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Rompem os russos as linhas alemãs
LONDRES, 6 {U .. Ps) -_ A EMISSORA DE BERLIM INFORMOU QUE ,QS, RUS
SOS IRROMPERAM NAS LINHAS ALEMÃS A NORl�E DE VIRBRALI$r\V1LA LI
TUANA wDISTANTE APEN AS CINCO KMS- DA PRÚSSIA ORIENTAL, E INDICA
QUE OS MOSCOVITAS LEVARÃO IMEDIATAMEN1-E A BATALHAATERRITÓ-

RIO ALEMÃO PROPRIAMENTE DITO�

Saudação ao Brasil

o MAIS ANTIGO HURIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORE!

Ano XXX I I H. 9176

I

"Não é de surpreender que as notícias da chegada,
em Nápoles, ela Fôrça Expedicionária Brasileira reper
cutiram pelo mundo inteiro, pois não foi acontecimen
to comum. A sua significação, tanto militar como moral,
deveria ter sido óbvia a todos. Representou muito mais

que a simples chegada, no teatro europeu de queira, de
mais um contingente de tropas aliadas.

"Pelo desembarque na Itália, o Brasil- demonstrou
não sómente o desejo de uinqar o ultraje à sua dignida
de nacional, tão rudemente ofendida pela campanha
submarina nazista, como também concretizou a sua

simpatia tradicional pela causa da liberdade e da justi
ça. Um dos primeiros países sulamericanos a romper re
lações diplomáticas com o "eixo" após Peart Harbour,
porisso manifestando prontamente a sua solidariedade
continental e o seú desejo de ratiiicar as suas obriga
ções internacionais contraídas na Conferência do Rio
de Janeiro, o Brasil mais uma vez se distinguiu, sendo o

primeíro país latino-americano a mandar as suas fôrças
combatentes para o campo de batalha.

Por ter sido treinado, equipado e enviado um exér
cito para tomar parte numa luta a milhares de milhas
[ora das suas fronteiras, o Brasil provou mais uma vez

quão profundamente qenuino é o seu desejo de cooperar
plenamente com as Nações Unidas, e de tornar a sua po
sição ao lado daqueles que estão trabaltumâo para a

criação duma melhor ordem mundial.
"Nos, os inqlêses, que gozamos da hospitalidade

dêste grande país, cuja amizade para com a Grã-Breta
nha é tradicional, saudamos a Fôrça Expedicionária
Brasileira, desejando-lhe boa-sorte e todo êxito na tare
fa que enfrenta".

-

(Tradueiâo do "Communitu Commentary", do Rio
de Janeiro, de 25-7-1944).

Florlan6polls- Segunda-feira, 1 de Agosto de 1944

mais Leves - mais Macios I
- e muito mais econômicos I

Isento de umidade, o Composto «A
PATROA» é econômico no uso e assegura
maior rendimento. Porque já vem ba
tido duas vêzes, torna fácil misturar rà
pidamente os ingredientes. E a massa

fica macia, sem bôlhas nem caroços,
resultando em bolos de aspectO e pala
dar tentadores ...
O Composto «A PATROA» é, também,

excelente para frituras leves e delicadas.
Peça-o ao seu fornecedor.

COM?OSTO

./IPatt«r
\

UM PRODUTO DA Swift do Brasif

1

I

L�!�d��,O }á(�'!,I) Bre�!'a fase objetiva dum �aso rumoroso
fôrcas blindadas norte-ameri- RlO, 6 (A. N.) - O rumoroso nem torno do nome, de meu

canas atingiram a cidade de caso das obras atribuidas ao marido. Á Just.ca caberá dizer

Brest, que é também bom por- espírito de Humberto de Carn- se são realmente do espírito de

to da Bretanha. A ponta de pos vai entrar em sua fase mais Humberto de Campos as obras

lanca norte-americana atraves- objetiva. Parte amanhã para a psícogratadas. Neste caso, à Ia

sou' o rio Mayenne, 3 kms. ao pequena cidade mineira, que se milía Campos caberá usufruir

sul da cidade. Logo após, um transformou em "Meca do es- I
o produto de sua publicação.

despacho da linha de frente piritismo", acompanhado do Promoveremos um processo de

acrescentou que os comanda- advogado da família, o jovem perdas e danos. Não são de

dos de Bradley já estavam lu- Humberto Campos, afim de en- Humberto de Campos? Então

tando no interior da cidade de tregar pessoalmente ao mé- nrocessaremos a Federação Es

Brest. dium Chico Xavier uma preca- pirita Brasileira, por falta a
.................-......__....._..........,._• .........,......,._.... tória, segundo, a qUíCI, êle de- verdade".

Morto na FraD�a verá cessar de psicografar as ...,...,...,... - -
-
..--.._.._..._.......,._ �

\I lobras de Humberto de Campos. B -.
-

'

Londres, 6 (U. P.) - A DNB ,A viuva Humberto de Campos, ras. elros

I �l1lmc.io.u _que o .co.mand�nte da I falando a um vespertino local no Vaticanc-
326 dívísão de mfantana, te- declaçou o seguinte: "Não esta- Vaticano, 6 (U. P�)- -- Sua
nente-general Brachisch Wae- mos encarando a questão reli- Santidade o Papa

.

concedeu
chsfer, pereceu em combate, giosa, não somos contra nem a audiência a um grupo de pfi
quarta-feira, nas posições de- favor do espirrtismo; mas que- dais e soldados brasileiros, re�

fensivas a sul de Caumont. I remos fazer cessar 8, exploração centemente chegados à Itália.

------�_\

1

Continuam os bombardeios giQantescos
LONDRES, 5 (LI. P.) - Cerca de mil bombardeiros uor

te-americanos atravessaram na manhã de hoje o canal da

:r.�ancha r�mo ao continente europeu. E já pouco depois a rá
dIO alema anunciava o aparecimento de formações aliadas
.sôbre as áreas do Brunswick, com uma ponta de lanca esten
dendo-se para o Brandburgo. Continua assim a violenta oren

s�va aérea, que .está em andamento desde ontem, quando (illclU-1stve) os quadn-motores da RAF participaram das operações.
Os objetivos de ontem foram principalmente os depósitos de
petróleo na França, numa vasta ação para privar as fôrças
alemãs elo neecssário combustível. Durante a noite, foram.
também os depósitos de suprimento alemães os mais visados,
prosseguindo ademais os ataques para desorganização dos

Itransportes da retaguarda inimiga.
LONDRES, 6 (U. P:) - O comando tático norte-america

no informou quo mais de 1.100 bombrdeíros pesados da Oita
va Fôrça Aérea atacaram objetivos na Alemanha setentrio
nal e central durante o dia de' ontem. As Fortalezas Voadoras
e .Liberators foram escoltados por considerável fôrça de Light
mngs, Mustangs e Thanderbolts.

Grãnde-;eti��da---"'�íêülã
LONDRES, 6 (U. P.) - Na Normândía, os alemães ini

ciaram em grande escala a retirada numa frente de muitos de
.kms. Um despacho, aliás não confirmado, ainda, afirma que os

norte-ameríeanos estavam a apenas a 20 krrfs. do porto de
Saint-Nazaire. Calcula-se que breve DS tanques aliados chega
Tão à costa meridional da península cortando assim a fuga dos
alemães na Bretanha. O fato de os comunicados estarem che
gando ao Q. G. Aliado com vinte e quatro a 48 horas de atraso,
devido à rapidez da investida, explica que não seja conhecida
com exatidão a posição atual das pontas-de-lança aliadas.'
ow __..,._."':r _ _ " ..-

·

w.. , __ 1
A luta na .Polónía

MOSCQU,6 (U. P.) - Avançando rapidamente na margem
ocidental do Vístula, os tanques russos já começaram a amea

çar seriamente a antiga capital dos reis poloneses. A cidade
de Tanorv está situada a apenas a 8 kms. a léste de Cracóvia,
aliás, flanqueada pelo norte. Esta, que era antes da guerra a

quarta cidade polonesa em proporção, é, além disso, o último
baluarte fortificado antes da fronteira alemã na estrada de in
tvasão para Berlim. Sôbre a batalha da Varsóvia não há ainda
Informações oficiais, mas o comunicado russo a respeito deixa
entrever a violência das lutas. Os russos concentraram quasi
todos seus efetivos ele artilharia na cabeça-de-ponte sôbre (I

Vístula, para uma investida decisiva sôbre a capital. Enquan
to isso, os alemães lutam com tanques e infantaria contra os

tnsurretos poloneses, na ruas de Varsóvia. As bombas incen
diárias já estão sendo empregadas pelos nazistas nessa luta
sem quartel.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eletrônica---nova ciência para um mundo novo
j-----.-

Móveis
Comprar, vender ou alugar

80,00
45,00
25,00

o milagre de
pelo

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An@ Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
1\10s Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

Ano
Semestre
Trimestre

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

Anúncios mediante contrato.

