IGURL

c O C E I R A 5,
FRIEIRAS,
iE S P I N H A S I E TC.

o comentador
acha crítica
Londres, 3 (U. P.) - O co

mendador Gunther Weber, ao

falar ao microfone de uma das
emissoras alemãs, disse que a

situação na frente ocidental "é
critica".

Aproximam-se
de Rennes

Bahia, 4 (A. N.) - Falando
à imprensa sôbre as notícias
procedentes de Ilheus, sôbre a
moléstia denominada "podri
dão parda", que está graçando
nos caucauais daquela zona,
Paulino Jaguaribe, presidente
do Instituto de Cacáu dg, Ba
hia, declarou ser a aludida pra
ga natural na época do inver
no, não tendo, entretanto, ca
ráter grave que lhe querem em

prestar. Acrescentou que o lns
tituto está providenciando a
ida àquela zona de 20 agrono
mos devendo a partida desses;
técnicos dar-se brevemente,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


