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A popula�ão da Prússia está flllltlo
MOSCOU, 4 (U. P.) ... INFORMA·SE (SEGUNDO NOTICIAS RECEBIDAS DA FRENTE EM FONTES N�R:WI{.t\S)� cQUE A
POPULAÇÃO DA PRúSSIA ORIENTAL ALEMÃ ESTÁ FUGINDO PARA OESTE. TôDAS AS ESTRADAS I\f��, I,tE!LE1.�;S
DE REFUGIADOS, CAMINHõESj AUTOMóVEIS E OUTROS VEíCULOS DE LOCOMOÇÃO, QUE DIFICULTag;�BO

PRóPRIO EXÉRCITO ALEMÃO ACOSSADO PELOS RUSSOS.

o
Cada vez mais perto do Japão

SAN FRANCISCO, 5 (U. P.) - A emissora de Tóquio
anunciou que repetidos ataques estão sendo levados a efeito
contra as ilhas Chichi e o grupo de Bonin, por aviões norte
americanos com base em porta-aviões. Acrescentou a emissora
nipônica que 10 cruzadores e destróieres foram avistados a

léste da ilha Chichi.
SAN FRANCISCO, 5' (U. P.) - A difusora de Tóquio in

dicou que uma fôrça naval norte-americana, aparentemente
de desembarque, se encontra ao largo das ilhas Bonin e Vul
cano, distantes aproximadamente 630 'milhas da capital ja
ponesa .
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o M:AIS ANTlOO msmo UE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES
----�...._,-----------

Ano XXX I Florianópolls- Sábado I 5 de Agosto de 1944 I H. 9175

Tem havido violenta lut,alAbalado � moral AMOS�,�(���'!P"i!?a�r�OdO�l!��LC)NDRES, 4 (U. P.) -- o comunicado aliado (11z: As dos alemaes as ordens do general Bagramian, acha-se já a 30 kms. a sudo-
í'ôrças aliadas que chegaram a Rennes contam com elementos -

,I este de Riga depois de transpor o rio Lielup. Despachos chega-
a. sul dessa ,cidade. Outra coluna avançou na direção oéste, ao Moscou, 4 (U. P) ---: Segun: dos a Moscou indicam, por outro lado, que novas tropas russas
longo da extremidade norte da península da Bretanha e che- do anunciou a agencia �lema penetraram na parte oriental ele Varsóvia, cooperando com ali!
gou à zona ele Dinan. Outra� formações aliaelas em ação a leste DNB, os russos a�ançalam 8 unidades do exército ele resistência polonês.
da rodovia de Percy conqutstaram Beau-Mezle e agora se en- kms. para oeste da area de Au
oontram na zona de Saint Sever Calvados. Um pouco mais a gustov, cidade situada no cha
sul nossas fôrças conquistaram Morta.in. Zona sudeste ele Cau- mado "triângulo Suwalki", na
mont tropas aliadas estão avançando em direção de

villers-Iprússía Oriental. A mesma Ion

Boc-age, onde tem havido luta violenta, Continuamos a dominar te anuncia também que os rus- Angora, 5 (Por Leon Kay, partir. Os judeus alemães obtí
o bosque de Buron. Assinalamos uma série de contra-ataques sos continuaram exercendo ela U. P.) - Muito embora a veram permissão para perma
inimigos ao longo ele ioda a frente que vai de norte a léste de I pressão contra Varsóvia, no su- Turquia se encontre ao lado') necer '110 país, do mesmo modo
Leheny-Bocage. ° bom tempo assinalado ontem depois ela tar'-Ieste e nordeste. ° comunicado I r/Js aliados, perto de 100 mem- que os alemães anti-nazistas,
de e ao caír a noite auxiliou a ação dos bombardeiros dos alia-. das fôrças de resistência polo- bros da colônia alemã pediram cujas vidas possam estar em

dos, alguns dos quais, utilizando foguetes para darem íntimo 'riesas, que íntervíeram agora permissão para permanecer 1'0 perigo na Alemanha; mas 1'5{1
apôio às tropas terrestres". I abertamente na luta em Var- país, e os auxiliares do em- estudantes turcos tlue se en-
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y ; todos os bairros da CIdade. A mero de quási 400, obtiveram gir-se à Suiça ou regressar II

LONDRES, 5 (U. P.) - O comunicado aliado de 110j.e no-liniciativa das ações estava com o prazo de 10 dias para abar.- Turquia dentro de 10 dias.
tida nO\'08 sucessos na batalha da França. B8au-Me�.1ll1, a los patriotas; mas estes se res- danar o território turco. _."._O-r&·.'
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léste da todavia Villec1ieu, foi ocupada, bem como, mats para: sentiam da falta de munições Tôdas as casas editoras ale-
sul, Dinan. �olunas blindurlas. norte;a:nel·j�al;a8, qu.e ?cupa-I e a luta era dura, especíalmen- mãs na Turquia foram te h�- reassumiu sua clínicaj"a111 Rermes, Já se acham a mais de 10 kms. alem da capital da te nos setores norte, sul e oes- das, porém o Banco Alemãrr
Bl'pLanha e a menos de 80 kms, dos grandes portos de Nantes te da capital. Acrescenta que continua normalmente suas Farmácia de plantio
e Saint-Nazail'e. As colunas autônomas, que atravessaram o está sensivelmente abalado o 'I atividades. Perto ele 100 'índe- Estará amanhã. de plo.ntao Q

rio Rance e tomaram Dinan, demandam agora Brest, o�Itro moral da guarnição nazista. sejáveis receberam ordem de «Farmácia Nel.on».
aruude porto no extremo ocidental da penmsula. Este ainda

�stá mais distante, pois fica a cerca de 180 kms. dos pontos já
alcançados pelos "yankees '"; mas, a_ continua:' a arrancada no

ritmo atual, as fôrças ele Rradley nao tardarão a, vencer essa

distância.
_. _ _. _ _ ....
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Comerem até os peixes
VITERBO, 4 (D. P.) - Ao ocuparem Cast�lo Duque Gall:

bara próximo a esta cidade, d8pararam os aliados com mais

uma' amostra da pilhagem, que é um dos princípios da "nova

ordem" hítlertsta. Cálices e outros objetos sacros da capela de

Castelo, assim como O mobiliário antigo, quadros valiosos, ta

petes e outras preciosidades foram retiradas e por c�r�o. enca
minhadas para a coleção privada dalgum alto dign!ta1'lo da

"raça de senhores". Nem sequer 08 peixes decorativos, que

constituem uma rica coleção 8 uma das características do lago
do Castelo, foram poupados, pois os nazistas dele se apropria-
ram para sua alimentação.

.
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A Turquia com os aliados

ATomãda�deMijIük1õã
WASHINGTON,4 (O. P.) - Há importante notícia do ex

treino oriente: Caíu Mvítikina! Há meses que as unidades alia

das vinham atacando '0 mais importante baluarte japonês na

Birmâ-nia estreitando lentamente o cêrco de morte em tôrno

dos nípões que resistiam com todo seu tradicional �anatisll1o.
Tanto assim que nem um s6 amarelo escapou com VIda ao en

trarem os libertadores da praça forte. Pelo contrário o número

de japoneses mortos sobe a .n:a�s de, � mil. Afinal (�iz despa?Aho
_'le Kandy) a tomada de MylUkll1a fOI um feito notavel d�s �01'
ças aliadas, pois estas dispunham apenas de armas ligelras
com as quais tiveram de vencer casamatas poderosamente for-

;!.����!-._ ._._ _. .e ' - -..' a ·'.fV·..,. n • w.".

Destrocou-se O grande avião
BRUNING Nebraska mE. UU.), 5 (U. P.) - Noticia-se

que um aVião-transporte do Exército, C?nduzindo 28 homens,
se destroçou nas proximidades da localidade de Naper, neste
EstadQ.