Os originais, mesmo não publi
cados, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co
munica a mudança do seu

consultório oara a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstim05.
Escreva detalhadamente.
nome, idade, endereço e eri

pelope selado para a res

posta.

HEMORROIDES
1118 ,t1{Y-4 MAis - .

€Sri (.SPf(/f/CO rRIIZ.
ALIVIO IMéV/AfO!

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

sos de Hemorroides, é íme

diata, alivia as dôres e os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes herner
roidais. A venda em todas
as Parmacias em bisnagas
com cánula especial para
facilitar a aplicação.

MAN�ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Wiu

I
LIVROS

II �_��
O.1.ROSA

IlUADEODOAO,33
; nOllillNóPO(lS

NOVOS e
USADOS

•

Idi�mas por
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo.
logia, Mineralogia, Engenh'aria cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Elett'icidode, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
·'cultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionários, etc, etc.

"Nós e os nossos filhos, =. hoje já permite contar as es-, ço de guerra, nas r'e tecidos,
deiros da Idade de Ouro da trelas...

.

nas grandes oficinas gráficas
Eletrônica, podemos ver o que As válvulas eletrônicas orien- no acondicionamento de tru
nunca viram outros olhos h11- tam os aviões de combate e tas, nas indústrias pesadas, nas
manos, ouvir o que ouvidos hu- transporte e vão, depois da estradas-de-ferro, em tôda a
manos jamais ouviram. E pode- guerra, orientar os colossais parte e em todo D mundo, a
mos realizar cousas nunca so- 'pássaros metálicos que irao válvula eletrônica vem operan
nhadas. Mas, que éa Eletrôni- conduzir sob suas asas o de que do prodígios".
ca? Eletrônica é a ciência do precisam os povos martirizados Ao leitor mais interessado
elétron _. uma partícula invi- pelo nazismo, contribuindo, na transformação por que vai
sível de pura eletricidade, base também, para a construção de passar, depois da guerra, o rá
de tôdas as substâncias que um mundo melhor, de Liberda- dio e a televisão, transmitimos,
nos são familiares. Uma roseí- de e de Justiça. Ia seguir, o que lemos num fo
ra, o planeta Jupiter, o vestido A "General Electríc", cora- lheto explicativo, que a G. E.
azul de uma criança - tudo o ção do mundo no campo de pes- . imprimiu, a côres, em papel]
que existe no Ufliverso - � for- quisa� eletrônicas, mob.ilizou, I "couché":. "Por :n�ís miraculomado de um numero fantástico para ISSO, centenas de cíentís- fSO que seja :o rádio em nossos
de elétrons, numa incessante tas, que ainda continuam tra- .'dias, o de amanhã será ainda
rotação em torno dos seus nú- balhando, devotamente, para muito mais aperfeiçoado. Não
cleos. Há duas gerações, ape- proporcional' dias cada vez me- fosse a guerra e já sería possí
nas, conseguiu a ciência desco- Ihores à Humanidade. vel desfrutar em seu lar das
brir como controlar os elétrons Não nos cabe dar aos leitores vantagens de uma concepção
pela válvula de vácuo, colocan- um resumo técnico dos príncí- inteiramente nova da trans
do-os a serviço do homem". pios, sôbre os quais se baseia missão rádio-Iônica." E, com
Essa descoberta, que revolu- a Eletrônica, mas, é útil saber respeito à televisão, que já é

cionou, a fundo, todos os seto- que é a válvula de vácuo o tun- uma realidade magnífica:" As
res da atividade humana, é damento e alicerce da ERA pesquisas da "General Elec
devida aos Laboratórios de ELETRôNICA. E essa maraví- tric" estão trabalhando para
Pesquisas da "General Elec- lha é descoberta norte arnerica- apressar o dia em que o seu lar
tric", organização narte-ame-I!na, do

dr. A. W. Hull 2 seus CG- será uma janela para o mun- 'I
ricana de eletricidade em ge- legas, dos Laboratórios de Pes- do". I
ral, dirigid?s. proficientementel,qUisas. da "General Electri�". E .é _assim �ue, mantendo a

pelo dr. William D. Coolidge. . "Hoje, no mundo inteiro, tradição gloriosa de Stemmetz,
A Eletrônica é uma ciência centenas de tipos de válvulas de Whitney, Alexanderson, Co

de alcance ilimitado, de hori- eletrônicas estão ao serviço do olidge, Langmuir e seus com
zontes sem fim, pois, cada aplí- homem, desde os minúsculos panheíros, nos Laboratórios da
cação cria e sugere uma nova. globos aos 10ngo13 tubos cilín- "General Electric", as pesqui-
Desde as suas primeiras aplí- dricos de ott:' metros de altura. sas prosseguem pacientes, f'ir

cações práticas, a Eletrônica Utüízarn-nas (, médico, o bom- mes, sempre insatisfeitas. O
proporcionou à medicina meios beiro, o artista, o comandante amanhã da Eletrônica será um
de combate mais eficazes para qe navios, o piloto de aviação, mundo mais saudável, mais
o debelamento e prevencão de o policial. Elas realizaram uma confortável, mais seguro lfa!'a
doenças.

�

revolução incruentas, mano- você e para toda a Humaní
bradas, não pela fôrça, mas, dade.
pela inteligência. Nas imensas Eis, leitor amigo, o

fábricas, empenhadas no esfor-' do elétron!

I n stRVIDORft I·
um

bem
Laboratório que
da Humanidade

trabalha

Resfriàdo
no Bebé"

Evite perturbar-lhe o estomago com-- '

medicação interna. Friccione est.
allíviante unguento no pescoço _

peito, ao deitar. Traz prompto eUi.
vío=corta a maioria dos resfriadoe .

da noite para II) dia.

só na

[a maior organização no

gênero nesta capitaI1

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Ali autoridadell respansiveis pela
fiel execução das Estatísticas Mm
�res podem exigir, sempre qU'l! ballO
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação. que cada ill
formante prove o que declarore. ...

milagre I
má-fé constitue crime contra a -

uraJlca DadoDaL (D_ R. H.).

Quef' ves tir-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

Um,a v�lvula de Raios X, que
tambem e um instrumento ele
trônico, submetida a uma ten
são de um milhão de vóltios
bombardeia células maligna�
com a mesma eficiência que
urna irradiação de radiurn ava
liada em 19 bilhões de cruzei
ros. E isto vale dizer, que a vál
vula eletrônica substitui, com

,v�ntage_m e baixo preço. G }'3_
dium, tao escasso hoje e de tão
difícil conservação. O dr. Wil
liam D. Coolidge, hoje diretor
do Laboratório de Pesquisa" da
"General Electríc", foi" um dos
que previram as possibilidades
que os Raios X abriram em ce
nefícío do homem. Aparelhado
com um novo conhecimento só- F'ARMACIA ESPERANÇACaixa de Esmolas aos Indtgen- bre a atuação eletrônica êle

gentes de Florianópolis criou a válvula rádioscóp{ca de A SUA FARMACIA
"'. catodo quente, que tem o seu I•• Couelhelro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42

D� ordem do S"';". Presidente; co- .nome, e é a base da moderna
í Eatrela a dOllÜcl1ie

�U�lCO que, �m vista de ser ainda 'aplicação dos raios X _- ;.._ _

diminuto o numero de pessoas que " r: , .

I EINE BE·RGAMOautorizaram a sua Inscrição como Tazp�em, sob O pnncipio da F'Dcontribuintes desta Caixa, fica adia- Eletrôníca funciona o micros
da para 10 de.Setembro a data de cópío eletrônico, magnífica des-
-que t�ata a Circular rece�t�men�e coberta dos cientistas da "G-expedida, Outrossim, solícito as . " .

e

pessoas que receberam a. referida neral Electnc. :mste ínstru-
-Circul�r e. a�llldlll não aUJt�riz.aram mento poderosíssimo, que mui
a sua mscrtçao cOAmo contrlbUID�eS, tos dos leitores já observaramü favür de remete-la ou entrega-la .

t' .

a qúalquer dos seus sÍllatários, com �o .•cm.ema a rav�,s dos fIlm�s
a malOr urgência possível. ClenCIa Popular ,

- amplIa
Florianópülis, 25 de julho de 1944. cem mil vezes a imagem da

Heitor Blum traquéia da larva de um mos-10 Secretário ·t f to 'f
. .

