
Foram experimen ta,das na Polílíl;á��;
NOVA IORQUE, 3 (U. P.) --- A EMISSORA BRITÂNICA INFORMOU TER o SUPREMO COMANDO ALIADO D��t&RADO
QUE OS RUSSOS ENCONTRARAM GRANDES ÁREAS DA POLôNIA DEVASTADAS PEL() EFEITO DAS EXPERIÊ,�AS OOM J

AS BOMBAS VOADORAS TIPO "V-2". l�i\,\\\,'\ � ',:
"

•
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Está ficando sem
. petróleoi:�'�fsaalemãS

. :\TOSCOU, 7 (U. P.) .- Parece que HItler esta lançando
I

ç
o 1101IGO que resta da sua "Luttwaíte

'

nos desesperados esfo_J'- Zurique, 7 C�. P.) Bom-

ços para reter o avanço russo. Isso transparece na íntormação I bardeiros alemaes, depois de
de que, durante o dia de ontem, a aviação russa derrubou lOS atacarem objetivos na França,
aviões nazistas, a maioria deles, sôbre :a Prússia Oriental. Em lancaram ontem à tarde bom
três dias, a fôrça aérea russa efetuou 2.500 sortidas, o que dá bas sôbre a localidade frontei
idéia de como se está intensificando a batalha aérea na fren- riça de Morgins, na Suiça. Foi
te oriental. E, por falar em frente oriental, Hitler viu-se, des- atingido o castelo, que é utilí- Grande contra - ataquede ontem, reduzido a uma única fonte importante de petróleo, zado para as férias da mocida

quando os russos tomaram Drhobiycz, com efeito, a cidade de suiça, ficando feridas vá- JUNTO AO Q. G. NORTE-AMERICANO, 8 (U. P.) - Os

pr incípal da rica região pstrolffera da Galisia, ligada por rias jovens. E, não contentes alemães desencadearam por fim seu prlmeiro grande contra

meio' de grandes oleodutos aos poços de Boyslaw. Agora, só com isso, os aviadores metra- ,ataque 'no setor do primeiro exército norte-americano. Pare

fica em poder dos alemães o campo petrolífero de Ploesti, na lharam a população, que se re- ce ser êste ataque uma das famosas "obras da intuição de Hi

Rumânia, aliás, também bastante ameaçado pelos russos. fugiou nos bosques. tJer", que lançou à arena quatro divisões blindadas, com o

�__ . _........--..__ ........._....-_w-.._-..-- - ._____._.,.._............... ___........ .. -...-.... 'J"� - - - - - - _. - - - - - - - - aparente propósito de perfurar a. cabeceira de ponte norte-

De passagem comprad!a para Parl's Enconerôpert6'"---- americana em Avranches. Dizem as primeiras informações
U de Saint;Malo que, arrastando enormes baixas, reconquistaram os nazistas

LONDRES, 7 (U. P.) _ Lançando ao combate o Primeiro Londres, 7 (U. P.) - Cornu- lVIortisan, ponto inicial da ofensiva norte-americana da última
nicou o Almirantado que, du- quinta-fgira. Também avançaram cêrca de 5 kms. em dírecão

Exército Canadense, em pêso, dá Montgomery a impressão de .�"S

que é chegada a hora de desbaratar as fôrcas alemãs do setor drante a oper�ç�do ndavadl resal�zat- de Chervrens, único ponto em que os norte-americanos perde-
de Caen onde Rommel levantou sua prmcipal barreira ao:r: rasf'proxll�l a es te. amd

- ra111 terreno. A grande batalha prosseguia sumamente encar

ilval�co �liado na Normândia. Os norte-americanos, por sua Ma?, horça� 'teAve� cos elraf. a niçada, na noite de ontem, com elevadíssimo preço para as

vez' realrzaram importante avanço para léste, e a direção do ann a

b te
arnca man te- fôrças blindadas de Hitler, que estão sendo destmídas entre

me�Jl1o tornou-se patente, quando se anunciou a travessia do lrham .c�m. a e comt.ut�da pad ru5- Mortamg e Sourdeval. Não obstante o furor com que os ale-
,.'

. A .
. a mlmlga, cons 1 UI a e mães reagiram, dizem as últimas informações que as tropas

rio Mayerme. E�tas colunas, bem <:_omo as br-itânicas, que en-
barcos de escolta fortemente ele Bradley dominam a situação no setor em referência, onde

frentam os nazistas em Caeu estao de passagem comprada d U 'h'
. 'A .' 1" 1-

\ arma os. ma can oneira a1'- a aviação aliada, senhora do espaço, presta erícíentfsstmo
1Ja1'a París. E oonsequencia, os despachos ele Lon� res ja c ao;mada foi tor edeada e afun- apôio à infantaria.
como ini�iac�a a grande bat�!ha pela posse. da caplt�l france-1dOu. Outra fOr presa das cha- _

sa. Os exerci tos de Bradley ja ameaçam a Iiuha do no Sart�e, mas e, provavelmente explo- O g.::ltob.-nete Em Guamque banha as cidades de Alençon e Le Mans, num. ponto dis-
diu.

' U

tante ele Par ís, pelo sudoeste, menos de 160 kms. DIzem obser- ,............_..,.......,,_._._._.._....... .....................,... - ..... -

vadores militares que se o Alto Comando alemão não tomar 1]ste e' o O·lt VO DlpODICO... Pearl Harbor, 8 (Por Frank
imediatas providências para deter o ímpeto do general Bra- f& a Chung-King, 8, (SIC) - So- Tremaine, da U. P.) - As tro-
dley, o flanco esquerdo alemão ficará em posição insustentá- geueral morto licitado a falar sôbre a reação pas no l' t e-americanas em

vel, com a guarnção ele París ameaçada por Montgomery e ' chinesa ante a mudanca "de Guam, após conquistarem o

Bradley. Londres, 7 (U. P.) - Foi Chefe do Estado Maior" Japo- estratégico monte Barrigada e
................_-... -....._._.._.".-_....-_._._-.......... . morto na frente francesa - nês, de Kideki Tojo para Yoshi- uma encruzilhada de estrada

Nt·po-es derrotados pelos chios diz o 'corresp�mdente do. "Af- jiro Umezu, o porta-voz do qo- de rodagem, preparam-se para
ton" em Berlim - o rnajor-ge- vêrno disse, recentemente: .- a arremetida final destinada a

CHUNG-KING, 8 (U. P.) - A agência Central News re- neral Rudolph Stegmann, por- "Os generais japoneses podem

I
exterminar as fôrças nipônicas

velon que fôrças chinesas avançaram 160 milhas (cerca de tador da Cruz de Cavalh�i�'o_ e ir e voltar; mas o Japão, irá pa- cercadas em uma área do norte
250 krns.) , e reocuparam 4.600 milhas quadradas de terreno, ex-�omanda?te ,duma dr�nsao ra sempre". da ilha.

desbaratando mais de 30 mil japoneses, inclusive 13 mil que de mfantana. 'E este o OItavo ............-._• ..-.-••-.---•..---'""-.._..-._...._...._...._"".._.,.-_............-_...--""........- ...........--.............."'-."'••"'-."'"....0I'\...........""'.....""-......""••"".."".."'-.0I'\....""........_"'.......

foram exterminados. Sabe-se que uma divisão de élite japone- oficial general que morre na O que ha' 50'"bre Florençasa, a 18a., foi completame1nte destruida. Dessa mesma fôrça frente francesa. desde a inva-

foram capturados 175 soldados, 900 cavalos e 22 elefantes ���:.- __ _.-.__••-.- w _......
ROMA, 7 (U. P.) - Um correspondente, que se acha jun-

1 1'an('os to ao Oitavo Exército, lança finalmente um pouco de luz no

:.......;._ .__........... ._-..-_.._..___-__..........-__.......... - �...,. ....� I eEnotrevl�la�lnOeire contraditório noticiárib sôbre a luta em F'lorença. Expliea êle
que as pati'ulhas aliadas tinham realmente penetrado no no1'-

Londres, 8 (U. P.) - Infor- te da cidade, mas se retiraram para não provocar combates de
mações transmitidas da Fran- rua, que teriam posto em perigo eis edifícios históricos da ci
ça pelo correspondente Robert dade. Por sua vez os alemães, embora tenham bombardeado a