I

�OMEGA

PRECISÃO é a primeira qualida- os modelos Omega, que os bons
de exigida de um relógio. E relojoeiros expõem em suas

isso explica a vitória do Omega, vitrinas, ostentam essa íneom-

cuja inigualada precisão tem parável credencial de precisão.
sido oficialmente proclamada, Mas Omega não lhe oferece, ape-
anos seguidos, nas Provas Tnter-' nas, precisão nunca atingida por
nacionais do Observatório de qualquer outro relógio. Oferece-
'I'eddíngtnn, na Inglaterra, às lhe também elegância e beleza,
quais concorrem os melhore"

�ntlma
grande variedade de

relógios do mundo. Todos ." modelos de pulso e de bolso.

***************� ***************

Reaueam-se mt 1'eddinglon. regularmente, provas de prectsõo entre os melhores
relógios do tlmnclo. Desde 19,13 pertence a Omega o 1.' luçar em precisão.

OMEGA
PRODUTO DA SOCI�Te SUtSSE POUR L'INDUSi�l� HORLOGERE - GENEBRA - SUIÇA
OMEGA Jj�

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·0 ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à

I rira João Pinto n.? 13
" Têl. 1022 -- ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An9 Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Tr-imestre Cr$ 20,00
Mt-s Cr$ 7,00
Número \vulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
'Semestre Cr$ 45;00
Trirnestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrato.

Os originais, mesmo não puhlí
cajlos, não serão devolvidos.

A di reção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

a rtigos assinados

o soldado foi
batizado
Rio, 3 (U. P.) - Na igreja

da Cruz dos Militares realizou
-se na manhã de hoje uma -so
Ienídade que, pelo seu signifi
cado, atraíu aquele tempo nu
merosas pessoas. Essa soleni
dade foi o batismo do soldado
da Fôrça Expedicionária Bra
sileira João Vieira de Freitas,
que, sendo "pagão", resolveu
tomar aquele sacramento an
tes de seguir para o campo de
luta.. no

, cumprimento de seu
dever patriótico. Era o batizan
do, na vida' civil, comerciário;
e,: convocado, encontra-se na

FEB, atendendo o chamado da
pátria. Representando o gene
ral Osvaldo Cordeiro de Farias,
compareceu o tenente-coronel
Armando de Morais e uma co

mitiva de oficiais, além de com

panheiros de João Vieira de
.Freitas e enfermeiras da FEB.
Ministrou, o batismo o capelão
da Fôrça Expedicionária, Don
Francisco da Silva.

Quer' vestir-se com
contôrto

e' elegância?

e slLCo-lha o .eu figurino.
Rua Nuns. Machado, 11 - A

MI·I.a·s em todos
.es altares

Rio, 3 (D. P.) - Na igreja da
i Candelária, realizaram-se hoje
em todos os altares, missas em

· sufrágio das almas dos oficiais,
· sargentos e praças que tomba
ram no cumprímento do dever
a bordo do "Camaquã" e do

\ '''Vital de Oliveira" em cujas
guarnições serviam com o

· maior devotamento e patrío-
·

tismo. �ses atos, realizados
por iniciativa do ministro Aris
tides GUilhem, em nome da
Marinha de Guerra nacional,

·

foram assistidos por numero
sas autoridades e famílias, des
tacando-se entre os presentes o

comandante Otavio Medeiros
,

representando o presidente da
. :República, titular da Marinha
e espôsa, ,dona Maria da Glória
Guílhem, o interventor Ama
ral Peixoto, membros do Corpo

- Diplomático, oficiais da Arma
da E:X!ército e Aeronáutica, e

outras corporações. A igreja
da Candelaria ficõu literalmen
te cheia vendo-se ainda diver
sos sobreviventes do "Vital Oli-
YAI,r·e *'"'1" � '"-'.:+"" .... 1. iQC;"-?AI�

� ..

Mais oficiais 'catarinenses IOrganizado o programa e a

Final!�!ad�n�n�o,�!� ça��Poi!�����ante h Irealizadas, com imponentes Estátua de Fernando Macha
festividades, a declaração de do. I) -- Leitura do Boletim; I
mais uma turma de Aspiran- II - Discurso do orador Ü'l
tes, que com brilhantismo con- turma; III Oornpromisso
cluirão seu curso no N. P. O. R. dos Aspirant es ; IV - Discu=-

so do paraninfo; V - Entr -

Como já díssémos trata-se ga das espadas;" VI - Bênção
da 2a. turma do referido Nú- das Espadas; VIl - Hino Na
cIeo, que recebeu o nome elo cioual cantado por todos ':8

ilustre catarinense "Fernan- presentes.
do Machado". Para paraninr i As 2] horas: "Soí rée " no

da nova turma foi escolhido ' "Lira Tenis Clube." (gentileza :. ..' '.....
distinto comandante Hugo Síl- de sua Diretoria).
va. O jovem João C. Ramos Os aspirantes :l serem de
será o orador da Turma "Fer- clarados são os seguin tes .

nando .:\Iachaclo". Acácio Silva. Afonso E. '\Ve1-
Será, sem dúvida alguma, ter, Almir Rosa, Arnaldo B.

um extraordinário espetáculo, Santos, Belizário N. Ramos,
que nossa capital terá o ense- Clóvis A. Pfeiff'er-, Flávio Ru
jo de presenciar. Mais alguns sa, Geraldo G. Stotz, Heínz
jovens catar inenses serão de .. Koehler, H. Juergen Herin g,
clarados oficiais, e certos e i- João C. Rarnos, Mário Yung,
tamos de que todos saberão Norberto Colin, Osní P. Har
cumprir seus deveres, pois gel', Rolf Gern, Waldernar I Quer receber ótima surpresa.
que, para isso, foram conve- Werner e Wilson Abraham.

que o fará feliz e lhe será
nientemente preparados. Por nosso intermédio; é de valiosa utilidade? Escreva
Abaixo transcrevemos o pro- convidado o público para assí-

I
a: Soares, Caixa Postal, 84,

Igrama elaborado para as gran- til' a essas festividades. _. Niterói, E. DO RIO. só no

diosas festividades: A comissão encarregada da ������������� I ft SERVIDOR ft I
Dia 6 de Agôsto - Dornln- elaboração dos programas.' por Niu ten.bali dúvIda em dil'l J.I Ngo. Local: Catedral Metropo- êste meio, pede excusas por nuneíar um "'quInts-eolu»a"

litana - Início - 9 horas - não ter sido organizado o pro- ;Jor mais que pareça teu aml
Missa votiva. grama com maior antecedên- (O; nio merece tua estima wrr

As 10 horas - Local: Pra- cia. t.nfdor.hi PUr'" (J .. D. N.).

�\�tSOlJql� Rua João Pinto, n. 25
t}}"i� ,,��.

(Em frente :0 Tes�uro do
_

Estado)

i@ '!{:'" .":r;, Hortenõpolís
-. -.:_
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Telefone 1448
RMRrOnOPRrOLOGICnS SANTA CATARINA

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

Exames Anátomo.patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.

Sôr-o- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia.
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schíck.

Anúlises químicas de: Farinhas', bebidos. café. mel, úguas potá
veis e para uso industriais (fecularias, cervejarias).

ROLEMANS, mancais. rnotcrea, limas, graxo paro rolemans,
correios. ferragens. tintas e vernizes. extintores de incêndio

«Flomour», serras; e brocas, placas para tornos «Brasil».