__._ _ _._._.0I'II qUI O e o gra a o Vlrus da ln-
fluenza. Em uma palavra: o

microscópio eletrônico desven
da panoramas que ultrapassam
todas as fantasias nesse mun

do. do infinitamente pequeno,
I COMPRA pOIS os micróbios invisíveis na

VENDE
e
Iplatina dos mais modernos mi
croscópios, assumem sob a

ação do moderníssimo' fabrica
do pela G. E., proporções ver
dadeiramente fantásticas.
Não só à medicina a Eletrô

nica trouxe e trará múltiplos
benefícios. O seu raio dé' ação
abrange outros setores, entre
os quais os da indústria, saúde
pública, rádio e televisão. IA ciência, por,sua, v�z, muito I
lucrou com a Eletronlca, que 1� rmwilll=41i1l4A'c:!IiQllII:IIIIl!ll!lllm;;IIl!III ==iDIIII.. IIl...111i'

ALfAIATaRIA
MELLO

... escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado, 11 - A

A "CASA SANTA ROSA" comunica aos seus distintos clientes e amigos
que as suas Secções de Seda s , Lãs e Casemiras foram transferidos da

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

Casa SANTA BOSA
ORLANDO SCARPELLI

.� .

"

Rua Consetnero Mafra. 36 - Telefone 1514

FLORIANOPOLIS
_.

J
Pediram o auxílio
da policia Dara
realizar o casamento
Rio (O Estado) - Os roem).·

res F. S. A., filho de um indus-·
tríal em P'etrópolis e J. A. C. .,..

filha de uma família humilde..
também daquela cidade fIumi-·
nense, pretendendo casar-se
apesar da forte oposição dos-:
pais de F. procuraram a 13,_
Delegacia Auxiliar do E. dfl) .

Rio, em Niterói, solicitando>
para tal fim o auxílio das au-

toridades, as quais, depois de
ouvir os dois jovens, solicita-·
ram a presença de seus pais�
O industrial compareceu à po
lícia aCOlnpanhado do advoga
do Stelio GaIvão Bueno, decla
rando que para impedir o en

lace dispunha de 50 milhões
de cruzeiros. Foi aberto inqué
rito afim de se.r o caso enca
minhado à justiça competente�

A prisão de ventre é um gr ande mal, perturba o funcio
namento geral do organismo. Portanto, quem usar Fideine

Bergamo, adquirirá um grande bem: - o fígado volta à
sua função normal, o estômago, os intestinos, todos os

órgãos ganharão equilíbrio salutar. Tratamento indicado
na icterícia. Deparece por completo a auto-intoxicação.

Em sua farmácia, ou Cx. Postal. 1.861
SÃO PAULO

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

\ �A m.ais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e m�dico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

MACHADO & CIA.
Agências €< Representações em Gera;

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

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edil'.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipio.!1t

do EstCido

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o sr. Nazareno Simas, figura de

destaque em nosso meio esportivo,
faz anos hoje.

,

Hoje faz anos o sr. Reginald
Kazanjian, ex cônsul dos EE. UU .•

nesta capital, onde grangeou nu'

merosas amizades.

,

Passa hoje o aniversário do sr.

tenente Orion PIaH, da Fôrça Po
licial do Estado, e que prestou
sua colaboração à parte adminis
trativo dêste jornal, no seu pri-

Numerosas serão as felicitações
que, hoje, receberá. por motivo do

seu natalício. a sra. d. Cora de

Oliveira Santos.

A sra. d Catarina Gallotti. Bayer,
atualmente residindo na Capital
Federal, faz anos hoje.

Localidades
conquistadas
Roma,4 (U. P.) - Os britâ

nicos conquistaram a localida
de de Impruneta e Monte Bue
no assim como entraram em

Piesa.
.GRATIS! pe�a este Tivro

DOEN,AS DO GADO
.

E REMÉDIOS
Conver5acóes
de paz
Estocolmo, 4 (U. P.) - Cir

culam rumores, segundo os

quais a Finlândia e a Rússia
teriam Iniciado conversações
de paz. A notícia entretanto
não tem confirmação até o mo

mento.

O"AlTAH(WT._ DE OIVUl6A(ÀO

�.,,., =

no;
d ) "Perfídia" - Pelo

junto de gaitas;
e) "O Amor é sempre

amor" - idem;
f) "Ai.nda lembrarás ,

cantado pela dupla Carlos Cos
ia e Sussem Mansur (acompa
nhamento de piano);
g) "Sauda.des ele Ouro-

Prot.o "
- pelo conjunto de

t522 Se precisar de um
automovel. chame

o dêsse número, pelo fône

1600,

ENVIE UH CRUZE1•• EM SÊlOS PARA a PORTE POSTAl:

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.PO$T.Al.l' ,JABOTlÇAll,AL E�T.S.PAW,lI

,

CARTAZES DO DIA
HOJE 2a.teira

--��=-------���----------------
HOJE

Robert

A's 7.30 horas:

Ultimas exibições.
Young, Maureen'O'Bullivan e Lewis Stone, em:

Pecado dos outros
George l\'turphy, Linda Darnell e Jack Oakie em:

O bamba da pelota
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

TRES NUMA CORDA (Miniaturas)
Preços: Cr$ 2.00, e 1,50 Livre de Ce nsura

•
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1�-DiP-lom-e--se-gU-a;d--��;IIiIIIlIIIIIIII�s-em-s-ua-êa-sa�11
Curso em 12 meses, com mensalida des de c- $20,00. Escreva à Caixa I'Postal 3717, S. Paulo, pedindo informações. Gonhe também ,

!
dinheiro como representante na cidade onde V. S. reside. IIEscreva sem compromisso, I

____lAIa w.. J;��������������������---_._-

(,

,
•

A Sufocacão da Asma,
Bronquite e Tosse Alivia·
da em Poucos Minutos
Sotre V. de ataques de asma ou de '

mo. preparando-o para resistir a qual
bronquite tão violentos que (l sufocam, quer futuro ataque. Muitas pcssóas que
tazem-no perder a respíracüo e o hn- haviam perdido pêso, que passaram a'

pedem de donnír : Tosse com tanta noites sem dormir e que se seutiam
fôrça que se sente débil, incapaz de sufocadas com os sucessivos ataques
trabalhar'? Tem que viver sob dieta e de asma ou bronquite, descobriram que
4iuidar·se exageradamente? Mendaco acabava com os acf'SSOS rles-

Não importa por quanto tempo já de a primeira ll'oite e muitos. já há anos,
tenha solrido, deve sentir-se cheio de não voltaram mais a sofrer de asma.
novas esperanças com a receita médio S· tAl" I d'ca chamada Mandaco. Tudo o que tem I ln a IVIO me lato
a fazer é tomar 2. pastilhas às

I.efeições.,
A primeira dose de Mendaco come

e seus ataques desaparecerão COIUO por ca a trabalhar no sangue C ajuda a

encanto. Em poucos minutos M."daco natureza a Iívrar-se dos eleitos da asma

começa a circular no sangue, ajudan- ou bronquite. Em mui pouco tempo laz
do a P"0D10Ver uma respiração Iácil e .,com que se sinta anos mais forte e

livre. sono reparador e tranquilo. de mais jovem Adquira Mandaco, hoje
modo que desde a primeira norte se mesmo. em sua farmaci�:. experiuien-
sentirá mais jovem e mais forte. te-o e veja como dormira hem esta

A A d A
noite e como se sentirá melhor ama-

nos sem taques e srna nhã. Nossa garantia é a sua maior pro
Mandaco não 80 traz alivio imediato teção.

ao paciente e uma respiração mais Já· Mendaeo A�aab.a,n'lJo.",ilil, mas tarnbem atúa sobre o organía- �

Agora lambem a (r S 'O�OO

IEcos e Notícias I
-

I Depois de sofrer OTandes re

paros nos estalell'osl:> da Orga
nização Lage, voltou a navegar
o navia "Itassucé''.

*

O DASP aprovou instruções
para normalizar a requísíção
e aceitação de uniformes para
uso nos serviços públicos cívís ]
ela União.

'" I
Um telegrama de Belo Hori

zonte anuncia haver chegado,
alí, a primeira remessa regular
de penicilina em pó, constante
de treze ampolas. E acrescenta

que o dr. Júlio Soares foi o pri
meiro médico a ministrar êsse

preparado no tratamento da
sinusite.

Êsse decreto-lei isenta dos
direitos de importação, desde

que não existam similares na

cionais, os materiais importa
dos para construção. E, tam
bém isenta do pagamento do

imposto de transmissão de

propriedade as compras de ter
reno realizadas no prazo de
cinco anos, para o mesmo fim.

Para gozar essas vantagens,
obrigam-se os interessado."
além das peças obrigatórias e

normais em edifícios dessa na-
.