Miler. revela que t.ropas norte-I parte sul da cidade, limitaram seu fogo aos bairros, r8siden
amencanas Co:n,qUIstaram Au- dais modernos e, até o momento ainda nenhüm edifício de
ray, localidade dista�te 18 y?i- valor histórico ou artístico foi atingido. Aliás, parece haver
lhas a sueste de Lor�ent. Am- C01110 que uma combinação tácita en.tre os beligerantes, no
da segundo o n:esmo mform�n- sentido de travar a batalha a léste e oeste de Florença, ondn
te, os estadumd�_nses mantem os alemães parecem querer impedir que os aI.iadoR atravessem
patrulhas em açao entre o es- o rio e flanqueiéllm suas posições.
tuário do Loire e Vilaine, algu
mas milhas a norte de Lorient.
_ 40---""""' • - _. - - - - -�

«(DesapareCeram) os ale'mães �::=::;��::"10
LONDRES. 7 (U. P.) - O poderio militar alemão conti- Londres, 8 (U. P.) - A ba-

núa a desintegrar-se. Assim, tropas aliadas, que atravessaram talha de Bretanha já passou
o rio Orne, verificaram que o inimigo "desapareceu". As rOli- para segundo plano no conjun
centrações de tanques pesados e artilharia, com qu.e os l1azis� to das operações na França.
tas durante tanto tempo defenderam a estrada dIreta para Continuam as operações de
París, foram retiradas e a explicação talvez esteja no que l'e� limpeza da península, visando
fere um francês, que chegou do território ocupado, há cerca a ocupação dos grandes portos
ele 12 dias, vindo de París. Diz êle que tõda a organização go- tão importantes para os alia-
vernamental administrativa dos a1emães foi transferida ele dos. 8age' tem carne ao preço antl-goParís para Nantes. Outro caso é o da guarnição nazista de"'- ....._-_u ......... - ......._---�

Lorient, que manifestou o desejo de abandonar as armas e se Afund. dos , BAGÉ - Os criadores dêste município, atendendo solici-
entregar aos norte�all1erical1os e nã() aos franceses. Bom lllo- a. tações da Associação Rural, em vista da situação dp momento,
tlvo tem os nazistas para não quererem cair em mãos dos 1e- Londres, 7 (U. P.) - Infor- resolveram suprir de carne verde o mercado desta cidade de

gítimos donos ela terra, mas os norte-americanos responderam mou-se que 4 destróieres britâ- maneira a não faltar êsse produto para o consumo da pop�]:::.
llue estavam por demais ocupados para aceitar a rendição. Se- nicas atacaram sete navios ale- ção, e sem nenhuma majoração de preço. A medida foi recebi-

(
gundo informa o alto comando, os americanos estão lutando mães que tentavam evacuar da com grande simpatia., juntando-se Bagé a muitos outros
nos arredores de Saint MaIo. A notícia da queda. do valioso fôrças nazistas de Saint·Na- municípiOS gaúchos onde idênticas medidas têm sido tomada�
portn poderá chegar a todo mQn�ellto, a�ora. zaire, afundando-os, I para. 1'es�uf:l.rd() do bife cUário da PQiP\llaçãQ,

. "

o
• o MAIS ANTIGO nUBlO DE SAN'fA CATARINA'

Proprietário e Diretor·gerenle - ALTINO FLORES

I
I

florianópolls- Terça-feira, 8 de Agosto de 1944 M. 9177Ano XXX
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Milhares de prisioneiros Ihies
Lo�nn:ES, '7 (U, P.) - lUais de 83 mil prtsíoneíeos J3

foram Ieitos, na França somente, pejos norte-ameríeanos,
desde () dia da Invasão. Ao puhlíear essa. Informação, o alto
romaudo nlíudo explica que 71 mil prístoneíros já. foram eon

tntlos, enlculnudo-se em mais 12 mil o número dos que foram
reltos agora na Bretauhn, Segundo um membro do Estado
j)[aior In-ítân.lco, sobe a 3;) o rota I de divisões nazistas com as

qnn is se desíroutam os aliados na França; mas 13 delas já
estão praticamente anlquíladas. �\cr('scenta o mesmo otícíal
que, na sua opíuíão, as dua s ou três próximas semanas serão
as mais cl'ítIrlls e declsívas de WOn. n guerra para o exêrcíto
alemão.

...
.-

Von Klogge .bale em retirada
J,OXJ)]n�s, S (TI. P.) - o eorrespondente (la, U. P. lIeney

lUorell, neaha de informar (la 'França que "a mais completa
confusão está sendo assãnalada nas linhas alemãs do exército
de von Khlg'g'e, que batem em retirada; e a conquista da. Bre
tanha será mais r:leiJ do que a princípio seria possível imagi-
nar" •

alemão

Prosseguem os bombardeios
LONDRES, 7 (U. P.) - A rádio alemã acaba de advertir

que formações de bombardeiros inimigos sobrevoaram a Áus
tria, Hungria e Alemanha do sul. Isso indica que os quadrimo
tores, com base na Itália, atravessaram novamente os Alpes,
ao mesmo tempo que grandes formações foram observadas na.
costa britânica voando rumo ao continente. Durante a noite
passada, coube a Colônia receber a visita dos mosquitos, da
RAF, que incendiaram, além disso, uma fábrica de petróleo na
zona de Ruhr.

'
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o ESt�DO ferca .. 'eira. à ele Àgosto de 1944

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.? 13
Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Aul') Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Numero avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano
Semestre
Trimestre

Cr$ 80,00
Cr$ 45,00
Cr$ 25,00

Anúo('i"s mediante contráto.

OS SOLDADOS BRASILEIROS NA EUROPA
Rio, 7 (E.) - Recente cor- de entusiasmo para enfrenta- riharn com imensa atencão as

respondêncía vinda de Roma e rem os receites de higiene, sem adestradas tropas do Brasil. O
assinada por Bill Base, da "Ca- nem mesmo procurarem saber "Maple Leal", jornal do Exer
nadian Press", diz o seguinte: se o "rancho" já está pronto. cito Canadense, já devotou aos
- "As tropas brasileiras que Essas tropas brasileiras, cuja soldados brasileiros duas colu

chegaram à Itália para entrar média de idade é de 23 anos, e nas com fotografias. E, assina
em combate causaram excelen- estão recebendo os retoques fi- lando êsse grande ínterêsse que
te impressão. Sua earacterístí- nais para entrarem em ação. reina em torno do Brasil, neste
ca de relêvo parece ser um alto Os soldados canadenses e nor- campo de honra e sacrifício re

padrão de higiene pessoal. Ao te-americanos acolheram as presentando de forma tão brí
voltarem de exaustivas mar- tropas brasileiras em suas fi- Ihante pelos seus valentes sol
chas, depois de enfrentarem leiras de exércitos aliados com dados, o capitão Douglas Mac
toda a sorte de e�ercícios,. des-j uma vibração de entusiasmo, Fm'lane: redator.-chefe do "Ma
de os de corda, ate as caminha- vendo na chegada dos sul-ame- ple Leaf", planeja conservar as

das cerradas e as ingremes su-1ricanos um indício tangível

dOI trop.as
canadenses constante

bídas, os soldados brasileiros crescimento de solidariedade mente ao par das atividades da
correm para se banhar, não de- pan-amerícana. Canadenses Fôrça Expedicionária Brasi
monstrando cansaço ou falta e norte-americanos acompa-,leira".
As autoridades respoDsiveil p.la

fie! execução das Estatísticas MilI·
tares podem exigir, sempre que bo,,·
ver dúvida quanto • veraeldade d.
qualquer informaçfjq. que cada Ia
Iormante prove o que tleelaroa.· A

mi-fé constitue crime contra • _

... ranu nad-.nal. (1).' R. M.).

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

I
A direção não se respunsahiliza
pelos conceitos emitidos nos

a rtigos assinados

I Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários

DELEGACIA EM SAN'!'A CA'I'ARINA

OBRIGAÇÕES DE GUERRA
AVISO

A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen
sões dos Comerciários em Santa Catarina, avisa aos se

nhores segurados que ainda não procederam à aquisição
de sêlos de Obrigações 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 r:'eferido
Instituto atenderá, aos senhores interessados até às 16
horas do próximo dia 15, na rua Felipe Schmidt n. 37,
térreo.