Pedidos a SEBASTIÃO CHIECO. Rua Líbe_;o Badaró, 595
2' Andar • Sola 228 - Fone 2-6473 - SAO PAULO

Aceito representantes e pedidos para outras mercadorias,

GRATIS! Móveis
Comprar, vender ou alugar

I·Grande Concurso- sapoNácEO RftDIUM
Cia. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Ut.ilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Petróoolis »,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona>, toda de irnbúia e

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

2U envôlucrcs (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' 1944, As 14 HORAS
na Séde da Companhia

Os ccoupons», para serem trocados por «envólucros" ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, eneo rrtrcrrn-se com o sr,

�.Tir·gílio _José (}arCié-l
Rua Tiradentes, 35

Situada êl'n 6timo ponto e com

pletClmente reformada com o que
pode haver mClis moderno e útil;
Preço ". Cr$ 150 000,00. Para maÍo·

Aceitamos encargos para o' venda de in, ólleis nesta

caPital'1
res informações, poderã.o �s inte

Coqueiro. � E�treito. :rrabalho honesto. rápido II eficiente, mediante ressados dirigir-lia (t redal/oo dêllte

m6dil1Cl cQmieaQ,p. Of,��Q. pt;lra A. L. Alv•• , R1.IQ. O.Q9ooro, 35.
.

Jo�nQI, 1111 i

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

» »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompowski
E.treito

e Vendas

(a maior organização no

gênéro nesta capitall

Rua João Pinto, 4
Fone 775.

Prestigia o GOTêrDO ••
classes armadas, - O. ser'.
11m "q.lDt•• eolulIbta". (Lo
D. 11.).

MACHADO & CIA.
A.gências e Represen tações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial; Cresciúrno

Rua Fioriano Feixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
1\gentes nos principais município.

do Este.do

Vende-se u�oa�:�!.
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

Tipógrafo
Para trabalhar em B1umenau í

numa grande firmo., precisa-se da
bom tipógrafo que conheça, in-

I cluaive , serviço de obras. Trotar na
CASA 43, livraria e papelaria, rua

�������������������������������������� JoaoPi�0.9-A. 1��14
----;; -

---_.---------

ILfÁiiilRIA I � F���ÚN�'!PElO a «o. P.» na primelra�� linha �!��:�'�::��!P�:����
M·EL O

,.�lüi!Jf*4&;;;� Com as fôrças norte-americanas em Ouam, 3 (U. P.) -I heg.-stradoraL \FOIt�" �#.m A Imprensa hoje eI? �ia está co�n as tropas na linha de ,fr:nte, K '"
."

TI?AJANO 14 11ANDAR para mformar o público mundial de viva voz, dos UltUl10S Vende se. uma maqul�a reglstra

11;:�!!!I!I!:�Rl�I'i�'Of�D�A�(()�tI.�'Fl�"�II�'��II�'
'

• dora «NatlOnal», modelo 726, no-... 1'11 fA 'II(�f'I 'O acontecimentos. Êsse fato vem ser' posto em destaque, mal!"
va. Tratar no «Bar Oriente», na'

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

uma vez, com a abertura formal do primeiro "Bureau " dã Uni- rua Vítor Meireles, 11. 30v-IlCaixa de Esmolas aos Indlgen- ted Press, no primeiro território norte-americano retomado aos
gentes de Florfauôpolfs japoneses. Dois correspondentes da agência, que se acham com

De ordem do Sr. Presidente, co-

munico que, em vista de ser ainda as tropas norte-americanas em Guam, procederam à inaugura-
dimi nuto o número de pessoas que ção dêsse "escritório" constituido de uma barraca de campa
autorizar-am a sua inscrição COlHO nha e dois sacos de areia. Uma trincheira aberta ao lado da bar
contribuintes desta Caixa, ficai adia-

raca poderá abrigar, em caso de emergência, os dois jornalísda para 1° de Setembro a data de
que trata a Circular recentemente tas e sua máquina de escrever.

expedida. Outrossim, solicito às
pessoas que receberam a, referida �_

Circular e ainda não autorizaram
a sua inscrição como contribuintes,
o favor de remetê-la ou entregá-la
a qualquer dos seus sinatários, com
a maior urgência possível.
Florianópolis, 25 de julho de Hl-í4.

Heitor Blum
1.0 Secretário

Compres
CASAS

Vende-ae : Rua Bocaiuvó
Praça da Bondeíru
Rua Fernando Machado
Rua Frei Caneca
Rua Almirante Alvim
Rua Major Costa
Rua General Bitenoourt
Rua Visconde de Ouro
Avenida Rio Branco
Coqueiros
Coqueiral
Estreito

Preto

'ICO 0000
60 ÓOO:OÓ
25.000.00
16.000,00
a5.000.00
45.000.00
35.000,00
a2.000,00
48.000,00
12.000,00
15.000,00
1.000,00

30.000.00

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

V. - 8

Casa vende-se

LIVROS I NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

2.000,00
8.000,00

24.000.00
20.000.00
11.000.00
15.000.00
10.000,00

na rua Almirante Lamego'
17. Tratar na rua Felipe
.Schmidt, 34. l õv-B

Curso de Córte
Ensino-se em aulas

'�€J-,L--,'C,. I
I�""C·.;-
. -'8'ffill

-�
�

I
O. L. R O S A

I'RUA DEO�ORO,33
n0121tl110POllS

•
CHACARAS

TERRENOS
Barreiral

diurnas e noturnas.

Largo Benjamin
Constant, 6.

-.-----,-�-------

Pensão s. José
Idi"'mas por

tuguês. espa
nhol, francês,
inglêa, etc.

Romance, Poe8ia, Religião. Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo.
logia, Mineralogia, Engenharió. cio
vil militar e naval, Carpintaria,
O�Benho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo·
torei, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
culturn, Veterh·u.íria, Con�hilido_cle

Di�jon�rj.�., 'l9, -ter.

Balneário
Rua Frei Caneca
Rua Camboriu

Aluga quartos, com e

sem pensão. Rua Vítor
Meireles, 42.

Casa Vende�se

I
J

J
I

r
'
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No Tribuna' de
«rei do cangaco» 'Seguranca
Notícia recebida de Campina Rio (Pelo correio) - i:V::';Ji-

Grande, Estado da Paraíba do zou-se sob a presidência do mi
Norte, diz ter falecido ali Ma- nistro Barros Barreto, no Tri
nuel Batista Morais, mais co- bunal de Segurança, mais uma

nhecido por Antônio Silvino, sessão plena. Entre 05 julga
famoso bandoleiro, terror de' mentos figuraram c "habeas-

r N V II
norteste, denominado, tam- corpus" requerido pelo advoga-

ewton are a bém, como "Rei do Cangaço". do Paulo Fontoura em favor do
A propósito da sua morte a humorista radiofônico �ilvino

imprensa recorda que o mes- Neto, o qual foi julgado preju
Advocacia em geral mo, preso e condenado, se rege- dicado, tendo o Tribunal tam-

I 'Escritório: rua Vidal Ramos. 30 nerou no cárcere, sendo posto bém mandado arquivar o res-
A. em liberdade. Libertado, foi pa- pectivo processo, e a apelaçãoResidência: rua Deodoro. 35.

ra O Rio de Janeiro, onde obte- dos diretores da Cía. Slderurgi-
ve modesto emprêgo na Comis- ca São Paulo e Minas S. A., ten- Muitas razões levaram a Igreja
são de Estradas de Rodagem. do sido aumentaria para 6 anos a consagrar um dia em memória

tré r b tenca xía C de um dos fatos mais extrooz-dí-Certo dia, em Pe ropo IS, a or- a sen ença de Celso Camarco, nários na vida de ]esús. Ele ti.
Nova Iorque, 4, (SIH) - In- dou o pI:esidente Vargas, 12a presidente da, �ja,. tendo �.ldo nha subido ao monte Tabor em

formam de Londres que Max rua, pedindo-lhe uma pensao condenados vanos outros dire- companhia dos seus prediletas a