. __ . _

tureza, a construir quartos ou convertido em farinha, pa
com sala de banho privativa, ra suprir as necessidades da-

I nas seguintes quantidades n:1- quele Estado.
nimas: Rio de Janeiro e fia0 *

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

Paulo 200. quar�os; "Porto Ale-I O sr. Olivério Vieira Cort e.
gre, Curitiba, Niteróí, Belo Ho- foi nomeado Prefeito de Ca
rizonte, Salvador, Recife, Na-: noiuhas.
tal e Fortaleza, 80 quartos; nas'
demais capitais e no ínteíor
�e qualquer Estado, 40 quartos
com 20 salas de banho privara
vaso Os g0VernOS de todos ;JS

Estados c0vem apresentar os

projetos-de-lei a êles referentes,

I, p'ara a ;xecução �e�sas medi
uas, dentro de 90 dias.

•

I
.I

"

.DILATANDO POR ALGUNS DIAS MAIS

a sua

SENSACIONAL L,QUIDACÃO
(por motivo de modificação

'1

*

=--=:mu1Z C�--
A DIVINA ARTE AO ALCANCE DE JODOS--

TUDO POR CORRESPONDÊNCIA

I

i

da firma)

e

.,

AUMENTANDO as já gra ldfS VA N Aa f5

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

A MODELAR
testemunha, sincéra e pràticamente, a sua

gratidjo à POPULAÇÃO FLORIA 'iOPO�ITAN A,

pela preferência que lhe dispensa
generosamente há tantos anos.

Fixe bem este nome quando precisar de mq,veis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta :modelai' Organizac;ão de móveis e tapec;ar.ias
está aparelhada para nlohiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carla u:m catálogo. Despacha
:mos e engt'adaruos graluil.aIllcntc para o interior.

Segundo decreto-lei recente
mente publicado, aos hoteís

! que
se construirem no Brasil,

'dentro do prazo de cinco anos,
será concedida isenção de pa
gamento dos impostos federais,
estaduais e municipais que
gravarem as respectivas cons

truções, e, durante dez anos,
dos que incidirem sôbre o ramo

,

de negócio.

o jornal "O Albor", ela La

guna, pública uma correspon
dência de Blumeriau, desta
cando que os dois hospítais
existentes nesta última cida
de estão superlotados e "não

comportam os doentes vindos
de fóra".

s. BEÇAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇÃO

Avenida (elso (jarda, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO

'*'

Sapatos para Senhoras
Aproveitem

Os mais
Tudo não

09 preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI além de Cr$ 50,00!

Sapaalria Barreiros
Rua Cone. Mafra, 41

Anuncia-se. de Porto Alegre,
que o Uruguai propôs ao Rio
Grande do Sul remeter grande
quantidade de trigo em grão,

PRIMEIRA PARTE

GRAMÁTICA MUSICAL ou PRIME'IROS ELEMENTOS
Esta primeira parte consta de 21 lições

SEGUNDA PARTE

APERFEICOAMENTO DOS ESTUDOS
da teoria musical, solf�jos, exercícios para a voz, estudo de piano,
violino, violão e bandolim, ]?:a forma mais prática, clara e eficien

te, ao alcance de qtfalquer pessôa que saiba ler.

Esta parte consta de 43 lições.

TERCEIRA PARTE

TRATADO DE HARMONIA
Resumido na forma mais prática e clara.

Esta parte consta de 20 lições.

Para pedidos de informações e prospéctos bem

como para aqu ialção de métodos, tratados, papel
de música, cordas, ins trn uaen tos, músicas popula
res e clássicas, discos. hal'Tnoniza.;,ão e orquestracão
de músicas, redação e revisão de versos, orientação
artística para qualquer trabalho, defesa de di-

reitos autorais, dirijam-se à

\�

ORGaNIZAcãO BRaSILEIRa DE D1FUslo CULTURal
Ru� D, José de Barros, 337 - 6.0 ando - 5/610-11- S. PAULO

����O�
u. J. 8.

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
fundada em 1870 - Sêde : B A lA
INCI<;NIHOS E TRANSPORTI..:S

C&plttU • crt 1l.6M1.181t,ZO

Respom.aOUlda<te.
Receita ...

CrI

Cr$

'.999.4"77 .l'iOO,ÔS
70.681.048.20

Ativo .... .... Cr$ 106.961.917,10
Stntstr-os pagos nos Ultimos 10 anoa , Cr$ 64.986.967.20

Responsab1l1dades . C'r$ 16.736.401.306.20

Bens de raiz (prédlQ8 e terrenos) Cr$ 23.742.657.44

DIRETORES: - Dr. PamfUo d'liHtra Freire di! CarTalho, Dr. Francisco
..

d" sa e Anísio Massorra.

Agências e sub-egêncíae em todo o cer-rttorto nacronat. .- Sucursal O<}

Uruguái. Reguladores de avar-ías nas prlnclps.ts cidades da América. Europa

AGEN'.rE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C r A. - Rua FeJiJI� Rchmtdt, D. 31
Caixa Postal D. 19 - T{'I�fone 1.0R.'1 - I<Jnd. Te legr...A.LIANÇ.-\"

, SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME·
NAU, BRUSQUE, LAGES E RJO DO SUL

*

no Brasil, novas companhíaa
de navegação aérea, com o pro

pósito de estabelecer diversas
rotas comerciais, e entre aa

quais se acha a. "Linhas Aé
reas Paulistas", cujo capital.
=ubscrtto pelo povo, atingirá:
ciquenta milhões de cruzeiros.

o GOVêl'110 Federal permite,
agora, que, nas localidades on

de não existam fitas de aço,
poderão os fardos ser amarra

dos com fios de arame, em

quantidade e diâmetro capa
zes de resistir à movimenta

ção, émpilhamento e manuten

ção da densidade média refe
rida no art. 2° do decreto-lei n.
6.396, de 1/4/44.

A primeira turma dtplomada:
pela Escola Técnica de Avia
cão de São Paulo, composta de .

UO técnicos de aeronáutica, vai
ser graduada no próximo día
12. Êsses técnicos, especíaljs
tas em 17 ramos ele aviação"
serão imediatam.ente incorpo
rados à FAB.

Foi aberto um. crédito de
Cr$ 15.093.979,50 para melh0'
ramentos e 1.parelhamento ela.
Estrada ele Ferro D. Teresa
Cristina.

Anuncia breve telegrama
procedente de Lisbôa, que a

população de São Tomé ofere
ceu ao Cardial Patriarca Cere

jeira, uma barra de ouro pe-
* sando cerca de oito quilos, em.

Anuncia a imprensa carioca, recordação de sua visita à Co
baseada em telegrama ])1'oce-, lônia,

onde benzeu a pl'imei!a
dente de Wash ington, que p.c� imagem do "Sagrado Coração
encontram em organ ízação. ele Maiia ". chegado à. .AfTicn.

Fabricante e distribuidores das afam.odos con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiros, r iacodo s . brins
bons e baratos, algodões, rri oi i n s e aviamentos

para c lfo
í

o te's, que recebe diretamente das
fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores

------------I-----...-- ..--_IUlIII .�_IIIII!lIIl=_ <t
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..,'! if,t:;i;WW.'it;,a: ""á !'elllle !ôchmldt 11. al:l - 'I'el, 812. CONSUI,'l'AS - Das 16 às 18. e inspetorias em tôdas as cidades do Brasil. Otimas condições nas

cobranças. Garantimos ordenado superior a $1.000,00.

r����������E�sc�r�e�v�e�r�à�c�.�P�o�s�t�a�J,�3�7�1�7��S�.�P�A�U�L�O�.���������
Concurso ele
Polícia. Fiscal

DR.
- ----- _--_'--_._- --------------

ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

1',llpecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de JaneIro.
CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
tlerv;ço;,; de Clinica Infantil da Assistência Municipal e H08l)jLallde Caridade

(,o_\�1J5H���1u�!�!�A)1��a(���A�E��j�iOEs.AP.��!2�. {on" LH4 J
Consultas das 1(1 às 1� e das lA às 15 horas

RESlD8NCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Forre 71!3
CLimCA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GAHGANTA

Estão abertas as inscrições
pa 1"8 o cncurso de Polfcla Ffs
cul elo Ministérto da Fazenda,
promovido pelo Departamento
Administrativo do Serviço Pú
bl íco (DASP).

LU('1l1 de iuscrleão r - nua
Felipe ::)ellimelt, 5, J o andar,
em Florta uój.chs. rltartameute
de g 1/2 a 10 1/2 horas, exce
to aos sábados.
Encerramento s - As inscrt

ções serão encerradas em 2 de
outubro de 1944.

OR. SAVAS LACERDA _ __ _. ..-- w _ __ ._. � da��ndi�e��ndid�� �ea;��f��;.
Clínlca médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naa-íz - Garganta. IC ] O"

Q

d d
.

st s
brasileiro nato .

Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. O nla e nli 1 a b) Sexo - Somente pode-'CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone1259.' .

- .