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

. -

Maria Luísa de Freitas Costa
Viuvo, filho, nora, netos, irmã., cunhados e sobri
nhos de MARIA LUISA DE FREITAS COSTA ma

nHe.tam o seu agradecimento sincero a tôdas as

pessoas que, durante a enfermidade de sua que
rida e inesquecível espôsa, mãe, sogra, avó, irmã.

cunhado e tia, a visitaram e prestaram os seus serviços, bem como
à. que, depois de sua morte, os confortaram com expressões de pesar.
Outrossim, convidam-nas para assistirem à Santa Missa, que, pelo
seu 'eterno descanso, será rezada no Catedral, no dia 10 do corrente,
58. feira, às 7,30 horas, da capelo do S.S. Sacramento, antecipando
�..de ià 011 seus agradecimentos.

fllld<õLnqpoU., 7 •• P!lJOllto .- l�44, �,v, 1

-

I Grande Concurso SftPONDCEO RftOlUM
Cia. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Pet r ópol is ; ,

no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo "Arizona», toda de imbúia e

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

2l) en v ól u cr o s (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

Os -co u pcns», para serem trocados por «envó l u c eoa= ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Vir�gílio ..José Garcia
Rua Tiradentes, 3S

5 DE

•,

oveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORA I

Ia maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775,

Não tenhas dóvlda em de ..

nunclar um "qnlnta-cohma",
por mais que pareç8 teu amt
go; não mereee tua esttma 11m
traidor da PátrIa. (1_ O. N'.i.

DEZEMBRO
na Séde

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia

DE
da

I
Quer ves tir-se com

conlôrto
elegância?Condenado pelo Tribunal drl Segurança

.

e RPo���tt.�!I}) méti��o ��bu!��!�eg���a��m I
virtude de processo a que res- 14 de abril do corrente ano,
pondeu por infração da lei de foi o mesmo submetido a jul
economia popular, foi conde- gamento, sendo o dr. José Car
nado e, em conseqüência, de- los de Oliveira F'Ilho condena
tido e conduzido à Delegacia do a um mês de prisão e multa. '

Política e Social, em Niteró, de Cr$ 5.000,00, gráu mínimo
o .dr, José Carlos de Oliveira dr) art. 5v• do decreto-lei n . .:.. _

Filho, residente em Barra 4.598, combinado com o artigo i ------------
Mansa. 3°., inciso II, do decreto 869 e
Deu origem ao processo íns- artigo único do decreto-lei n,

tanrado contra êsse facultativo 2.524, de 1940,
o fato de ter sido por êle ele- O dr. Raul Machado, miní.. ..

. vado o aluguel de um prédio tI'O do Tribunal de Segurança
de sua propriedade naquela ci .. Nacional, fez remessa do man
dade fluminense, de 600 para dado de prisão ao coronel Ag:,,-
900 cruzeiros, motivando êsse nor Barcelos Feio, Secretário

, fato uma queixa de Ibraim Li- de Segurança Pública, que
ma Passos à Delegacia Regío- providenciou junto à Deleg !,

nal, que apurou, em inquérito, cia de Ordem Política e Socíal
a sua procedência. para o seu imediato cumpri
Feita a remessa do processo menta,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
THE LONDON & LANCASHIRE lNSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

.

.

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. l'

..

. 'GRATIS!
. Assado pelo sol· do deserto! Ou", receber ótima aur-presu

.' .. . . , , que o farei feliz e lhe será
KINGlVIAN, Arizona, 7 (U. P.) - OfICIaIS médicos do de valiosa utilidade? Escreva

Exército revelaram que o sol do deserto assou o capitão Ho- a: Soares, Caixa Postal, 84,

Iward Brady, durante uma viagem que êle tentou completar. I -- Niter6i, E. DO RIO.

Indicaram aqueles facultativos que o cadáver do oficial foi' -----

deshídratado como se tivesse passado por um forno. O corpo
foi encontrado ainda no carro que guiava, em pleno deserto, Caixa de Esmolas aos Indígen

gentes ele Eloríanõpolls

Ag'radecimento e Missa De ordem do Sr. Presidente, co-

munico que, em vista de ser aÍI1(Ll
diminuto o número de pessoas que
antorizaram a sua inscrição C.OITlO

•

contribuintes desta Caixa, fica adia
da para 1° de Setembro a dala de
que trata a Ci rcul a r rr-centcmeu te
expedida. Outrossim. solicito às
pessoas que receberam a referida
Circular e aindiu não aurortzarnm
a sua inscr-ição como contrlbuíntes,
o favor de remetê-la ou entregá-la
a qualquer dos seus sinatários, com
a maior urgência possível.
Florianópolis, 25 de julho de 1944.

Heitor Blum I
1° Secretár-io _0,'",..... �""R.,.''''''._•.__,........._......._w_._� � _

e

Procure a

alFAIATARIA
MELLO

e escolho o seu figurino.
Rua Nunes Machado, 11. Á

NOVOS e
USADOS

COMPRA
VENDE

•

Idi",mas
tuguês, espo
nhol, francês.
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militaI' e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
cultura. Veterinária. Contabilidade

Dicionários, etc. etc.

I Hel1.egou O nazíarno
I

Cidade do Vaticano, 7 (U. gência entre o primeiro secre

P.) -- O embaixador alemão I tário e o embaixador, segundo
perante a S�nta Sé, barão Er: se acredita,

.

ocorreu sábado
nst von Weisabker, desertou a passado, contmuou esta ma-
causa nazista, informando ao nhã.ao se colocarem ao lado do
Vaticano que não representará barão von Weízsaeker outros
mais o atual govêrno germâní- membros do pessoal da embai
co. Notícias por fontes autorí-
zadas do Vaticano acrescentam xada, juntamente com o secre

que a decisão de von Weizsac- tárío, barão Sigismund von

ker se verificou em consequên- Braun: e o plenipotenciário,
cia das divergências assinala- LudoVIC Wenss�er, enq�al1to
das entre o pessoal da embaí- que o conselheiro, von Kessel,
xada alemã, quando o primeiro se punha de parte de W?llem
secretário da mesma, Karl weber, permanecendo fiel a

Gustav Wollemweber, tentou Hitler. O assunto foi mantido
arrebatar a direção da embai-, em segrêdo, devido ás complí
xada a von Weízseker, depoís

'

cacões protocolares entre a em

de tê-lo informado que já não baixada alemã e o Vaticano,
goza da confiança do govêrno que se fazem sentir atual

e nazista. Essa primeira diver- mente.

por e VendasCompres
CASAS

Vende-se: Rua Crispim Mira 2'1.000,00
Rua Bocaiuva 70.000,00
Praça da Bandeira 60000,00
Rua Fernando Machado 25.000.00
Rua Frei Caneca 16.000,00
Rua Almirante Alvim 20.000.00
Rua Major Costa 45.000,00
Rua General Bitencourt 35.000.00
Rua Visconde de Ouro Preto 22.000.00 dAvenida Rio Branco 48.000,00
Coqueiros 12.000,00
Coqueiros 15.000,00
Estreito 7.000,00

CHACARAS
Rua Frei Caneca, 26000 mb2, 60.000.00
Rua Esteves Jú ntor-, 26,000 mt22. 150.000,00
E' nos Barreiros 30000,00

TERRENOS
Balneário 2.000,00
Rua Frei Caneca 8.000.00
Rua Camboriu 20.000,00
» ») 20.000,00

Rua Almirante Alvim 11.000.00
Avenida 'I'rornpcwsk í 25.000.00
Estreito 10.000,00

AceitaxTIos encargos para a venda de iro óveis naato capital.
Coqueiros e Estreito. Trabalho honesto. rápido e eficientEl, mediante
módica comissão. Ofertas para A. L. Alves, Rua Deodoro, 35.

Sapatos para Senhoras
Aproveitem

Os mais
Tudo não

os preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI além de Cr$ 50,OO!

Sapaatria Barreiros
Rua Cone- Mafra, 41

, .

I
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Pel·xe e saba-o O santo do dia
New York, 7 (SIH) - Intor- Romance e comédia

mam de Melbourne qUE' o mi-

Ottawa, 4 (U. P.) _ Para.
nístro holandês na Austrália, Rio, 6 (A. N.) - O Ministro

eocorrer as populações eui o- C
I

barão F. van Aerssen Bayeren Marcondes Filho assinou por-
55. iraaco, Largo e: �T 1 I

péais, assim que forem Iíbert.i-
van \ os ier, anunciou ter a taria, criando a comissão [ul-

das do jugo nazista a UNRRA Smaragdo, Mártires rainha Guilhermina concedido gadora do concurso "Romance

tem voltado suas vistas para _,
ao general Mac Arthur a e Comédia". A comissão de Ro-

Hoje festejo se a memória dos G 1 C
Cariará. Representantes dêsse

ranc e 1'11z, COIll espada. de mances e' composto André car-
'- três célebres mártires Cirfaco. Lar-

organismo internacional ne·· go e Smaragdo que pelo ano 300 cavalheiro da Ordem de Oran- razoní, Diná Silveira de Quei-

goelam presentemente com o viviam em Roma. Distinguiram-se ge e Nassau, que é uma das

I
roz Elói Pontes Genolino

f'azf'm anos hoJel govêruo canadense a encorneu-
por sua caridade incansável, que l.llais altas condecorações ela Am'ado Noveli, Jun'ior e Rober-
os Ievcu a aliviar os s o fr-irneri- H 1<1\, d At

srs. Abelardo AranteR. HWo da ele 10 milhões de quilos de tos dos cristãos condenados a. tra-
. O "-1'-1 a. ,autoridades ho- to Lira. A comissão de Teatro

M,?n.celos d� Moura, Oto Rena.ux e I peixe e 30 milhões de quilos de Balhos forgados na construção das landesa.s deram publicidade à' é composto de Geisa de Bóscoli,
SalvlO Pereira Ramos; sabão termas de Diocleciano. Ouando o n.ota, dl_zenclo que "a completa. Israeli Souto, Jurací Camargo,
sras. Adelaide Lisboa. Hilda Co'

.