Blokzíjl, porta-voz do partido � para viver, alegando que esta- tores qu.e haviam si�o a,bso.lvi- póstolos Pedrlt, João e Tiago 'I'en -

! 11 d t d 1 to rí 1 a do orado algum tempo, transfigu-
nacional socialista holandês. v� ve 10 e precisava a pro e- os �o JU gamen o ete .l.' ins-

rou-so seu aspecto exterior' O ros-

reconheceu, na noite de segun- çao do Estado. I tancía. � brilhava como O 301 e suas ves
,

d 'd' I t f' bda-feira, atraves a ra 10 ,con-,
5

es lcaram roncas como a neve.

holada de Hilvesum, que vanos CARTAZE DO DIA manifestando·se, des'arte. o Sal-
I vador como o que, na realidade

milhares de membros do referi-, era. Deus e homem. Aumentando
do partido abandonaram' as

SABA"'O
a solenidade do' momento, colo·

suas fileiras. HOJE u HOJE coram-se ao seu lado Moiséll e OElias. Os apóstolos extasiados com

esta felicidade sôbrenatural pedi· A prevenção da sífilill garante
ram a seu Mestre prolongasse pa- uma prole sadia. Tôda pessoa que
ra sempre esta bemaventurança deseja constituir um lar feliz. an
Mas, Jesús lhes e:x;plicou que tais tes de casar·se deite verificar se

momentos de felicidade celestial tem sífilis. SNES.
tinham por fim dar ·1hes uma· :;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;...
idéia do que esperava aos que
creriam n'Ele, que. antes, porém, Iera necessário lutar e sofrer mui'
to nesta terra. E êste ensinamen-
to vale tanto para o próprio Filho'
do Homem como para quantos
quiserem participar de sua glória.

�il: 0Ri��!1l�r�id!et�� Ç!�!��d�uPu!ol!!
........, •••••••• D:VI��O de Caça,e Pesca do Mr-Iano; Esp�nto Sant?, RI� de Ja-

ANIVERSARIOS n:steno da Agricultura comu-Íneíro, Minas G�rals, �ao Pa-u-
. ., .

nICOU às pessoas mteressadas, 110, Santa Catarma, RIO Gran-
Transcor�e hoje o .anlversarlO d� empresas ou firmas possuído- d do Sul e Território do Izua-sr.dr. Ivo d AqUIno. Ilustre secreta

. � , ,
e>

rio dos Negócios do Interior, Edu ras de couros e peles de am- çu, ate 31 de agosto deste ano;

cação e Justiça. Escritor diserto, mais silvestres, não constantes Goiaz, Mato Grosso e 'I'errítório
conhecendo bem 08 recursos ine ainda das declaracões de esto- de ponta-porã até 15 de setem-
xauríveis do idiom�, orad,?r d.e ques mesmo que 'seus mente-

'

grande nomeada e causeur brl" '
. bro dêste ano. Recebidas as de-

lhantíssimo o aniversariante nãó res Sejam pessoas, empresas ou - -

t d �-
, f.' d d t d firmas não registradas -o"ra claracoes e nao es an o o" do-
e apenas 19ura e es aque c

..
....

�

t t .' , dadministração catarinense, senão realizar o comércio dêsse pro-
nos dos es ,oq�es au oriza os

também um. nome de alto relêvo duto, que, visando permitir a para o _comer�lO de cour�s� e

pe-Iem nosso rnero cultural.
s�ída dêsses estoques clande�- les

e n.aq,de�eJa�do ha;�l:���l'-S;
Faz anos hoje a srita. Maria tmos e ao mesmo tempo pOSS1-

na forma da ,leI,. a !?3.,?c,�) d �

Eunice Veiga Pamplona. bilitar O comércio dos mesmos Oaça e Pesca md�cara qu.a�s as

permitirá que sua exist(:;nci� firmas que poderão adquírir 0S

seja declarada nos prazos se-: ditos produtos, visto tratar-se
guíntes: Amazonas, Pará \l!:a- i de comércio permitido somente
ranhão, Piauí, Ceará, R i o

:
a quem estiver preparado de

Grande do Norte, Paraíba, Pel'-! acôrdo com as disposições do
nambuco, Alagoas e Territórios: código de caça. Findos os pra
nacionais de Amapá, Rio-Bran- zos estabelecidos, os estoques
co, Acre e Guaporé, até 30 de não declarados serão apreen
setembro dêste ano; Sergipe e didos.
-........................·_...... ..........-_-._.............._·_....._w_-.-_-_-_..-_...-.................-..............._

OFaça seu
anuncio
, no

ESTADO

O nosso distinto conterrêineo sr ,

Manoel Pedro da Silveira faz anos

hojp·

«EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais foeil e se

gura de tornor-se o legítimo
óleo de fígado cie bacalhau

Seja de que
. origem fôr "- ,"

.�:. é sempre aliviado
�;;fi;�> com o uso das

,�",� �,

VER DADEIRAS

PASTILHAS': VALD·A
�

vendidos só em caixas
com o nome

f

l"UflIn I\nos bojes
srs. dr. Humberto Pedernwirus.

Celso Costa Moellmann, Mário
Costa Filho e José Borges de Ma
cedo;
menina: Olávia Brito,

Clubes:

VA_�DA
;'

licença do D. N, S. P. N6.86 \ \.

� .
de 26 de fe ...e,atro '90.";

.

·1t�nl de 1935 f!i)" 9'hOlo,002, EU<OIYP,,,1 Q.

.�

t d d· Madeiras para o
san O' o la Distrito Federal

Comunica o Instituto Nacío
Nossa Senhora das nal do Pinho, por intermédio

Neves da Agência Nacional:
A hodierna festa comemora a "De acôrdo com os dados Ie-

consagração da basílica liberiana vantados pelo Instituto Nacío-v
em Roma, Nesta igreja conservo- nal do Pinho, entraram nesta
se o presepe no quo] fôra coloco- capital, na primeira quinzenado o Menino Jesús, e é ela co-

nhecida tombem como igreja de do mês de julho, não obstante
N. Sra. das Neves. Este título se as dificuldades de transporte,
baseia na seguinte lenda: No pon- 16.243 m3 de madeira, de di
tifkado de Libério t4, séc.) viva

versas procedências, díserimí
em Roma um piedoso casal que.
não tendo filhos nem outros her nadas como segue: - pinho
deiros. resolveu deixar seus bens a serrado, 5.318 m3;- outras ma
Nossa Se�hora. Pediram a Maria deiras beneficiadas, 1.131 m3;
que ma�l.lfes�asse de que modo o pinho compensado 314 mâ: ou-legado aeverlO ser empregado. Na .

•

' ,

noite de 5 de agosto caíu neve no ltras
madeíras compensadas,

cume do Esquilino. Obedientes a 454 rn3; toros de pinho, 32 m3
uma inspiração mandaram os dois e toros de outras espécies, ..

d!v?tos de N.,�enhora aí construir 1.583 m3.
a celebre busflícc . Cc

Pld"' mad
.

I e a proce encia, as eI-
ras entradas estão assim dístrí

de buidas: - Amazonas 138 m3;
Baía, 756 m3; Espírito Santo,
1.730 m3; Minas Gerais, ., ..

1.210 m3; Estado do R'io, ....
371 m3; São Paulo, 673 rn3; Pa
raná, 6.616 m3; Santa Catari
na, 4.083 m3; Rio Grande do
Sul, 666 m3.

, I

único filme
....................................................

Santo de Domingo
Transfiguracão
Mosso Senhor

Em homenagem aos direto'ras do
Clube Recreativo 4 de Setembro,
realiza·se. amanhã, às 10 horos.
no Contista Recreativo Futeból
Clube. no Estreito. um ({cock tail» I

dansante, que promete ser anima-
díilllimo.