IldHESIDf:NCIA - COllselheko Mafra, 77. RIO, 5 (C. M.) - Segundo informa um telegrama de Belo ���o s��socr::;;��ino. canui atosHorizonte, o profeta Leovigildo pretendia fundar uma colônia ,"
.

de nudismo no bairro Horto Florestal. A polícia, porém, não
.

c) ,Idade - ,]\ih'�llllla. �s

consentiu. anos completos, a d�ta �o �

en-

............. -__ - -,..- _,. _-."._••••- _� -__- _ ! cerramento das lnscrlçoes:

Na-O deixou rezar a míssa :náxima: 38 anos incompleto?
u a data da abertura das inseri-

RIO, 6 (C. M.) - ° padre Hildon Bandeira, vigário de Sa- ções.
pé - segundo noticia um telegrama de João Pessoa - retirou d) Estatura - Mínima -

todos os santos do altar e as chaves do sacrário e da sacristia, ) ,60m, verífícada por ocasiao,
de modo a impedir que o cônego João de Deus celebrasse mís- da prova de sanidade e capa-
sa, na igreja local, em memória do presidente João Pessoa. r-idade física.

e) Serviço Militar O
candidato deverá apresentar,
no ato da mscrtção, prova de
quitação com o serviço militar.
Provas de seleção r

a) Prova de sanidade e ca

pacidade física.
b) Prova de Investígacão

Social.
c) Prova de Português e

Legislação Aduaneira.
d) Prova escrita de Conhe

cimentos sôbre .assuntos de ser

viço,
Prova de habífltneão .

Matemâtíca e Geografia Geral.

, \

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Slf'il'is do Centr-o de Saúde

DQENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UnO-GENITAIS DE
(AMBOS OS SEXOS - TlATOS INFH.A-VEmmLHOS E ULTnA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES,: H. Joinvile, 47 - FONE 16-48

.

DR. ROLDÃO CONSONI
"CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOJ,ÉSTIAS DE SENHORAS - PAR'J'OS

For-mado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Assisten,te por vários a.Q10S do Serviço Círúrgtco do Prof. Alípio Cor-reia Neto.
Cirurgia do estômago e vias büíares, íntesunos delgado e grosso, tiróide, rins,

,:prósti!:ta, bextga, útero, ovártos e trompas. Var-ícocele, 'nídrooeae, varizes e hérnia.
CONSULTAS:

das 2!los 5 horas. à Rua FelilJ)€ Sehnn.ídt, 21 (altos da Casa Paraíso). 'I'el. 1.598.
HESIDÉNCIA: Rua ES'teves Júnior, 179; 'l'1l1. M764

-------

DR. MADEIRA
. Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

NEVES
Curso .� Aperfe íeoamento e Longa Prât.íca no Rio de Janeiro

.'l1)OlIIz,jUl/FAS - Pela manbA: diariamente das IQ,3Cà,.12 hs , 'à t�rde el[cept�aOtl

.....ba4OO1. das 111,30 às 18 horas -- CONSULTóRIO: Rua. JoAo Pinto .'iT••obrado -

.rone: 1.461 - Re8tdêncl,,: Rua PreRldAllte Coutinho, ,a.

"�[NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
. '. .

MOELLMANN
· ,Formado pela Universidade de �nebr.

Com prát.íca nos hospitais europeus
CUnlca mklica em geral. pediatria. doen-

�8 do sistema nervoso, aparelho genitc>
urtnérlo do homem e da mulher

"&.f8� Técnico: DR. PAULO TAVARIIlS
Ourso de Rad!ologia CUnlca com o dr.

·'l4anoel de Abreu Campanarío (SAo Pau

'.ro�. Especializado em Higiene e Sai1de
"<Pl1blica, pela Universidade do R1<> de Ja·
· ·neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

'�lograf!a enníca - Metabolismo ba

� - Sondagetn Duodenal - Gabinete
�e fÚlioterapia - Labol"atórlo de microe

<copia e análise cítníea. - Rua Fernando
i

·Q(achado. 8. Fone 1.1915. - Florlanópollll.

UR� SAULO RAMOS·
"au.peclallilt. em molhlU" de HUor.. -

P.noc
-ALTA CIRURGIA ABDOIllNAL: MM-

·

,mal{o. v""tcllla. itero, ovário•• ape.tdlce,
· 'tUlnOl'_ etc. - CIRURGIA PLABTIOA
00 PIIlRtNJilO - H�I'llJ... billroeele, ..ti>

·.riooale. Tratamento &fIDl 40r e .peraçlo
,de UemorroldO!l e ..� - F'ractnr..:

.wparelh.. 4e Cê880. Opéra .... U"pttat.
de J'Jorlaa6pou..

Fraca P_ira e OUveira. 10. lI'oae, 1."',
'lIIorArio: Du 1t '" l' bor.., Ciarl__te.

'DR. AUIffiUO ROTOLO
· 'Médico - CirDl'2ião - Parteiro

RA lOS 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, rin!!:. e�c.
Aplica o Pneumo-torax arhhclaJ
para o tratamento da Tuberculpse
Pulmonar - Tratamentos mod'er-

nos e efic;lzes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-cur
tas Raios Infra-Vermelhos e Raies
(Jltra Violeta. J nfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodor{), S

esquina Felipe Schlliídt
Das IJ Ih 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Tl'lpfnnp 1.&7"

Dr. LAURO BAURA
I>Jspeciallsta em Doenças de Senllo -

rua - Vias Urtnãrtas.

Curso de especialização de Glneco-

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

Cil'úl'g.co, das afecções do aparêlho
genital femilÚno (Utero, ovár-ios,
trompas, etc.).
Cura radícal das "inflamaç6es dos

anexos .tOvâríos, trompas), sem ope

r'ação). Tratamento de todos os dís

türbtos da nlCnstruação e da 'esterill
nade,
Tratamento moderno da bleno ....a

gia aguda e crônica. em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle .endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEfu'HA
- INFRA-VERMELHO

COl'<SULTAS: - DaR 10.30 às 1:.l

nor-as e lias 2 às 5.

Consultórto - Rua 'rlradentea H.

Fone: 1.663_
Residência

(Sobrado).
Rua l'lradentes '1

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

OIr1Ir.ct. e Ortopedia. Clbalea e CI.r1lrct.
40 tm'ax. Parte. e doell'ilM de pllhora••

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Dicí·
rl8tJlente du 16 àll 17 horas. RESm&N
CU,: Álm1n.nte AJ"f'1m. IM. Fone 7111.

DR. REMIGIO
CLíNICA M1tDICA

MoléstIAs Internal, de Senhora. e Cri·

anças em Geral. CONSULTORIO: Rua

'l'eJlpe Schmldt - Edlf!cl0 Amélla Neto.

rone 1592, 9 lu 12 e 14 às 17 horu. RE·

SID&NCU.: , Larç:o Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen- I
ça. dos intestinos. réto e anUB

-- Hemorroidas, Trotamento da
colite amebiana.

Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Con'3ult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente à.s 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA trS
Hoje e IUWlnbi &eri a !!lua preferida

.Q)�If" ••ctollm e eatra1llteirlllf - Uomeopadu - Perh.1IUlriaa

Artlcos 4e borracluL

t"UlIlnt_ • Pllta ObSel'Tlncta JlO receltúrI. ..,�- \

GRATISl
Quer receber ótima surpresa,
que o fará feliz e lhe será
de "aliosa utilidade? Escreva
a.: Soares, Caixa Postal, 84,

•• Niterói. E. 00 RIO. I
CAÇANDO NO NINHO - Um capitão do exército

dos Estados Unidos encontra o cadáver de um jrpmco
atirador alemão, que, do seu esconderijo, conseçuiú ma

i/ar três soldados estadunidenses, momentos antes de
ser abatido pelo fogo aliado. (Foto da Inter-Americana,
para "O Estado").

I
o que elas
querem .•.

Alexandria (Egito), 5 - A
Prefeitura de Alexandria de
cidiu que as funcionárias mu

ntcipais podem, doravante•

usar nas repartições, durante
o calor, "shorts", camisas
abertas, jaquetas de esporte,
enfim vestimentas leves que
virão, por ceho, alterar o as

pecto até então sóbrio dos lo
cais de trabalho.

Nio tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu "mi
go; nio merece tua estima "Um
trll Idor ... p"ty·flL (f .. n_ N.)

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

ALVARO RAMOS
Correias de transmissão

Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cous.

Barreiros
Maf!'�a, 41

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

a::rm.iW� __"" __·"'t5I""'."_
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o eSTADO 'fCsunda.'eira, 7 "Cle Agosfo ct� 1!�44
-

4

fir ,fUZO 1m HIHEl'fO DA CO·

II �UAl:C"� UE 'j'I.JTCAS

II Laudeltrio Uaspar Branco,
Juiz ele Paz 110 exercicio do

, cargo de Juiz de Direito da

CO-II marca de Tijllcas. na forma da

•

! lei. etc. etc,
Faz saber aos que o presente

edi I al de praça coiu o prazo de
int 1" l�l Dr, H. G. S.