P M Ii d h 1 J
______________ opa orce mo ouviu o erois 1 .iertaçáo das Ilhas Filipinas e Luiz Peixoto, Maria Jacinta

bral Brüggmann e Olga Vieira do O d d d C" d d' ,

esgaste OS
mo e Irloco.or enou o ro.con.o . das· l l has Holandesas, a que o de Campos e Santa Rosa. TeI'�

Silva; Em conseq:uência disto redobrou

jovem: Válter Rosa; nazistas de zê lo- Mas. agora foi denuncia- generalMar �r�h�l' as compTo-lmin�do o julgamento, serão'

menino: Fernando-Luiz Carvalho. Londres, 5 (U. P.) _ Calcu- do perante o
í

mperodor Maximia' meteu,_Ja fOI iuicíada com a li- publicados o romance e a peça

la-se em 25 mil homens o efe- no que subrnateu-o às torturas bertação de Holanda e do n 01'0-1 em primeiro lugar premiados,
mais horrendas. tendo a mesma t d N I

tivo total da guarnic.. ão alemã
es e a ova Guiné. Este 1110- num só volume, e dístríbuídos

sorte os auxiliares Largo eSmo-
na península da Bretanha. ro.gdo. Afinal foram degolados na

mento crucial foi t)scolhido pe- aos trabalhadores nacionais

Nêsse número, incluem-se os Via Salário. junto com mais vinte la rainha Ouílherrnína para por meio dos respectivos síndí-

remanescentes de quatro díví- cristãos. conferir a altíssima honra ao catas. A peça de teatro será

sões dispersas pela península Perto de DI-lI-
soldado valoroso que é o gene-· apresentada, se possível, às

em pequenos grupos ímportan-
1'aIMac<'tArthur". [vésperas do Natal do corrente

tes para uma eficaz resístên- , N

\e•••••<J•••••••••••••••••• ano, a critério do ministro do

cia. Uma informação do Q. G.. Melbourne, I (SIH). 111- Comandante Trabalho

Aliado' revela que desde o, dia formam� .de: Q. G. Aliado na. nos Balcãs • .....-__...;..-.--" ..._..w.·...........· .....,

"D" os aliados mataram, feri- I �?�a GI.l,�ne, que _

aparelhos Londres, 6 (U. P.) _ O Mi-
Prefira uma parte de seu

ram ou aprisionaram nada me-l .1Vlltchell da aviaçao das rn- nístérío do Ar informou que o
trôco em "Selos Pró DOeDte

nos que metade de todas as. dIas. H.olancl�sas at�caral11 um vice-almirante do Ar Elliot
Pobre do Hospital de Cal'itl,,·

tropas nazistas empenhadas
navio japories de 1.DOO touela- ex-comandante das fÔrcas d� de". e estará contribnindo para

na batalha da França, ou se-
das, nas proximidades de DiU, RAF, foi nomeado comandante que êle tome mais um pouco

[am uns 190 mil homens. AI-
na ilha Timor, inflig�ndo-lhe [das fôrças aéreas para opera-

de Ieíte, tenha melhores medi·

gumas divisões inimigas foram grandes danos. Tambem fo- ções nos Balcãs.
. cam�ntos, mais eonfôrto . nu

tão severamente sacrificadas, :-am ata�adas co.u: êxito as
leito de sofrimento, etc. etc •••

que companhias de 150 homens. mstalaç'Oes ele DIlI. ColégiO. franco.. (Campaha de Hnm811idade

tiveram seus efetivos reduzi-1 DESPERTE B BILIS
Brasileiro do Hospital de Caridade).

dos a apenas 25. Rio, 7 (E.) - Uma comissão C·t
·

I
� DO SEU flGADO ��a���'i:r:s����o�� do �����;o OIVl e espeCI8

1 2 4 1
f Sallara lia CalRa Disposto para 1... nhada pelo seu diretor, dr. Re- Rio, 6 (A. N.) _;_ O ministro
Seu Hgado deve produzir diariamente nat� AI�eida, est�ve na sé?e Salgado Filho, na ·qualidade de

um litro de bílis. Se a bilis não corre li- ?.!l �egIaO BraslleIra de ASSIS- presidente do Jockey Clube en-
vrementc, os alimentos não são digeridOll ';enc.Ia", para �ntregar os p.re-. viou à senhora Chiang.Kai-
e apodrecem. Os gases incham o esWma- sen tes do tIlgo. Sobrevém a prisão de ventre. Vod dA t bS lseI.scen tOS a t�nos Shek um convite especial'para

esse es a e eClmen o, des ma-I assistir às corrI'das de hOJ'e,
sente-se abatido e como que envenenado. d d
Tudo é amargo e a vida é um martlrio.. OS. a?S �o�da os do Corpo Ex-

I quando será disputado o gran�
Uma simples evacuação não tocará a pedIClOnano. de Prêmio Brasil.

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.
extr:,ordinaria!nenteeficazes.Fazemcor
rer esse litro de bílis e você sente-se diJ.

Tiéídfis"'põPôlã·res·'"
São Paulo, 7 (A. N.) - O sr. no' mês de julho

Antônio Silveira Melo, que fis- ,._.._....�--_...............�...............-...............

caliza neste Estado a execucão 10
PRECEITO DO DIA

da lei que estabeleceu a fab!"i- A sífilis transmite-se do organis

cacão dos tecidos populares.
mo materno. aos desce�dente. duo

•

",
.' I rante a graVIdez. Isto e de grande

falando a Imprensa adIantou importânCia porque o trotamento

que a aceitação desse tipo de feito antes da glClvidez. ou du

tecido em São Paulo é das r�nte a mesma. impede que a

mais �uspiciosas tant� assim do�nça ge transmita à criança que

_ '. vaI nascer. SNES-
que estao sendo vendIdas men-

salmente em todo o território C�á··a-··iihã·-"'·-····"""·'-"
paulista cêrca de dois milhões de Korcula
de metros, principalmente chi- Londres, 4 (U. P.) - Unida-
ta, brim, linon e panos de al- des alemãs efetuaram na quar- O novo tanquü
godão. As quotas da capital, ta feira um at e c nt

\J
- aqu o ra a

brl.tânl.coque sâo de 500 mil metros, e ilha de Korcula, na costa da
as de Santos, de 50 mil, são to- Dal

'

c'a E' o u v 1 h'
talmente consumidas.

ma I . q e 1'e e a oJe Londres,7 (E. N. S.) - Pode

o

o co.municado alemão. Afirma ser agora anunciado qu o

Berlln: que se tratava duma "Crornwéll J ,-
_. o mais l�lO�er-

I tentatIva de desembarque, no tI'p do .. 'ado' t 1 b,'tA
.

d d t
,.

b 't'
o Cl UZ 1- an r 11 a-

Way Cross, Geol'gia, 6 (U. i apOla
a por es .-r0�eres .n a4<, nico - está sendo atualmente

P.) _ Funcionários da ferro- I mcos e pel� aVlaç�? alladí;l;! usado na Normândia. O "CrOl11-

via "Atlantic Coast Line" in- n:at' (ue fOlb'a trepe Ida apos I
'NeIl" é dotado de um canhão ele

formaram que 33 pessoas pere-
VIO e11 o com a e. 75 melimetros similar ao exis

ceram no acidente verificado Comprar na CASA MISCE. tente no tipo "Sheman", e de

às primeiras horas de hoje em LANEA é saber economizar. um motor igualmente britâni:"

Stockton. --.- .------.- co de alta capacidade. Todas
......_� A derrota de as infQrnlaçÕes d'ií'.em unâni�
Duas c"ancas

_ Montgomery memente que êsse tank ten1

morreram queimadas Nova Iorque, 6 (U. P.) executado o seu papel com a

No prir;cípio d&ste mê.s. p�rece Beauvack V8'llCeU por pontos a mais perfeita efidência. Dis-
rom quelmadas duas crianclnhas

·B b M t . 1'· IJÕe de um o-rande
.