.

VIsitas:

o

MENOR de 16 anos, comnle
mentarista e dactilógnlfo, ôfe
J'e'ce-se palra trabalh:u em es
critório ou casa comcrcifl�, h,
formações em nossa Gerência,

PRECEITO DO D'A

Vindo de Porto Alegre. onde exer

ce as brilhantes funções de reda·
tor do "Correio do Povo" e "F'o
lho da Tarde", daquela capital,
acha.se entre nós o sr. Adail Mo
rais, que, ar,tem, nos penhorou
com sua amável visita. Ao distin
to confrade, d.sejamos feliz esta·

da em Florianópolis.

Morreu

A debandada

Bob Raymond Hatton (dos
em:

Texas

CIHECamisas, Gravatas, Pilame�
Meiasdas melhore.s. pelos me

Dores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Rua Traiano, 12

I

A's 4,30 e 7,30 hora�

Jamais se organizou um ploglama assIm:

super-comédia romântico-musical, com George
Linda Darnell e Jack Oakie:

O bamba da pelota
Murphy,Dando auxilio

aos feridos
Sidney, 4, (SIR) - Infor�

'mam da ilha de Biak, na Nova

Guiné, que três embarcações
holandesas transformadas es·

,pecialmente em hospitais, aju
dam a evacuar os feridos alia
dos da costa norte da Nov3,

Guiné para os hospitais da re·

taguarda.

A

Livings�on, Duncan Renaldo e
, 3 mosqueteiros))

Cow·.boys do
Henry Wilcoxon nos 11' e 12' episódios de:

O misterioso dr, Satã

o filme para o seu coração! Um enrêdo que lhe arrsDcarã
lágrimas!

Censura Livre, Crianças desde 5 anos poderão entrar, acompa
nhad�s, nas sessões diumaa.

I
I

I
participam a seus parentes

Ie pessoas de suas relações
que contrataram casamento.

Fpolis., 26 .. 7 _. 44'
Maureen
1,

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2,00. 1,50 e 1,00. Imp. 10 anos

ALBERTO BERRETTA e

LucluA NOVAIS ------,-----------------------

CINE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas:

A metro Goldwyn Mayer apresenta Robert Young,
O'Sullivan e Lewis Stone, no seu romance n.

em última exibição:

Pecado dos outros

5 v· I

los tituto dos
Comerciários '

Rio, 4 (A. N.) - Em julho
último o Instituto dos Comer
ciários concedeu mais 318 apo
sentadorias por invalidez, 182

pensões, 9 aposentadorias por
velhice, 550 auxílios por doen

ça, 159 auxílios para funeral e

1.365 auxílios natalidade. O to�
tal dêsses novos auxílios ele·
va-se a 2.583, no valor mensal
de 940.504,90 cruzeiros, desta
cando"se 1.365 auxílios de na�

t�lidad�, '"

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
TRES NUMA CORDA (Miniaturas)
A VOZ DO �UNDO (Atualidade)

Preços: Cr$ 3,00, e 2,00 Livre de Censura

Simultaneamente, amanhã, no Odeon e Imperial, o

em tecnicolor elogiado por ('Seleções»:

,Minha amiga Flicka

'./

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doencas da. criança.

Labonüório de Amm•••

Consultas diariCimente. da.
3-6 da tarde, na rua Nune.
Machado, 7 (Ed',S. Franci.co)
Reli.: rua Visco Ouro Preto. 7

Horário das Santas Missos
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Noveno: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa ( às
7.30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas
Hospital de Caridade: 6 e 8.30 ho·
raso

Puríssimo Coração de Maria (Par.
to): 8 horas.

Igreja de St. Ant8nio: 7 e 8 horas,
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas,
Igreja de Sta. Teresinha, 8 horas,
Capela do Monserrat: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Limões: 8 horas
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos) e

8,30 horas.
Copela' de S. Luiz: 7 e 8,30 horas,
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos os dias),

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres:
horas.

Estreito: 7,30 e 9,30 horas.
São José: 7.30 e 9,30 horas.

Marcineiros
Precisa-se de 10 mardneiros

para fabrl(a�ão de móveis. Pa
ga-se bom salário. Tratar IM)
ceLar dos MóveisJ), na rua Tra
jano, 15.

SENHORITA
Casa comercial distinta pre

cisa de uma empregada que
conheça contabilidade e dac.ri·
lografia. Escrever, dando refe
rências. a: - A.!:. Caixa Pos
taI 139, Floria1'lópolis..

THE LONDON & LANGASHIRE UfSURANCB

SEGUROS
THE LONDON AsSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUI."!
COMPANHIA DE SEGUROS _"SAGRJ,ilS"!. il

Representante: L. ALMEIDA \ l
Rua Vidal Ramos, 11 ' .

......, ,.
, /
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Em continuação ao campeo
nato de amadores, está mar
eado para o próximo domingo
o grande "choque" entre
avaíamos e industriais.
Como sabemos, o esquadrão

do Avai mantém-se invicto e
líder do certame amadorista,
derrotando os mais categoríza
dos conjuntos, ora, aplicando
sérias goleadas, ora, vencendo,
por contagens apertadas; e ao

que parece, a sua liderança no

posto não será alterada, pois,
o seu antagonista que é a Es
cola Industrial não lhe será
adversário bastante temível.
Porém, convem notar que,

às vezes, no futeból, surgem
surprêsas ...
Todavia, assegura-se que J

conjunto da E�ola Industrial
Hão é tão "fraco" assim, pois,
seu "eleven" é integrado por
bons pebolistas, apesar, de
jovens, tais como Gouveia, o

ágil arqueiro, Marciano, o

oportuno centro-avante, Pa-
'trfcío, o gigante zagueiro e
outros.
Na equipe "azurra" avul

tam verdadet ros "cracks", co

mo sejam: Naldí, Barata, Nu
nes, Galego, Lebetinha e ou-

tros. (outinúa invicto o 4" Ano B
Não se assustem, pOIS, os Em luta pelo campeonato intee

integrantes da Escola Indus- no. orientado pela I.E.F.A.E.. en

trial. O Avaí, desta vez, não contraram-se 4"-feira p. p. os "fi.
ves" de basquete do 6· ano e do

lançará mão dos "players " 4' ano B.
Tião, Chocolate, SauI, Nizeta e. Após um jego facil para o 4· B,
Beck, comprovando ser, assí-n venceu éste pelo elevado score de

uma partida mais ou meu-is 30 a. 14.

equilibrada. O C(Arsenal� irá a S. PauloFoi sem dúvida, acertado
São Paulo, 3 (A. N.) - Causou

gesto dos dirigentes do Avaí sensação nos círculos despor-tivos
ao "pôr na cêrca " tais e1e- locais a notícia, que ontem circu
mentes, pois, a equipe azurra, lou nesta ca.pital. segundo (1 qual. c salrn oportunidade ele ver e op lo u

como era constituída antes, e-:tá sendo ne'gociada a vinda
_

a d�r os n:estres de futel;�l mu n· I
. r'· ".,' Sao Paulo do famoso esquodrao díe l , pors o «Arsenal» vo rros vezes Iestarra apta pala dísputar , de futebol inglês "Arae·nal". 0ltem sido o campeão da Inglatena i

qualquer encontro com clubes público desportivo brasileiro terá que é a pátrio daquele esporte.

Amanhã, no gramado do Ip í+
rango. em São Josâ, será realizado
um intereasante prélio amistoso
entre 011 l '

e 2' quadros da A, A
Unidos. da capital, e do lpiranga,
local.
Como sabemos, êste jogo deveria

ser travado dominga passado, o

qU� não se deu. por motívos im.,perIOSOS.
A embaixada partirá depois de ',' _

meio-dia, sendo o ponto da reu- Precavem-se
nião d,a turma na casa das Balas OS nazistasFutebol.