V111'e uias, n1'81n ou (e e co-

n.hecimento tiverem que, a. re

querimento da inventariante,
Oficial de Justiça dêste Juízo,
ou quem suas vezes fizer, tra
rá a público pregão de venda e

arrematação, a quem mais dér
e mais lanço oferecer sôbre o

preço ela avaliação, no dia vin-

Os aproveítadores da'. guerra te e nove do mês corrente, em« .»
frente ao edíffclo da Prefeitu-I .. •• __

Rio (Pelo correio) - Há

10
custo da vida, l\Ias que fa- ra Municipal, desta cidade, às Idias, o "Correio da Manhã" zem os que têm mercado rias dez horas da manhã os bens

Iteceu alguns comentários SÔ-I para vender? Aproveitam-se abaixo declarados, pertencen-]
ore as providências tomadas

I da emergência afim de ganhar tes ao espólio de Manuel Antô
:pela Coordenação quanto à lainda mais, É o que ocorre, nio Machado a saber: Lote L
exorbítâncía de preços a que I por exemplo, com o leite em I Um terreno sito no lugar"Ro
haviam chegado, no nosso 1 pó e enlatado,

.

de importação lador " com cento e vinte bra
meio, as casimiras e demais te- estrangeira.' Tal produto teve ças de frentes, que fazem em

cídos, os calçados, móveis e suas taxas alfandegárias su- uma Guarajúba e na cachoeira
<outros artigos, incluidos nesse prímidas em virtude de recen- de André Fernandes da Silva,
rolos que' se referem a gêne- te decreto do govêrnó. Toda- com trezentos ditas de fundos
TOS ditos de primeira necessí- via, contra o que era lícito es- na cachoeira do salto, extre
dade. A desculpa dos .comer- perar, o importador mantém o mando a leste em terras de
dantes altistas obedece sem- preço antigo. E não se diga herdeiros de Fernandes Duarte
pre a um já rançoso refrão: que o artigo seja daqueles que da Silva, a oeste em ditas de
tudo subiu, com a guerra. Mas são considerados objeto de lu· Agripino José Tomáz no valor
(escreve novamente aquele XO. Leite em pó, produto ali- de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00),
matutino), todos estão vendo mental' infantil" dificilmente Lote 20 - Outro terreno sito
agora, dentro da prtfneira

I
se substitue. no rererído lugar "RõladoT"

amostra de ação repressiva à I com cento e quarenta e nove
ganância, que a elevação dos Os fiscais da Coordenação, metros e oitenta e três centí-
preços, produzida pela calamí- prosseguindo em seu trabalh. metros (149 m. 83 cm.) de fren
dade mundial que enluta o de descobrir as causas do ex- tes que fazem ao norte na ca
mundo, está ainda muito Ion- cessívo encarecimento da vida, choeira do "Roladoi'" por' qua
ge da carestia trazida pelos encontrarão, não há dúvída trocentos e setenta e dois (472)
que com ela especulam. abundantes provas de que a ditos de fundos ao sul em ter-

Deve-se ponderar, com efei- guerra está sendo responsahi- ras de herdeiros de Bernardino
to, que muitas vezes essa mes- lizada, não raro, por muitas Mafra; extremando a leste com
:ma guerra dá 'nascimento a coisas com as quais ela nada herdeiros de Bernardino Braus
medidas tendentes a baratear tem que ver, . .

I e ao oeste com terras do menor
-

Francisco Fernandes Duarte

A d· t M
·

, no valor de mil e seiscentos

gra eeunen O - e Issa :cruzeiros (Cr$ 1.600,00). Lote --------I-M-PO-R-TA-D-O-RA-«-A-YA-.-RÁ-O-IO-S-----=130 - Uma pequena casa cons-

U •

L
-

d f -, I' t truida de madeira em máu es- S Paulo - L'lrgn Sta. Cecília, 34 -

l�arla ursa e rei as • ,os a tado edificada no terreno do

I
Caixa Post:;l 4C63

Viuvo. filho, nora, netos, irmãs. cunhadas e sobr-i- 20 lote, no valor de trezentos 6, 7 e 8 válvula, t
ô 'ias as ondas,

nhos de MARIA LUISA DE FREITAS COSTA rricr- cruzeiros (Cr$ 300,00). E, para prpços da fábrica, Peça catálogo.nifestam o seu agradecimento sincero a tôdas as
que chegue a notícia ao conhe-I!...----------------------------pessoas que, durante a enfermidade de )sua que-
cimento de todos, mandou ex- Os óqios da Eatati!!ttea l\1il1�lIu CASA MISCELANEA, distrr-rida e inesquecível espôsa, mãe, sogra. 0176. irmã, , ih b pedir O p'resente sdital que será te�m apôio te".I, quando I1t ma.. buidora dos Rádios R C Aeun ada e tia, a visitaram e prestaram os seus sarviçoli. em como

o produtor e : vendedor a mOlltrar
. .

.

às que, depois de sua morte. os confortaram com expressões de pssar. afixado no lugar de costume e
o que pOH.em em ......tabelee" Victor, Vávulas e DS1cOI.Outrossim, convidam-nas para assistirem à Sánta Missa. que, pelo d id I a de Rua Trajano , 12.d ' d C d I d 10 d repro UZI o na mprens "••toL (D... II.) ••eu eterno ascanso, sera reza a na ate ro, no ia o corrente,

5&·feira, às 7,30 horas, da capela do S.8, Sacramento. antecipando F'Iorianópolís, na forma da lei.
desde jà os seus agradecimentos, Dado e passado nesta cidade e

F10rianópoJilill, 7 • - agosto •• 1944, 3.17·1 comarca de Tijucas aos 4 dias
.do mês de agôsto do ano de mil
'novecentos e quarenta e qua
tro. Eu, Rodolfo Luiz Büchele,
escrivão, o dactilografei e subs
crev]. Laudelino Gaspar Bran
co. Selos afinal. Está conforme
o original que dou fé de ter

afixado, hoje, no lugar elo cos

tume. O escrivão Rodolfo Luiz
Büchele.

ra

azia, dores, eructações e malestar, após as refeições,
indicam hiperacidez estomacal. Com a frequência desse

desconforto, criamos até uma prevenção ao natural prazer
da alimentação, e é assolada nossa alegria e vivacidade de

espirito. Com Magnésia Bisurada, que é uma composição
alcalina de eficácia comprovada em todo mundo, consegue,
se fácil e rapidamente neutralizar a hiperacidez estomacal.

",",'.'�"M.agné's.i�J .'
.

"'i

B'fS·U·R;iA DA':"
EM PÓ {EM 'COMPRIMID'OS .

.'

\,'

Rodolfo Luiz Biirhele

A Estatística Mih�ar, destinada ,

acilitar a preparação rápida, II tão
las da Nação, exige que tod08 011

JHfeita quanto possivel, do apare
.humento material das fôrças arma·

"1'8.síleiros lhe prestem cooperação.
�obtrair-Ihe apôio é trabalhar CQb·
n " Itr .. ,,1! ",m ..verra. (D. E. M..),

Bua João Pinto, n, 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

t
.,

Medin:t Farrn, Narbal Alves de Souza
farm. L. na Cesta Avila

Exames Anátomo-patológicos_
Diagnóstico precoce da gravidez,
Sóro.ãiagn6sticos
Hematologia
Coprologia,

Bacteriolcgia
Au tovncârio s .

Ultromicroscopia. I
Química sanguínea.
Análises de urina.

viço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Forinhas, bebidas, café, mel. águas po tcí
veis e paro uso industriais (fecularias, cervejadas),

r

FILHA' MAE ! AVO I
-

To ('f as devem usar a

. '.I!I!t·!Sij.7!iiJât:)
(OU REGULADOR
MULHER EVITARA
Alivia 15 Cólicas Uterinas

VIEIRA;
DORES

Em prega- se com van ta,llt' In na
ra combater 88 trregurartríades
das tunções periódicas d{.�8 �e·

uhcras É calmerue e reg'ulfldor
dessa» funções.
FLUXO. -"EDATIN A, pellt !lUA

compruvada eficácia, é muito rt'l

ceitada. D�v-e ser usada com

confiança.

IFLUXO-SEDATINA encuutra-se
em Indu parte.