1
no interior do município de Jara- O 1 OU oglnery numa uta ln�

_ , e; ralO (e

guá do Sul. segundo noticia divul- tensa de 10 assaltos. A peleja açao. ComUlllca-se também

gado pelo nosso colega PCorreio do esteve bastante equilibrada. O que o canhão britân.ico de pro�

Povo, �ue.alí se ed�ta. . título que pertence a MOlltOg- jétis de c1ezesf>ete libras foi
A prlmelra em Rlo da Luz. fOI � ." t d . t 1

.

.

d 2 f'lh d mery noo estava em JÔo'O mou a o nos an rs "8he-
uma menina e anos. 1 a o

v. "". .., , N

colono Arnoldo Schuenke. a qual
maIl , ess..e tank tao popular

caíu sôbre uma fogueira de bOM ReVI·8ta «Lel-tura» que ora começa a aparecer na

gago-de-cana e veio a falecer em .

frente normanda.. A conven-

vista de, traves queimaduras., Já está em circulação o número são foi efetuada nas fábricas 5a.· feira no Odeon
Tombem. na Estrada Itapocu. o. 19 da Revista "Leitura". que se b .. ·tA

. H .,

senhora do operário Celestino Pe- edita na Rio de Janeiro. a. qual II alllcas e o She1'man, Charles Boy�r e .Margaret Sullavan no ·màis· sublime e ema

reira. vítima de um ataque. com apresenta sensível melhora do pono com o seu canhão de obuz, cle- cionante drama de a.mor que. o cinema "'jã"filmou;
..

outra criancinha de cinco meses to-de·vista material e, mesmo. de zesete lllÍlÍlnetros aU111entOll C
-

hao colo., pe�tbo de uhm fogdã?, dei
A- coAlabordaçãoo 1

e·nOl'memellte e se�l poder nos ....".,., ..•..•., .or.ac,o.e·._S.... " ...
u
...
m
...

an··Q:.S
..

xou-a cal r 10 re a c opa este. qra ecemos o exemp ar rece·,
.

crianço liucumhiu horrivelmente bido da firma O. La. ROia. dililtri. encontros com. vewulos (la (Esquina do Pecado)
_. . ,»:"

_______.���·�� ��"�i�d�Q�ra�d�a�i�.�d��Ç�9�8�S�.w�L�e�i����F�����. �s�u�a�U���t�U:I��:.z�a:. ������������C����=��-------- --���.P�··:�1·��'i--�-�··-----�-,·_·�.---=

[vid;-io�i;i·l·
......... . .

ANIVERSARIOS
Decorre hoje o aniversário do

sr' major João Alves Marinho, dis
tinto oficial da Fôrça Policial do
Estado e

.

conceituada figura dos
nossos meios esportivos.

Hoje faz anos o sr. dr. João Da'
ví F'er re ir-n Lima.

Festeja hoje C1 sua data nota

lícia a gentil srita. professora Hed
dê Carneiro da Cunho.

A efémerida de hoje marca o

aniversário do sr , Carlos Borges
Conceição. digno delegado do Im

posto de Renda. neste Estado. Ca
valheiro d� fino trato e funcioná
rio escrupulosíssimo no currrpr-irnen
to do dever. a.s, conta aqui com
grande número de amigos e ado
rn.i rcdores , que. certamente. lhe
testeluunharão. hoje. o estima em.

que o têm

A srita. Maria de Lurdes Silo
ve ir-o , funcionária do Cio. Tele
fônica. comemora hoje o seu ani

versário.

REDUZA·A
,

-GORDURA
Por Um Novo Método
Ao atender as Estrêlas de Cinema de

:Hollywood um médico descobriu um

método seguro c rapído de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
<ler peso na primeira semana e muitos

quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
:1 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Forroode, traz nova vitalida
de. saúde e energia como tambem uma

aparencia atraente. ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

sario fazer regírne alimentar, nem usar

drogas drasticas Oll praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a 'nature

za, ForUlode, reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça F'orll1ode. hoje mesmo. em

qualquer fam.úcia. A nossa garantia é
il sua maior proteção.
Dis!r. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
\Tr-o,l!l sob prescrição médica

/

(

I Inortos

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça asPílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00,

.

Vai encontrando
adesões Argenjina ..
Rio, 6 (A. N.) - Presidindo Rio, 6 (A. N.) - O chefe do

a grande reunião realizada on- govêrno aprovou o ato de en

tem à tarde na séde da LBA viar à Argentina seis zootéc

fluminense, a senhora Alzira nicas e um veterinário do Mi

Varga� �o Amaral Peixoto lan- nístérío da Agrícultura, afim

çou oficialmente no Estado do de adquirir reprodutores da
Ria a "Campanha da Marinha quele país, especialmente, na

e do .Soldado Combatente" mo- Exposição de Palermc.

v�mento inspirado pelo cora- !""'"__

"

, ......

çao da sra. Darcí Vargas, que
vai encontrando a mais franca
e entusiástica adesão da mu

lher brasileira.

Enviados· à

ALVARO RIMOS
CIRURGIÃO�DENTISTA

Rua Vitor Meiretes, 18
�.������������YU

Condecorado pela
rainha Guilhermina

CARTAZES DO DI.A
HOJEHOJE 3a.felra

CIHE
A's 7,30 horas

Continuação do sucesso de domingo. O ú��6b film'e .que teve o

ptivilégiQ de ser elogiado por (·Seleções�. '0 Tecnico1or, com

Roddy Me Dowall e Prest0fl Foster:

Minha amiga Flicka
COMPLEMENTO ]\TACIONAL (Natural)

O PATINHO NEGRO (Des. Colorioo)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preço Cr$ 3.00, 2,00, e 1,00. Livre de Censura

------.-----------------------

CINE «(IMPERIAL.»)
A's 7,30 horas:

Que fari:> VQCf, se t'ivesse �penas. e com' certeza, .. seis men�s

de vida? Veja o que fazem Jaffrey Lynn. Geraldine Fitzge
rald e Thom<-s MítchelI; em:

Fugindo ao destino
COMPLEMENTO NACIONAL {Natura))

ESPIRITO DE LUTA (Short)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. clmp. 14 anos».
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CREDIARIA
resolveu, efetuar, durante o mês de ACiOSTO, a

GRANDE LIQUIDACÃO
do seu incomparável «stock» de àrtigos de lavemo, com o

,

oportl_1nidade!
A

PARA-TODOS

abatimento de 30 %

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 a
. .,

CREDIARIA PARA-TODOS
Rua Felipe Scbmidt, 38

'. .1
I

,

----�------------------------------------.--------.------------------._._�����--���.��

o hidrc·avião
.Sunderland»
Londres, 7 (B. N. S.) - A

Sunderland Company, fabri
cante dos famosos hidropianos
"Sunderland," estará pronta
para a paz logo depois da guer
ra - declarou o chefe de gru
po Me Kenna, diretor daquela
importante firma britânica.
em discurso pronunciado re

centemente. Dentro de pouco
tempo, a Sunderland Company
terminará a última encomenda
p a r a reinciar a produção
para a guerra, e poderá come

çar hidroplanos para a aviação
civil. O "Sunderland", adotado
no Comando Costeiro da HAF,
é um dos aviões militares do
mundo e desempenha ímporê
tante papel na guerra maríti
ma. Segundo, declarou Mr .

••

·

......-.··:·:::::::::'�::::::::::::::::::I::::::!::::::::::-; Me Kenna, já estão organizados
os planos para a construção de
hidro-aviões de 200 toneladas,
com velocidade de 300 a 400
milhas por hora, podendo
transportar 100 passageiros,
confortavelmente instalados
"coisa irrealizada até hoje".
Êsses aviões terão quásí 100
toneladas de pêso, enquanto o

atual "Sunderland" tem 27 to
neladas, e uma potência de
18.000 H. P., comparada com

4.000 H. P., dos atuais Suder
land. O raio de ação será de
3.000 milhas. A Grã-Bretanha,
que mantém a liderança na

construção de aviões de comba
te, manter-se-á, no lagar, na

construção de aviões para uso

civil.

.............�-_·..,...-......�.....-,.-_;-.-..........._·....-_...·_·.-...�_,.._·......".......__..w_,.,,_..�
.