.

4 (SIH' INew Iorque" ) - n-

b d formam despachos, de Londres,A ano on�u O campeonato
que o jornal clandestino 110-

A Federaça� Mo.�anhense de Des·
1 dê "J M 1· tíendraí" afir-portos comumcou a C.B.D, que em an es e a n _1 _

face de varias. r,esoluções do Tri· ! ma que os alemaes estao pre
hunal de Penas, apreciando 0.3

I

cisando importar do Reich em
oeor ênc�as do jÔg� Mo�o.�lube x pregados ferroviários e tropas
Maranha.o A. C,. este úl ttrn o re-

, d s para protecão das essolveu, Irrevogavelmente, suspen.
arma a

J
• ,

der (18 atividades de sua sessão tradas de ferro da Holanda, Ja
de futeból, que não podem confiar nos em··.

pregados holandeses na hipó
tese de uTia invasão aliada ao

território holandês.

7

o ESTADO Esportivo
A)'Ar x ESCOLA ISDTJS

TRIAL
da capital. Assim, evitarão co

mentários dos esportistas e da
imprensa esportiva.

Édio José 'l'onóli

Associa�ão Atleti(a Unidos
X Iplringa

(olocação dos clubes. cariocas
por pontos perdidos

I' Fluminense 1 p. p, 2. Vasco
2 p.p" 3· Flamengo e Canta do
Rio 3 p. p ,; 4' Botafogo 4 P. p.,
S' S. Cristóvão, América e Madu
reira 6 p. p., 6· Bangú 9 p, p , e

'l: Bcnaucesso 10 p. p,

SábadO,
.

5 "e AIOSfo de '944
II"
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SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização d. Junho de 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de J'.11ho :l.e 1944 toraro o rn.or

tizadas as seguintes combinações:
YPK QVY QQA MFD RHE NSA

Todos os portadores dos títulos em vigô�, s('rteado� com estas Acom�i�ações.
poderão receber imediatamente o ccrpi to l garanhdo a que tem d

í

r-erto.

Sede Sccio.l : -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina; ,- CURITIBA

Rua Barão do R.io Branco nr. 39

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

_'

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

DEPURATIVoLAR

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são graude'
armas de desagregação mane

18.11101 1\ .. 111 "fJnfn.t,"-I"llun."

tvJAHCA REGISTRADA
00 SANGUE

IJ�IIB.I:a;lt"l
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, to coração .v Estômago. os

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Osscs. Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, e Abortos
lnofensivn ao organismo. f\gradável como llcôr.
O ELIXIR 914 está Il provado pelo D. N, S. P.
como euxilie r no tratemento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma ortgr-m. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada ii sua Atesto que apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
tamento da Sífilis nrincípelmen- sempre os melhores resultados
te-nos casos em que a via bn- no trrtamenta da Sifilis.
cal é ii única possível

(a) Dr. Benedito Talosa.

- "' _ ..,.,. ---_.._. ...,.,."._..

Ieh Per-deromse 3,

aves presas a.uma cor

rente n ioue lodo.,
entre as Praças Getúlio Vargas e

Quinze de Novembro. Será grati
ficado quem as entregar na For
mácia Santo Antônio. 2v· i

Empregado
Moço de 21 anos, reservista, com

pedeita prdt íco de comércio {secos
e molhados} e outros ramos. pro
cura colccação. Informações nesta

redação 5.·1

(a) Dr, Rafael Barloletil

Grande
i
1

I
,

CREDIARIA

op'ortt.tri idade 1
A

PARA-TODOS
resolveu, efetuar, durante o mês de ACiOSTO, a

GRANDE
-

LIQUIDACAO
do seu incomparável «stock» de artigos de inverno, com o

cbctímenío de 30 °/0
quer para vendas à vista, quer a prazo.

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

Aproveitem, pois, a grande oportunidade que lhes oferece ii

CREDIÁRIA PARA-rODOS

Rua Felipe Schmidt, 38

-

...
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(Copyright by PRESS IN
FORMATION)

1 - QUE setecentas milhas
medeiam entre Berlim e Cher
burgo? E, por uma interessan
te coincidência, ao ser consoli
dada, pelos anglo-americanos,
a posse dêsse porto, os russos,
no Oriente, entravam em Vi-

.�.����
tebsk, nas margens do rio Dvi-

� -- na e que também dista sete-
------------------------- centas milhas da capital do

ALIANCA DO LAR (LTDA) II/a Reich? ..

, - 2 - QUE a República de

Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar Andorra é constituída de 5 pe-

RIO DE J N -,RO quenas aldeias, com uma ez-
.Pt I::. tensão total de 452 quilõme-Carta Patente n, 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional tros quadrados e uma popula-PLANO FEDEHAL DO BR A.SIL ção de 6.200 habitantes! Si-

Resultado do sorteio realrzudo no dia 31 de' Julho tuaâa entre a França e a Ca
de 1944, de eoníormidede com o Decreto-Lei no. �.891. talunha, paga 960 francos à
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe- França e 460 pesetas ao bispo
derul e granne número de prestamistas e outras pessoas, de Urgel, para manter sua in
na sede da Ali8nça do Lar Ltda., de acêrdo com as íus- dependência? _ . ,

truções baixadas pelo referido Decreto-Lei. 3 - QUE o direito de que,

Plano Especial. Premiado o n' 2 • .1:.21 atualmente, goza cada país
., sôbre urna faixa de mar da

,527 -Milhar-Primeiro prêmio no valor de Cr.$ \!O.ooo.ao larçura de três milhas, ao 1012-
5 J5-Centena - Premio no valor de Cr.$ I:�O.OO .qo de seu território foi p1'OpOS-

Inversão - Premio no valor de Cr.$ 300,00.to em 1702 pelo jurista holan-

Plano Popular. Premiado o n- 2 527 idês BJjn�e�kock, que se baseou
,

.. '. �.

•

no prmczpzo de que "a posse da2527 -.Mllhar-Pnmelro Premio no valor de Cr.$ 5.000,00 terra acaba onde termina a
,
327 -Cente�a - Prem�o no valor de Cr,$ ?OO,€lO .iôrça do braço", ou seja:

.

ao
Inversão '_ Premio no valor de Cr.$ 100,00

I·
alcance de um tiro de canhão.

((Plano Alianca» ;!ij� Naquela lépoca feliz, o raio de

Se'r'le 7 número 2499 c-s 50 coo 00 Tipo liber Ilação da mais possante das ar-
, . \',

--

.

a
mas não ia além de três milhas

Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 -» :&
marítimas? ...