----

I Instituto de Aposentadoria e Pensões

I DELE��ctG221s'l"i!�����RINA
OBRIGAÇÕES DE GUERRA

A VISO
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comerciários em Santa Catarina, avisa aos se

nhores segurados que ainda não procederam à aquisição
ele sêlos de Obrigações ele Guerra referente à quota de
Abril pp., devida na forma do Decreto-Lei n. 6.455, de
��n-4-H 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
AO'ôsto corrente. A Tesouraria Seccional do referido
ll�stituto atenderá, aos senhores- interessados até às 16
horas do próxin?-o dia 15, na rua Felipe Scllmidt n. 37,
térreo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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malll

o fSTAoo-Segunda.feira. 7 C!e ,Qgosto n"", '!:Q44
... ... .•••aLI 11 "ifNftk!i rI. i & = *"., r pe. m

UR� (ESp�!*an� "oss�Oexpe:��!�v��!a!!?r�e�!I--R-E-P-RE-S-E-H.T-AMTE GERALvatore _Romar.l.O", <;>rgão oficial guerra civil. da Espanha, des- ido Vaticano, publicou, como truindo a cidade de Guermca,
referiram telegramas estampa- a mais tradicional cidade es
dos nos jornais de domingo, I panhola, exatamente do ponto

um.
a declaração segundo a

I
de vista religioso. De maneira

I iqual a abadia de Monte Cassi- que, desde que a posição em

no, monumento histórico de. que se achava a abadia de

Mon-I Iprimeira ordem, nunca fora! te Cassino fosse favorável à re-

.

utilizado pelos alemães para sístência, que ali desenvolve-
fins m!litares. Motivou essa de- ram, é claro que os nazistas .. _

claraçao do "Osservatore" um não hesitariam em se utilizar
comentário do jornal dos solda- dela. E foi o que sucedeu.
dos norte-americanos "Stars I, OS americanos nunca des
and Stripes", segundo o qual truiriam um monumento hís
«os alemães continuam

. u�il�-I tórico pelo prazer sádico de
zando os monumentos hI�tor�- destruí-lo como os nazistas fi
cas par� salvar a pele. Pr�me�- zeram em Guernica, e fizeram
1'0, Cassm�, ��ora a torre ínclí- sistemáticamente na R'Ússia. li
nada de PI�a. .

. mentalidade aliada é, tambémA rroposI�O, o ,?O���.Ituado a êsse respeito, muito diferente
matutmo carioca DIana de da mentalidade nazista.
Notícias" pergunta: - com � _

quem a verdade? Com os solda
dos americanos que lutaram
em Cassino, e que podiam per
feitamente localizar o fogo na

zista, ou com os jornalistas do
"Osservatore"?
A luta em Cassino (diz aque

le matutino) foi extremamen
te ardua, e alí, os nazistas ten
taram barrar, com todo o poder
que possuiam, o avanço aliado.
A abadia situava-se num mon

te dominando toda a localida
de, e as notícias referiram sem

pre à dura necessidade em que
se viram as fôrças anglo-ameri
canas de atacar o histórico
convento beneditino. Os pró
prios alemães não negaram
que, houvessem alí se entrin
cheirado.

Os nazistas, além disso, ja
mais se mostraram respeitado
res de monumentos e relíquias
alheias. Ainda não havia a con

flagração, e já a aviação alemã o seu pesar.

Para evitar infecções, barbeie-se em casa!

Quasi sempre, a vítima de grave infecção da pele desco�re
que o mal lhe foi transmitido por uma navalha que servira

.

a outras pessôas. Não deixe que isto lhe aconteça! Defenda

o seu rosto do perigo de contágios, barbeando-se em casa

com um anarelho Gillette e as legítimas lâminas· Gillette

Azul durá'veis e ab:::olutamente assépticas. Eliminando os

riscos de enfermidades da pele, Gillette propo�cio�a tam

bém extraordinái ia suavidade e grande economia. :E: ermm

o processo mais pr á ti co para o barbear diário, sendo pu;

isso universalmente adotado.

� .

.�����- -�-=��� ,

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

7

Grande Cio., operando há muitos anos no ramo de sorteios prediais,
necessita de representantes nas capitais e cidades do interior.
Garantimos boa renda rnens 1. Escreva sem compromisso

à Caixa Postal, 3717 - S. PAULO.

I

ComprasPrefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

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

do Hospital de Cal'idade).

e Vendas

Aceitamos encargOll para a venda de imóveis nellta capital,
Coqueil.'OII e Est.reito. Trabalho honeato. rápido e eficiente, mediante
módica comissão. Ofertas para A. L. Alves. Rua Deodoro, 35.

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

CASAS
Vende-se; Rua Crispim Mira

Rua Bocaiuva
Praça da Bandeiro.
Rua Fernando Machado
Rua Frei Caneca
Rua Almirante Alvim
Rua Major Costa
Rua General Bitericcur t
Rua Visconde de OUrQ
Avenida Ri.o Brcmec
Coqueiros
Coqueiros
Estreito.

Preto

BalneÓ:rio
Rua Frei Caneca
Rua Camboriu
» »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompo_ki
Estreito

CHACARAS
Rua Frei Caneca, 26.000 mtsZ·
Rua E.teves Júnior, 26,000 mtsZ.
E noa Barreiro.

TERRENOS

o TOSSE o BRONQUiTE

t Joãe Nepomuceno _

Brasil
A viuva irmãos e demais parentes de Joao Nepomuceno

Brasil con�idam ás pessoas de suas relações para a

missa de 7 dia que por alma do saudoso extinto, mandam ce

lebrar na Catedral Metropolitana, ás 7,30 horas do dia 8 de agos
to (terça-feira), antecipando os seus agradecimentos a todos
os que comparecerem a êsse' piedoso ato.. .

Aproveitam o ensejo, também, para manifestar sua Imo�'
redoura gratidão a todos quantos generosamente, lhes aUXI

liaram no doloroso transe, bem como aos que testemunharam

27.000,00
70.000,00
60.000,00
25.000,00
16.000,00
20.000.00
45.000,00
35.000.00
22.000,00
48,000,00
12.000,00
15.000.00
7.000,00

60.000,00
150.000,00
30.000,00

2.000.00
8.000,00

20.000,00
\ 20.000.00
11.000,00
25.000.00
10.000,00

THE LONDON & LANGASmRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON AssURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, l'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

s��Ã� 'j/RefA?
""
. .,

!. ESPECIAUDI\DE s,
'-t .. c:-:::: =-:=:::::::-_;,-í>'

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cfx . \VETZEL INDU8'l"'RIAL-JOINVILLE (Marca reglst.)

aão (4e'Y. faltaI' e_ casa aleu.- t
________________ae � � �__,�·Is ,_� • j
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LONDRES, 6 (U. P.) ... SEGUNDO A BBC� A RúSSIA CONCEDEU À FINLÂNDIA 12 DIAS PARA DECIDIR SE CHEGA À,�
PAZ NEGOCIADA. EM CASO NEGATIVO, OS EXÉRCITOS RUSSOS INIClARÃO SUA MARCHA SôBRE A CARÉLIA. El\f-

GIGANTESCA OFENSIVA
=

No encalço dos olemâes
\
\

LONDRES, 6 (U. P.) - Diante ela rapidez do avanço alia- Ia aetenc;ão de
do pela Bretanha, em vários sentidos, os mais discretos ele- J&ckie (oopar
mentes do Q. G. Aliado se deixaram contaminar pelo otímís- NovaTorque, 6 (U. P.) ._ O Estocolmo, 6 (U. P.) - O
mo reinante - vaticinando, também, que nestas próximas 24 conhecido Jackie Cooper, que l atleta Anderson venceu a prova
horas teremos a notícia da chegada dos aliados a Saint-Nazai- acaba de participar na pel ícu- dos dois mil metros disputada CAMPEONATO CARIOCA: Flu�·

minense 1 e Benqú O; F[C\mengo 1
re, Namtes Lorient ou Brest. O fato de considerar-se ameaçado la de título "Onde estão seus no estádio daquí, igualando seu e Madureira O; América 4 e Bom. _

um verdadeiro leque de objetivos, dá idéia perfeita da multi- Filhos?", rodada pouco antes próprio recorde de 2 minutos Sucesso I; Canto do Rio 5 e Batel-
plicídade das operações que Bradley está dirigindo na Breta- que Cooper entrasse no serviço 21 segundos e 9 décimos. Lu- fogo 1.

f
nha. Um correspondente, em despacho que acaba de enviar do ativo da Marinha, vem de gelkivist, que uma vez alcançou m;i��PIE���;�g�!�aLI�:A�s�:;: �

\
fronte, diz que o domínio aliado no ocidente da Norruândia ser acusado da perversão de a mesma marca, ehegou em se- tes O; São Paulo 1 e Santos O; Co-
pode ser comparado ao do exército na Bretanha, e para ílus- duas meninas. O promotor Ar- gundo lugar. mercial 6 e Portuguesa Santista 2; .

trar sua afirmativa acrescenta que na base península nOl'man- thur Fischer iniciará o processo ,.....·J".·_.·....•.•__••....· ......••·........·.·.·_I Juventus O e Ipiranga O.