COMPANHIA? "ALIANÇA DA BAlA" �
Fundida em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

�PIW • !'eM"" ......................•.......... Cr' 7l.M4l.1M,:ao
Cifra. do balau90 «e l'U:

.Rellponlll!.bUlda<le. .... .... . ..•.•....•.......• G'rl 4..999.4'77.1100,118
:Receita ..............•••..•. • • • . . .. Cl'$' 70.681.M8,2,o

.
Ati"Q .. cr. 106.961.917,10
Sinistros pagos 008 !llUlIlOtl la anos �, 64.986JI67.20

Responsabilidades •... .... .... . ..•.............. Cr$ 76.736.401.306,20

Ben.; de raiz (prédios e terrenos) cr, 23.742.657,44
_ DIMTORES: - Dr. PaII1fllo d'Ultra � de ca.rnlho. Dr. Franc1Soo

de
.

Sã. l! Anfsio .Massorra.

AgênciU e sulHlgêOOllla em todo o terrltór10 DAclonal. - SUCUl'Ml no

UruguáL ReguJadores de aft.!'W nas pr.tn.cipais cidades de AmWica, Eul'opll
.4frlC&.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C 4 M P O Iii L O B O & o ra. - RUIl Felipe SchmicJt, n. a,
Calxa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

C&freias de transmissão
V�ndem.se a preços baratíssimos, I

nm c'o'mpetincia, e diretamente
da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41

Cré'ditoMútuo Predial
Proor'etárics - J. Moreira & Cia.

4 mais pre·fe·rida, é inegável.
.

'2' 's&I'le10'8 . mens:ais 4 e 18
P-R&M'IO M�IOR CR s 6.250,00

Muitas .bcnífíccçêes e médico gra':is
Tudo isto por apenas CrS 1,00

MACHADO & CIA.
Agências 8 Representações em Geral

Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 31
Filial: Cr'esciúme

Rua Floriano Feixoto, sln (Edif .

Próprio). Telegramos! "PRIMUS" -

Agentes nos principaie município•
do Eatado

-----'-----------------------------------.------

Curso partícuter
de

.

Dact�lografia e Taquigrafia
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a

lecionar, diàriame.nte, atendendo das 8 às 12 e d o s
l� às )8 horas, em SUa residência,

ruo. Saldanha Marinho, 26 A.

•

____________. ....:....___.:.:I5 v.-I

CASA MISCELANEA, distr i
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Daiccs.
Rua Trajano. 12 •

.-------------------------------------------------

I
BOlA Pessôa autorizada, vende uma boia de

ferro. cilíndrica, tendo 1,60 mts, de diâme

tro, por 2,50 mts. de comprimento, pesando de 2.000 a

3.000 quilos. podendo servir para tanque de água ou

para outros fins industriais. Tratar na Rua João Pinto,
5 (sobrado). Sv-3

08 6rgl08 da Estatística Milita,
têm apôio legal, quando 'nUmam
o produtor e o vendedor a mostra,
o que possuem em aen... tabelecJ,.
••• to.. (D......).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o iliAtlO 'erca.feita; á de Agosto ae '944
F$7 t 7

'

'5111
,,'

r

�\�tSouq,9� Rua João Pinto, n. 25
� � �, (Em frente ao Tesouro do Estado)

� I Florianópolis
-, - ,-' Telefone 1448
RMRrono PATOLOGICnS SANTA CATARINA

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

Exames Anátomo'patológicos.
Diognóstico precoce do gra.videz.
Sôro· diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacterio10gia
Autovacinas.
Ultramicroscopia. •Química sanguíneo,

Análises de urino.

Se rv iç o de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas. café. mel. águas potd
veis e poro uso industriais (fecularias, cervej'c r ios ],

a cidade «sempre fiel»

I
/

DE TEM

..

o tormento das Dôres na

Cintura. do Reumatismo, da
sensação de "envelhecin1ento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal elos rins.

É imoortante conservar os

rins ern perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteraçào do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho

importan tissimo de reter por

filtração as substancias noci "as
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta

riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardíaco, mais
ainda, cada pensamento e erno-

ção concorrem para a

produção desses toxicos.
Quando sãos, os rins
ftltram esses elementos PARA Os

8EXIG RINS E A

PilulasD(-WITf

nocivos e os eliminam do or

ganismo. sob forma de urina.
As Pílulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas

para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados '" eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos. res

friarnentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras
doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os toxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido ur ico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo.
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "ve
lhice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes

dôres nas costas. Os rins estão
en tão sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terriveis
dõres nas costas. As Pílulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quae5que..
IRREGULARIDADES

URINARIAS

o vidro Arande de Pilules De Witt, contendo duas vezes e m6ia a quan
tidade do tam>1lnho pequeno, custa p"oporcionalmente muito menos.

.

Tipógrafo
Pata trabalhar em Blumenau,

numa grande firma, precísu-se de
bom tipógrafo que conheça,

í

n -

clus ive , -servi ço de obras. Tratar na
CASA 43, livraria e papelaria, rua
Io

ô

o Pinto. S·A. lSv.-15

CASA- Vende-se urna.sna
- rua Felipe Sch

midt, 184 Tr e tar na mesma

LONDH.ES, 7 (S. I. P.) - ·ra.zido pelos refug iarlos 0SC'Cl

Gru.nde cen.tro intelectual e co oados dos máscaras muçulma
mercial, cidade de 320.000 ha nos na Amênia e que, desde
lrií antes, Lwow é uma das maí: então, se integram totalmente
an ligas cidades da Polôn ia, an na pol Oll ida(!e. A sua 1111 iversi

terior mesmo à atual capita dade foi fuuc\ada pelo Rei da
Varsóvia. O seu escudo traz [ Polônia. Joã6 Casimiro, em ..

divisa "lJ('ollolia sernper fitlp· 1605, e jámais deixou de ser o

Iis" - "Lwow, a sempre fiel" r-entro mais importante da cul
Durante nove séculos consecu- tura polonesa. Assim foi até

tivos, foi Lwow um elos ele nossos dias, em que os alemãcs I
mentos mais importantes dr a fee:haram. Lwow é o rochedo'
viela política e cultural da Po da nação polonesa, contra o

Iôuia e o bastião mais avança qual se têm quebrado tôdas as

do da cultura latina na Euro invasões orientais de: tUl'COS,
pa Oriental. No século xrx cossacos, tártaros, no decurso
único tempo em que Lwow es do séculos. Por êste heroismo,
teve sob jugo estrangeiro - � por êste patriotismo índetectí

aclominação austríaca - odia vel é (111e a cidade mereceu ter

da, embora relativamente mo- por divisa: "Sempre fidel!s ".

derada - Lwow foi sempre mr Lwow Leópol ia - significa:
centro nacional ainda mais im- cidade elo Leão - símbolo da

portante que Varsóvia, que se �
a lt.ivez polonesa nacional irre

achava sob o jugo da Rússia dutível. Não obstante, as tcrrí-jtzaiísta e onde a vida nacional veis inva,sõ.cs. elo presente, SOl)
só podia ser subterrânea. Lwow o terror 111111l1g0 OR eXle1'1)11-

é cidade ele tradicional tolerân- nios, as deportações em massa.

da: três catedrais católicas. Lwow mantém-se altiva. lrre

três ritos se celebram alí, um dutível, fieL E êla permanece
ao lado do outro, em paz; c cá sempre fiel à Polônia, máu

rito católico-romano, o católi- zrado as adversidades, venham
co grego, e o rito católico ar- '.das donde vierem.

meniano, que lá se implantou,

PESSOAS

USADO COM BOM RE,

SULTAOO O POPU

l.)\R DEPURA TIVU

Registradora
Vende se uma máquina registra

dora «National», modêlo 726. no

va. Trotar no «Bar Oriente», na

rua Vítor Meireles. I!. 30v·12

Vende-se uThoa�:�:.
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V. - 9

Declara-ções do sr. Stettinius
WASHINGTON, 6 (U. P.) - "As conterências, que se

realizam atualmente entre o presidente do Conselho Polonês
e o govêrno russo, vão redundar na solução satisfatória dos
problemas existentes entre os dois países". Foram estas -as

palavras do secretário interino de Estado, sr. Stéttinius. Os
meios ligados ao Departamento de Estado dão especial relêvo
ao pronunciamento do sr. Stettinius, por ser esta a pr'imeíra
vez que a chancelaria americana confirma a viagem do "pre
mier" polonês à capital russa. Ésses mesmos círculos diplo
máticos acompanham com indisfarçável interêsse a substltuí
ção do ministro do Exterior de Espanha, general Jordana, re
centemente falecido. Salientou o Departamento a extraordí
uáría colaboração ultimamente prestada. pelo extinto minis
tro Jordana para a consumação de uma série de medidas li
gadas à política de guerra e que significaram grandes vanta
gens para os aliados, dadas as esperanças de que o general
Franco escolha para a pasta, ora vaga, um nome que reencete
a obra iniciada pelo general JÓrdana.