Centena Cr$ 600,00 -» "
4 _ QUE Walter Winchell,Inversão do milhar Cr$ 200,00 -)} :.

conhecido jornalista america-!Inversão da centena Cr$ 60,00 -» »

no, assim descreve a Broadway,Sêrie:7 número 2499 Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
essa rua que é, em New York IMilhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 - li »

uma verdadeira feira de naiâa-í
Centena Cr$ 300,00 -» »

des: "Lugar onde a gente gas-Inversão do milhar Cr$ 100,00 » »

ta o dinheiro que não ganhou,
Inversão da centena Cr$ 30,00 -» »

comprando cousas de que não
E outros Jilrêmios rn eno res, de a côr do com tJ R 'gll precisa, para impressionar pes- �;;:;;;�=;;;;:;;=:;:;;==�;;;;,;;,;;;;===;;;;;;;;:;;;;=;,;;;;.lamento aprovado pelo Mllli�tério da. Faz enda .

soas das quais não gosta"? .. ;;....-

,5 - QUE o grande filósofo ....OBSERVAÇAo - O próximo sorteio realizar-se-á DO teuio, Frederico Nietzsche, de- BOlA Pessôa autorizada, vende uma boia de
dia 31 de Agosto. (quinta fetru), às 14 horas, de couíormlda- clarou: ; ferro, cilíndrica, tendo 1,60 mts. de diârne-
de com o Decreto-Lei 2.89 L "Creio ser um germânico de tro, por 2,50 mts. de comprimento, pesando de 2.000 a

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 1944 urna espécie que está se extin- 3.000 quilos, podendo servir para tanque de água ou

guindo. Ser um alemão - tiis- para outros fins industriais. Tratar na Rua João Pinto,
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federa! se eu, certa vez, - é deixar de 5 (sobrado). 5Y·3

Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro ser alemão. Mas ninguem ho-

O. Peçanha -Diretor· Gerente je consentiria nisto. Goethe,
talvez, concordasse comigo"? ...

6 - QUE as atrocidades que
a soldadesca germânica tem
cometido são compreensíveis
levando-se em conta os méto
dos de educação que Hitler
ideou para .os jovens de seu

país: i'Criaremos uma juven
tude diante da qual o mundo
tremerá. Uma juventude vio
lenta. imperiosa, intrépida,
cruel. .. Eu quero que ela te
nha a fôrça e a beleza dos ani
mais selvagens. Não quero ne

nhuma cultura de espírito, Es
ta somente serviria para cor

romper minha juventude"? ..

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento (te outros males ain
da mais graves, decorrentes das hernorroides,
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para facilitar a aplicação.

(Um produto De W.tt)

Convidamos os senbores prestamistas contem ulado s.

que estejam com os seus títulos em dia, a virem à nossa

sede, para receberem seus nrêmlos, de acõrdo com o nos

80 Rp�IJlamento.

CONTABILIDADE AGRíCOLA
CURSO POR CORRESPONDÊNCIA - ÚNICO NO BRASIL

Pelo contador E. BRÁULlO BERLINCK
De grande utilidade para fazendas de café, Máquinas de beneficiar
café, arroz etc., pecuária, silvicultura e serraria. Êsse curso é de
grande interesse para os senhores fazendeiros e contadoras
em geral. Da boa administroção depende o futuro do Brasil.

peçam,'nformafiies à

ACADEMIA l/CARLOS DE CAMPOS"
Rua O. José de Barros, 331.6.0 andar - Caixa Postal, 2260 - 5. PauJo

-�==��==�= * =_.=====�==
U.), B.

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

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
s e rn competêncio, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

,

�

'lUCi,SABIA 1.".. A famllla toda
delicia-se (om

Pratos feitos
comMalxena
Duryeo - a

delicia das
crianças.

I Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários

DEljEGACL\ EIU SANTA CATARINA
OBRIGAÇÕES DE GUERRA

A VISO
A Delegacia do Instituto de Aposentadoría 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,
para a posterior troca pelos Títulos, que a venda dos re
feridos selos encerrar-se-á impreterivelmente, a 15 de
Agôsto corrente. A Tesouraria Seccional do referido
Instituto atenderá, aos senhores interessados até às 16
horas do próximo dia 15, na rua Felipe Schmidt u. 37,
térreo.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Programa de festas para
l'O mês de Agosto

Dia 6 - G::,ondiosa Soirée
com início às 21 hs., dedi.
cada à turma "Fernando
JVIachado", do N. P. O. R..

pela sua formatura.
Dia 19 - Grande Soirée com

início às 22 hora•.
Dia 27 � S�irée com início

à. 21 horas.

""

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contrlbnindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no
leito de sofrimento, etc. etc •.•
(Campaha de Hnmanldade

do Hospital de Car:idade).

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cá v. 'VE1'ZEL INDU81'IIIAL-JOINVILI.JE (Marco

al.o 4••• f.lta" •• o••••le••• t

, IJ

regtsr.)

Md :;! iU P.4 la"
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MOSCOU, 4 (U. P.) ••• A AVIAÇÃO ESTÁ T�NTANDO INUTILMENTE CONTER A TRAVESSIA, PELOS RUSSOS� DA FRON"
TEIRA DA PRúSSIA ORIENTAL, TRAVANDO·SE HOJE F'ORMIDÁVEIS BATALHAS AÉREAS SÔBRE O TERRITóRIO GER

MÂNICO, EM QUE A AVIAÇÃO DE AM·BOS OS LADOS É LANÇADA EM GRANDE ESTItO. "STOMORVKIS" E CAÇAS
RUSSOS ESTÃO PARTICIPANDO, EM MASSA, DOS GIGANTESCOS COMBATES AÉREOS QUE COBREM OS CÉUS NAS ZO ..

NAS BÁLTICAS. TAMBÉM SE ESTÃO TRAVANDO TREMENDOS DUELOS DE ARTILHARIA ATRAVÉS DA ZONA FRON·

TEIRIÇA. A LUTA ESTÁ ADQUIRINDO INTENSIDADE AINDA MAIOR, À MEDIDA QUE OS DOIS EXÉRCITOS EM BATA·
\

LHA VÃO RECEBENDO REFORÇOS.

As famílias estão aterrorizadas
LONDRES, 4 (D. P.) - Os despachos de Estocolmo infor

mam que a Gestapo liquidou o general alemão comandante da
ilha de Ruegen, situada no mar Báltico, ao largo ela Prússia
Oriental. A razão teria sido, ainda uma vez, a cumplicidade no

atentado contra Hitler. Segundo as mesmas informações as f'a
míli as aristocratas, que vivem naquela tradicional ilha, estão

r O·
- tonlada.s. de verdadeiro terror, temendo uma sangrenta depu-

Lm grandes· S esploes ração pelos asseclas de Himmler.

l-f d ted
Estocolmo, 5 (D. P,) - Dma la mesma fonte afirma que au-

o,rmaçoes oram e I OS emissora não i?entiIlcada .afir- �entou, grandemente, nos �tl-
Londres, 4 (D. P.) - É o se� Londres, 5 (U. P.) -- As au- �� qUJ o� habitantes da� Ilhas tIm9s dias, a _ameaça d�m,a in-

guinte o comunicado do Minis- toridades turcas ordenaram a" a an
.

o serval:am naVI?S es· vasao alema no arqUll?'2l3:go
tério do AR: "Em horas do detenção de uma centena de trangeiros nas aguas adjacen- �e �aland, perteI?-cente a F'in

dia de ontem aviões do coman- alemães que estavam implica- tes, supondo-se
_

que se tr�te lândía e que dom!na a entrada

do dp bombardeio escoltados dos em funções de espionagem de barcos alemaes. A respeIto, o golfo da Bothma.

',por máquinas caça voaram só- em território da Turquia.

t r
-

N Brasl·1��ç�e�;�nça, em grandes for-
Doze mil nazistas t: oao epomuceno

Londres, 4 (U. P.) __ As capturados A víuva, irmãos e demais parentes de João Nepomuceno
emissoras alemãs estão anun- Roma, 4 (D. P.) - A arti- B�asil conv�dam ás pessoas de suas r:elaçôes para a

cíando que formações rle bom- lharía do Oitavo Exército pc-
mrssa de 7 dia que por al�a do s,audoso extinto, I?andam ce

bardeíros se estão aproximan- de agora proteger a travessia lebrar na <;�tedral Met�'opolltana, as 7,30 horas do dia 8 de ages
do do noroeste, enquanto ou- do rio Arno ao éste de F'lo- to (terça-feira), anteclp�ndo �s seus agradecimentos a todos

1 t ôb S 1 rença. Entre' 3 e 23 de julho, o
os qu= comparecerem a esse piedoso ato.

Tas se e11(;On ram so re c 1- A·t· t bé 'f t
.