da a maior dificuldade para os americanos parece ser encon- contra Cooper e outros três im- Duelistas ?AMPEON�T.O MINEIRO: Cru·
-

1· I
' .

excomungados zerro 5 e Amenca 1.trar os alemães. Diz o correspondente que, em certas reglôes, p icac os na denúncia de moças CAMPEONATO BAHIANO: Galí-.
como a léste de Saint-Sever, as patrulhas americanas reali- de 15 e 16 anos de idade, e os Rio, 7 (E.) - Despacho tele- cia 3 e Guaraní L
zam profundas penetrações, sem encontrar um só nazista, quais, depois de tremenda bebe- gráfico procedente de Cuba EM FORTALEZA: FerroviáriQ 3 e .

nem mesmo como amostra. Q. G. Aliado guarda silêncio sô- deira, serviram COl!_!O protago- anuncia que o matutino "EI FOÉ�IEO�ELEM: Remo 4 e Trensbre a posição exata das colunas aliadas, que investem sôbre nistas do feito. Foi ordenada a Mundo" publicou uma carta do viário 1.
Nantes. Mas a emissora ele Vichí informou que se encontravam detenção do referido artista. Arcebispo Manuel Arteaga, de EM CURITIBA: Ferroviário 2 e ,

os americanos a menos de 25 kms. daquele porto do Loire. Havan_a, anu�ciando. a exc�- Curitiba i.
......................., _•••••••,...... ;:-- --_•••••••.-._ - • 'VI E� ,greve �����o �� d�::ta��Ist:spo��� Por motivo do :áu tempo. nãc.'A (ca rga relampago» na Bretanha gr���ad��:a, tt�ba\�;.d�/eS- n� ���.:: fefe�i.;:�ta r���nfá��: ;!��l�:���;;:::].��:;�i�:�

R I S lVI
-

t d CI b transporte público desta cida- tifica os duelistas mas o "El não houve jogos no Recife.or�O��l���s�o��:ntea�a Únit�d �:;afro��sP�l�i�da:, a���'a�n'��� ��&��__�];��!�...._.....� ........ �undo" �ub!i�a n� mesma pá- TURFE
Press) - A carga relâmpago tão ameaçando cortar uma Pela posse de, gma a história de .um duelo Repetindo o feito do ano paSSel-'·

travado entre Eugenio de Sosa do, o parelheiro de criação nucíc-desfechada pelos norte-amerí- área que conta c.sm portos FI
.

orenc;a Junior diretor do "Diário da naJ,"Albatroz". venceu, ontem, na
•

canos, através da Bretanha, tai� . :omo Lo_riente e Saint- Londres, 6 (U. P.) _ Floren- Marinha" e Guilherme Belt, Hipódromo da Gávea, o Grand�·,
promete dar solução ao maior Nazane, que sao, atualmen- ça está em poder dos aliados t· Ieit d H

Prêmio Brasil de 1944'. Obtivere:m,
,problema das fôrças de ínva- te, importantes bases. de sub- Ainda há pouco despachos da' an IgO pre ei o e_av�n�_ nessa prova de repercusão inter-·

.
_. - nacional os 2· e 3' lugares, resz·-são aliadas, qual seja a falta mannos,. al.em de Saint-Malo frente italiana faziam prever Pensão dada a pectivamente, os parelheiros aEve-

de um número suficiente de e do mais 1�1porta�te de. t�- u.ma violenta luta nas rua.s da um p�lha'o reody» e «Alibi». O bilheite de
portos de primeira classe, ca- dos, o de Br est. EXIstem Indí- CIdade onde os paraquedístas I R· 6 (A N") _ O

.

_

loteria correspondente à vitórie de,·
d d

� .

d t 10, .. maIS an Albatroz tem o número 27.505.pazes e ar vasao ao super- ClOS, agora,
,

e q�e a, �ap ura Ii alemães estavam concentrados tigo palhaco do Brasil chama-tráfego de homens e materiais de Brest sera mais Iácil ,�ue na margem norte do rio Arno se Benjamin de Oliveira. Só denecessários para uma maior ar- a,de Cherburgo. �e as notícias para enfrentar o Oitavo Exér- picadeiro tem 60 anos. O preremetida em direção ao solo sobre abaIxo nível �o m�ral cit? que já se ap�derara. do sidente Getúlio Vargas, muitasalemão. Os observadores mil i- do c�mlbatente alemao forem bairro ao sul do no. Subíta- vezes, visitou seus circos. Agotares esperam que as opera- confirmadas, _Brest. e out.:os 'mente um despacho do corres- ra, está êle com 80 anos e nao
çõ�s na Bretanha sigam? �a� portos. poderão CaI� em maoc I pondente da NBC anunciava mais pode trabalhar. Ses?'undodr� observado na �ormandla, dos alrados sem �alOres danos que as tropas aliadas tinham um vespertino local, o �presio�lde as colunas aliadas, I�ll- que os determinados pelos penetrado no centro de Floren- dente resolveu conceder-lhecíalmente, cQrta�am a pemn- combates travados nas. ruas, ça. E logo a seguir, b comunica- uma pensão. O caso não temsula nas proximldad_es da b�- mas n';U1ca como os assinala- do alemão noticiava que as tro- precedentes.se, arremetendo então em dI- dos ate agora. pas nazistas se tinham retira- ."._......-_-_•.-..-_w_. ._-._ .......,..._,_..._.

do para o norte da cidade. Am- B I
- Vendem-se

�s êsses despachos, aliás, já a coes três BoI
foram irradiados extraordínà- cões para caso comercial.
mente. 'Repete Berlim que a Ver e tratar na rua Tira
,evacuação de Florença vinha dentes, 10. 10 v. -I
salvar os ricos tesouros de arte.

Para o Rio
México,6 (U. P.) - O minis

tro da China junto ao govêrnoLondres, 6 (U. P.) - Os ves- l11exicano, Chíng Tsing, parti- Vaticano,-6 (U. P.) - O .Pa- -

pertinos locais informaram que ra com destino a Washington, pa criou nova diocese no Chile,..
as tropas norte-americanas, onde tomará rumo ao Rio para em Valdívia, para a qual no
em marcha na Bretanha ja es- assumir o posto de embaixador meou bispo o monsenhor Ar-

- - - - - i tão a uns 30 kms. de Nantes. do govêrno de Chung-King. tur Meri Ber!cdorf.

L�E���� ri?;����'m�ç�=r�e �� IiiiiiiJ�iii.iiiiiiCiiiiiioiiiiiiSiiiiiiT�iiiAiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiliiif.iiiitiiiL-LiiiiiiiMiiiiiiiiiAiiiiiiNiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiii. �
ridional, como na Prússia oriental e na Letônia, a luta que Francês, inglês ';
se trava nestes momentos é de extrema ferocidade. Os des- e espanholpachos daquelas frentes indicam que os russos estão lançan- Rio, 6 (A. N.) - O ministrodo poderosos ataques contra os baluartes alemães, que ter- da Guerra acaba de tomar prominam invariavelmente com a conquista de centenas de 10- vidência no sentido de íntensí
calidades num só dia. Parece, porém, que é na Letônia onde ficar o ensino prático do rran
os nazistas resistem mais furiosamente. Compreende-se tal cês, inglês e espanhol, no Cole
situação, porque na região do Báltico há .gramdes exércitos gio Militar e nas escolas prepacercados, ao contrário do que acontece nas outras frentes, ratórias. Nesse sentido, acabamonde os alemães podem realizar suas

" estratégicas" retira- de ser expedidas as instruçõesdas. Os alemães, assediados naquele Estado báltico, contudo, necessárias, de modo que ar'
não parecem dispostos a lutar, pois, recuam lentamente c1iall- estudantes venham realmente
te da poderosa pressão do general Bagramian. 'a falar aqueles idiomas.

Florianópolis, 7 de Agosto de 1944

PARA FERIDAS'IE C Z E MAS,·
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

2.000 o ESTADO Esportivo"metros
FUTEBOL

Nova diocese

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

BaspõOFCiê
-

êiiíâiêi'r·às .

Vaticano, 6 (U. P.) - Sua'.
Santidade nomeou o padre :

Henry Gelain bispo de Caja-·
zeiras, no Brasil, paróquia de:
Antônio Prado, em Caxias.
�-,.""""""",-_",,-'-''''''''''_'''-.-J

..................,_ ."... .....",

Para Nantes

(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de ConstrD�ão I

Proietes; Orçamentos, Administração
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLOAIANOPOLIS

Lan�ou a Finlândia às urtigas
LONDRES, 6 (U. P.) ..• NOTíCIAS DE ESTOCOLMO DIZEM QUE A ALEMANHA, APARENTEMENTE, ENTREGOU A FIN
LÂNDIA À SUA PRóPRIA SORTE, POIS COMECOU A RETIRAR TROPAS DE TERRITóRIO FINLANDÊS.
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