I(asa

De Nova Iorque ao Rio em 20 horas
RIO, G A. N.) - ° vice-presidente da Pauair, falando a

U111 vespertino local, informou que a viagem aérea de Nova

Iorq ue ao Rio de Janeiro poderá ser feita diretamente sem

necessidade de utilização do meio terrestre ou da Western
Ai1' Lines. As viagens de Nova Iorque ao Rio serão feitas em

menos de 20 horas e o percurso entre aque1a cidade e Buenos
Aires, sem tocar no Rio de Janeiro, será de 21 e meia horas,
passando pelo interior do BraSil. Continuando, disse: "Nossos
servicos aumentaram para onze vezes o total de passageiros
trans!)()rtac1os por via aérea e marítima entre os países ame

ricanos, no último ano anti'S ela guerra". E quanto aos preços,
as diferencas serão sensíveis. Atualmente, uma viagem entre

Nova Jorq{w, Miami e Rio custa aproximadamente 500 dóla
res 011 seja em moeda brasileira 10 mil cruzeiros. A nossa

frota poderá transportar anuall;nente 500 nlilllões de quilos.

DO SANGUE

vende-se
na rua Almirante Lamego'
17. Tratar na rua Felipe
Schmidt, 34. !Sv.-5

Curso de (orle
Eneâno-se em aulas
diurnas e noturnas.
Largo Benjamin
Constant. 6.

Pensão s. José

f'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Ra. Conselheiro 'Mafra, .( e 5 - FONE 1.642
EntreIS 8 domicili.

DILATANDO POR

SENSACIONAL

AL,GUNS DIAS MAIS

a sua _

LIQUIDACÃO
(por motivo de modificação

e

Empregado
Moço de 21 anos, reservista, com,

perfeita prático de comércio (secos
e molhados) e outros ramos, pro-

Icura colocação. In{Qrmações nesta
��daçaQ. Sv·2 .....--....__���.... ..__.M� .. ............:

Aluga quartos, com e

sem pensão. Rua Vítor
Meireles, 42.

(asa Vende-se
Situado em ótimo ponto e com Ipletarnente reformada com o que

pode haver mais moderno e útil.
Preço -. Cr$ 150000,00. Para maio
res informações, poderão os inte
ressados dirigir·se à redação dêste
Jornal. 6v 5
,.-.-_ ..........- __.r...� ......- ....._-_••-_••-.

AUMENTANDO as já

da firma)

grandes VAMTAGtHS

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

A MODELAR
testemunha, sincéra e pràtica",ente, a sua

gratrdão à POPULAÇÃO FLORtANOPOUTANA,
!�� -

pela preferência que Jhe dispensa
generosamente ha tantos anos:

MAHGA REGISTRADA

o Fígado. o BaQ(;, o coração o Estômago, 08

PULmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos OSSO!õl, Reumatismo, Cegueira. Queda do Ca
belo, Anemia, e Aborto»
lnofl-'Dsivo 8.1 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está Ilprnvado pelo D. N. s. P.
como a uxtltar no tratsmento da Sífilis e Reu-
matismo fia mPRITIH ori�!'f'm. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914». dada a sua ãtesto que apliquei muitas

base, é ótimo auxilíar do tra- vezes o BUXIR «914» obtendo
lamento da Sífilis nrlneinalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que ii via bo- no trrtamente da Sifilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartolelil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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KANDY, '7 (U. P.) --- '�OS ALIADOS ESTÃO EM CONDIÇÕES DE AVANÇAR, POR TERRA, PARA A BIRMÂNIA E RECON-/
QUISTAR RANGOON COM A MESMA RAPIDEZ COM QUE OS JAPONESES A OCUPARAM". ESSA SENSACIONAL DECLA�

RAÇÃO ACABA DE SER FEITA PEtO GENERAL STILWELL, O HERóI DA BIRMÂNIA.

Co",

«Lancadeíra» Encalhou DO
MOscou: 7 (U. P.) - o co- rio Madeiramando oriental das fôrças aé-

B Ié (V'
"

a) _ �o lu-, táticas i f' o q bom eiem, ia aere -I eas � icas m OIm u ue
�

-

gar conhecido por Estírão Ca-bardeiros pesados, em voo; .

d "fl' ,

"1 d
"

" ... d Grã Ivalcante, no no Ma eiras en-

�nça ena , �Dl:la o na r, -

calhou o navio "Forteles", perBr,etanha, a.t_acaral? uma fa-!tencente S N A. P. P. e o
_ .. bnca de aVlOes existente em a

.'
"

.. ."",, Informaçoes da frente orientai RahmeJ 16 kms. a noroeste da [qual co�duzla cerca de tl:_,,�.n.-
P 1

� .'
te T 'm TI di I

tas e vinte pessoas, sendo 20')
l\·fOSCOU, 7 (U. P.) -- Segundo as últimas informações, Ira �l�lad e a � ara 1 s�

-

dos passageiros, soldados à�:
() Quarto Exército ucraniano do general Petro v, que lancou �cu aa e.emt la�es norRe-.an�e-lborracha que seguiam rum"

feris! I d 1:> 1 1 37 k �d i ncanas ins a adas na USSla. '.

O id 1
.nova o erisrva ao su e rezmys ,ac la-se a apenas ms. a; O bo b rd '. fo . escol : aos sermgars. ,

aCI ente vcn-
f

.

h I
' ,

it
..

t it d j s ln ai e110s Iam -

f' , .

d'ronteíra c ecoes ovaca. Esse exerci '0, ja on em CI a o em
tad . Ih "P 51" icou-se em ccnsequencia e e:s-

ordem do dia pela ocupação ele Drohobycz, é o décimo a par- ��r;_ ��..

-

"" ,;.._ tal' o rio seco. A bordo tem 11a
ticipar ela ofensiva d� verão russa. Mais para o norte, a bata- projecão de filmes vido casos de papeira e coquelha_ elo Vístula prossegue com inalterad? f.uror. Tanto em di- O Instituto Bresil- Estados .lu?he, ameaçando uma g�'an�ereçao sueste quanto para o norte o exército de Rokossovsky ] Unidos fará realizar, para lePI�emIa motivo porque foram
alarga caela vez mais suas cabeças-ele-ponte na margem oCl·-1 s ass 'adas ho ie á.s 16 enviados socorros. que SCgl.rem.

P V' t I I
eus OCI , T,

b d d "1"" P 1dental do rio, enquanto que � travessia do �equeno IS,u.a, e 19,30 horas, sessões cine- a ?r o
.
o vapo,�, .

upi .

,

e o
numa frente de 18 kms., permite um avanço so.bre a Crac�vI,a,. m s togré iicas, com a proje- governo d� Ternton� do i'.�re.em ambas as margens do rio que atravessa a cidade. Contmua -

d s f'] es
foram enviados medicamentos

" ., çao e novo 1 m .

d b
-O silêncio de Moscou sôbre a luta em Varsóvia. So ha o cornu- em uas em arcaçoes. para o

nicado do general Bors, das fôrças de resistência polonesa, qual passarão os soldados da
anunciando ii retomada do distrito de Zoloborz, no norte da C�nseiho5 para borracha que deverão seguir
capital. Mas os alemães atacam com todo o mais moderno ma- DOUpar ••• para o. destino anterto-monts
teria1 de guerra, apesar de pesadas baixas. As ruas estão co- Cherburgo, 8 (U. P.) - Um determmado.
bertas de tanques e carros destruidos sem contar os nazistas oficial americano, encarregado --_..------.......----�.......�

152':) Se precisar de ummortos.
-

de interrogar prisioneiros, en-
l4f automovel. chamecontrou um documento assina-

M 7 (U P) Tôd
. .

t c m gran o dêsse número, pelo fôn€'oscou, ..
- O a a surgiram os naZIS as o -

do pelo general Hausser, 'co-
zona de combate nos limites da des reforços aéreos para en- mandante da 7a Divisão, C;)]TI 16o_o_,__Prússia está semeada de ca- frentar a aviação soviética. a advertência de "poupar ao. "outra �s «Iuva�»dáveres de alemães, que o na- Moscou, 8 (U. P.) - Depois máximo o equipamento, pois U U à)zismo não mais poderá mobíli- de tremenda luta, os exércitos os suprimentos são escassos e o
zar para o derradeiro capítulo do marechal Konev conquista- reabastecimento é crítico".
de sua mortal aventura, Infor- ram Sambar, na base dos -r- _

ma-se que a resistênc�a �lemã monte� Cárpatos. Sambar era
I Tr-uque I·nfernalnas muralhas da Prússia se outra Importante fortaleza ale-