1 ria-H 1 teí M kl b '0' Oitavo Exército fez 5 mil pri- provei am o ensejo, am em, para mam es ar sua UTIOl'-
esw lo :10 S em, ec en UI b' redoura gratidão a todos qua to O' t II

.

Hannover e Bruswick. sioneiros, elevando-se a 12 mil .

n s generosarnen e, .ies aUXI-

o número de alemães captura-
Iíaram no doloroso transe, bem como aos que testemunharam

Lond�es, 4 (U. �.) - Uma dos desde 12 dé maio, quando
o seu pesar.

_

das maiores formaçoes de bom-
se iniciou a nova ofensiva pro- -M-----h--·

----

bardeíros, jamais empregada cedente de Cassino. A média 5 mil vôos anner e�n
durante o dia, levantou vôo de baixas alemãs continua a

na presldencia
dum aeródromo na Ing�aterra aumentar,

Londres, 4 CU. P.) - O Su-

oriental, na tarde de hoje, To- premo Comando Aliado cornu- Londres, 4 (U. P.) - A agên-
dos os aviões são bombardeiros O CATARRO nicou que, durante o dia de on- cia Transocean informa de
da RAF, tipos os mais pesados. tem, fôrças anglo-americanas, Helsinki que o Parlamento
A rádio alemã deu sinal de alar- POOE CAUSAR destacadas para ação na Fran- finlandês aprovou hoje, por
me, advertindo que formações

ZUMB IDOS E
ça, realizaram apl'oximadamen· unanimidade, a escolha do ma-

de bombardeiros inimigos se te 5 mil vôos, contra 504, iní- rechal Mannerheim para a

aproxímvam do noroéste da
SU ROEZ

migos. O bom tempo reinante, presidência da República. O
Alemanha. Pouco depois a já agora, possivelmente, per- velho cabo de guerra deverá
emissora nazista especificava UM REMEDIO QUE ELIMINA o [rnitíu o início da jornada de assumir imediatamente o su-

que as regiões de Schleswígho- CATARRO NASAL E ALIVIA O hoje. premo posto do seu país.
1 teí M kl b H ATURDIMENTO CATARRAL
S 'em, ec em urgo, ano- São poucas as pessoas que dão
ver e Brunswick pareciam importância e tratam a afecção ca

constituir os objetivos dos ata- tarra1. Entretanto, a afecção catar

cantes. Não ficou esclarecido se ral não é um mal passageiro. Se
•

Ih
.

d não for tratada em tempo, ela podeesses apare os, anuncia os
degenerar muna grave enf'ermida-

pela rádio de Berlim, perten- de, destruindo o olfato, o paladar e,
cem à gigantesca formação da paulatinamente, minar a saude ge·
RAF a que já nos referimos. ral.

Se V. S. padece de catarro, não se

Espe,ra.se a descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

des,trulcão as instruções da sua bula.

Londres, 5 (D. P.) - As no- Parmint tem demonstrado sua efi

ticias sôbre a desmoralização cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o
das fôrças nazistas na Breta- sangue e sobre as membranas mu-

nha despertaram a esperança cosas.

de que os grandes portos da- A volta da respiração facil, da

quela região venham a caír agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le

em mãos dos aliados, mais ou vantar-se, peja manhã, com novas

menos, intactos. No entanto, energias e a garganta livre de ca

as fontes oficiais advertem que tarro - eis o que lhe proporciona- DESpãA;(;jHLiA�H�T;;Et-;A�D'"U�A�H;-;E;;IR;;O\--;---;;;;:':;========;-rá o tratamento com Parmint. Tor- FRACOS •os alemães bem conhecem a
ne sua vida mais aprazível, mais Acha·se aberta, pelo prazo de 15 ANf"MICOSfalta que fazem ,aos aliados alegre. Para seu próprio bem _ dias, na Alfândega desta Capital. �

bons portos na costa de ínva- se sofre de catarro - comece, hoie, a inscrição para as provas de

são. A destruicão causada ao
o tratamento com Parmint. habilitação ao lugar de ajudante

• de despachante aduaneiro. Essas
porto. de Cherburgo foi tão se-

A
-

d provai, uma vez aprovadas pelo
vera, que ainda agora quásí 10 a caem impetor da referida Alfândega,
,todo O abastecimento aliado telao validade por dois emas. Dír-í-

t d b d bombas gem os trabalhos da banco orga-
em que ser esem arca o nas nizadora das provas os escriturá-
praias. Não é provável, assim, Londres, 4 (U. P.) - Logo rios Sílvio de Oliveira e João Fre- Vitaminas pára Faz anos hoje 4 anos a graciosa
que o: inimigo se mostre me- depois da. meia noite foi reiní- derico Acker, respectivamente, pre- escolares

menina Eneida, filhinha do con-

nos 'eficiente nas suas demoli- dada a atividade das bombas sidente e secretário. ceituado médico dr, João de Arau·
-

BtN t S· t ,ia, e a quol oferecerá uma mesa

ç.oes �m rest, an es e am

�I voador�s ale�nãs que continua. - Man áus, 5 (A. N.) - O Dew de doces às suas numerosas o rn i-
NaZalre. ram caindo íntermítentemente Dra. JOSEHNA SCHWEIl>SON partarnento de Saúde do Esta- guinhas.

Contra Florença ��:�����n�iSn��\���at��.��,a��� dege:�r::�ss�:n�:asuv�a- ��n��:��o��� d����\�sl�i;ãOg(;�l:l� t...,--""5"-2"
............

'-";
.......-_..........

�oI"\�
.....

20·:f��
Estocolmo, 4 (D, P.) - O

clusíve na. zona de Londres. clínica, escolares da capttal. o dêsse :iJnúmero, pelo fône
.comuniçado�emãode�jetn-

�������������������������������-�����-
1600,

tl�it��f���:��f��1l� '411:'I'Ui1:1".111 ::::::D::�f�� :ill;;;1�;;i�:,��";e�é�',�
1!;�t�;��;1r.:�li�1�� IIIRIII:::�UlfIR �::R�CC�:�U:: [;ii!J;:�l!�tj;.i?(��t���
�v.JJstitj.li\r�js. . ........., ".."',..,......F_.,'",...��--".....,.,.."..,.,.""........,.,�__"...,.� --� •.

........".,".,......._.._".,,,.,..,,....,.,.....,,...,,,..,..._�.........�-=- ouro ell;l :pó,

Florian6polis, 5 IJe Agosto de 1944

TOMEM

Vinho Crensota�u
"SILVEIRA"

Grlnd. Tónico

i"

•

Rua Trajano 33 - sob.

FLORIANÓPOL!S.
- Fri

Propaganda ilustrada
em jornais

falecimento
A rua General Bitencourt n. 52

faleceu, ontem, às 10 horas da
rncn h õ

, o estimado corn er-c ic.n t e
desta praça sr. Rodolfo Zimmer,
propl'ietário da Padaria Minerva.
O enterramento de seu cadáver

efetuou·se ontem às 5 horas da
tarde, com grande acompanha
mento.

Dois tebalares
Dois índios tabajaro$, trazidos

em excursão ao sul do Brasil pe
la ern pr-esciz-io Montojo, estrearam
num cinema desta capital e, no,

manhã de ontem, realizaram, no

pátio da Penitenciária do Estado,
uma audição musical dedicada
aos detentos.
Natalício e Antenor -. assim se

chamam os dois tabajaras .. fo
ram muito aplaudidos em seu.
números de canto acompanhado li
a violão.
Como lembrança, o sr. diretor

da Penitenciária ofereceu·lhes du
as caixinhas trabalhadas ur t.ist icn
mente pelo detento AHredo Ja
cinto.

'-

ENEIDA ARAUJO
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