_

tem intensificado

sensivelmen-'I
mã na região cárpata e dará Londres, 8 (U. P.) - Sao em

te' nesse setor os avanços de aos russos grande entronca- número nunca visto as "mi
Cherniakovski medem-se ago- .

menta ferroviário de excepc'o- nas" semeadas pelos alemães
ra por centenas de metros e' nal valor estratégico. Assina- e� Villers-Boca�e. Uma era de
não por kms., como até bem llando a vitória, Stalin dirigiu tipo desconhecIdo,. em forma
pouco acontecia. Enquanto is-: nova ordem-do-dia ao !llare- de sapato de mad�Ira e

.

tem
so os russos reforçam cada • chal Konev e aos generais sob uma ponta que eXIg� cUldad.ove� mais as posições que já

I

seu comando que interviera� na retirada. Os alemaes contí

conquistaram, no subúrbio de no assalto. Outr� ordem-do-dl:;t nual? :;t usar todo� o:, truques
Praga para o ataque decisivo a do chefe do governo russo. da p.ossIvels. Um dos ultIm?S cOl?
Varsóvia. Já está travado o conta da captura de Borislav síste em colocar uma mina :"0
duelo preliminar da artilharia, grande centro petrolífero do bre outra

..... para haver perigc
entre os russos, e alemães, ,er:-13u.I da Polôn�a próximo a fr.on- d.e explos�es. nun;, terreno con

quanto nos ceus de Varsóvia teIra setentnonal da HungrIa. SIderado Ja llmpo .

Florianópolis. 8 l.1e Agosto de 1944

E'jo (O Estado) - O Serviço
de Fiscalização Geral de p;'-e·
ços vem executando um plano
organizado pela Coordenacão
da Mobilização Econômica pa
ra reprimir a ação dos correto
res de imoveis que, abusando
la esoassez de casa de aluguel,
.xploram a industria ílcgal das
'luvas".
Acaba aquele Serviço de SUl'

ireender. numa dessas extor
ões o corretor Max Hermann
-om escritório no edifício Sa8
30rja, sala número 1.003.
Agindo em nome da Empresa

Nacional de Obras e Imoveis
Limitada, proprietária d2 an
dares do edifício da rua México
n° 15, Hermann procurou ex

torquir à Sociedade Técnica
Mellor Goodwin a quantia de
CrS 80.000,00, a título de "lu
vas", na locação de um desses I
andares.

O Serviço de Fiscalização,
com O auxílio de investigado
res, fez seguir o corretor, sur
preendendo-o no escritório da
Sociedade Termotécnica na
rua Buenos Aires 100, oIlue t(",,·
temunhou a transação.
Do relatório, que a Fiscaliza ..

çã,o vai enviar sôbre o caso à
polícia, constam depoimentos
de várias testemunhas, diver
sos documentos, inclusive o

cheque de 80.000 cruzeiros.
O inquérito vai ser encami

nhado ao Tribunal de Segu-

PlllalllR
'IIIRI[DII

conRA CUPA,

QUEDA DOS CA

onos E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
10,..ICO CAPILAR'

�OR EXCE(tNCI�

Preso o deputadO Ataque geral IContingentessantander
I dBuenos Aires, 8 - O antigo Londres, 7 (U. P.) _ Notí- bo aD esesdey>utado radical e secretário

cias difundidas por emissoras
pa lamentar ,L... Conu'té de In Nova Iorque, 9, (SIH). - O

.

r UIU -

alemãs revelam que o gral.vestigações das Atividades au"
Dempsey, comandante de ala Departamento de Informações

ti rg' t'nas sr Sl'lvano San de Guerra dos Estados Unidos
.

-a en 1 , . .

-

britânica, está dirigindo umatander foi preso, de acôrdo com .

t 1 revela que, segundo a agência
notícias de fonte segura. Nã.o ofensiva gêral no setor onen a

de notícias japonesa Domei, a
, . - do rio Orne. A referida açãofOl. dad� .nenh�ma mformaçao teve início ontem, acrescen-

escassez de tecidos nas índias
utII oflclal_ sobre a n.atureza t m as difusoras teutas, Orientais, ocupada pelos nipô-.
da acusaçao que motIVOU J.

a
nicos, é tão grave, que, a come-

sua' detenção, mas sabe-se que E FI çar do dia 10 de agosto, só se

ê�e foi detido pela Secção Pol�- m orença permiiirá aos operários com-

t�ca do Departamento de p�,:�- Roma, 7 (U. P.) _ Os ale- prar apenas 40 centavos íapl0-
cla. O sr. San��nder era �, 1-

mães deixaram apenas alguns
ximadamente 4 cruzeiros) de

bro d� �elegaclao congressl�nal elementos dentro da cidade de tecidos cada mês. O despacho,
que VISitOU os Estados Umdos

Florença propriamente dita, que é datado da Ilha :Bali, jn
em 1941.

Acredita-se que a cidade está formava ainda que os japon(�-
ses concederão rações suplc-Comprar na CASA MISCE· fora do risco de ser transforma- mentares aos trabalhadores

LANEA é saber economizar. da em campo de batalha. das indústrias e servic:os de
guerra, com o propósito de
atenuar as dificuldades de cem

seguir a coot;>eração dos bali�
nenses. falecimento

Nova Iorque, 8 (U. P.) - A
emissora de Tóquio informou
que o presidente do conselho,
privado, Yoshimich, faleceu.

rança.

Missa de 30° dia
A família Christovo1 con.
vida às pessoas de suas

relações p-ara assistirem
à missa que manda re.

zar. dia 12 (sábado), às
7.30 horas, no altar do
Sagrado Coração de Ja
sús, na catedral metro

politano, em sufrágio da olmo de
seu ine ..quecível chsfe CYRIACO'
CHRISTOVAL, Antecipa suo grati·
dão a todos que comparecerem o

êsse ato de caridade cristã.

cões para casa

Ver e tratar na

dtntelill lO,

4v-l
� rm"l""i""""""""

J. COSTA M€ELLMANN
(Engenheiro Civil) Terremoto

'E ·tó· Té· d C t" Weston, 1\1ass., 7 (U. P.)
Sefl fiO CDICO e OOS ru�ao Tremendo terremoto "possivel-I .

O Ad i
.

t
- mente teve lugar ao sul do

I
Projetes, rçamentof, m n18 raçao

I perú", informou o Weston Col-Rua Esteves Junior, 168, - Fone 733
lege, O fenômeno foi assina-.

FLORIANÓPOLIS lado pelos apàrelhos dessa ins-
,.�!!II.__---.--...... ............. tituiÇião, às 3,35 d.a m�nhã.

Balcões Vendem-se
tr�s BoI.
comercial,
rua Tira.

10 v. "1

Churchill e a F.E.B.

fY, )
-.", I

As. palavras pronunciadas
pelo primeiro ministro da
Grã-Bretanha, senhor Wins
ton Ctiurchiii, a respeito da
FÔTça Bxpedicioruiria Brasi
ieira, tiveram a mais grata
repercussão no seio da opi
nião pública de nosso país.
O chefe do çouérno inglês,
que se tornou [iqura quasi
'eçeruiária dêste período
sançuinoiento da história
ia humanidade. anunciou
a chegada de nossas tropas
à frente de luta como um
ias acontecimentos salien
tes da fase por êle passada
zm. revista. E, ao referir-se

Iaos soldados, nossos patri
cios, que estão incorporados
às hostes Iioertaâoras, que Ilutam pelo direito e pela ci�
oilização, Ctiurchill teve ex

pressões âesnameceaoras a

respeito do valor das nossas

tropas e da importãncia da
nossa cooperação para a vi
tÓTia. "No teatTo de guena
do IVIediteTrâneo - disse êlc
- informei que recenternem·
te tivemos a satisfação de'
saudar os nossos camaradas!
de armas, muito bem equi
pados, da Fôrça Expedicio
nária do Brasil, e há muitas
legiões mais que virão dêsse
grande país, que há longo
tempo vem pTestando valio
sos serviços de guerra a cau
sa aliada, tanto no ar como
no maT". O mundo inteiro

f
sabe que o pTimeiro-minis
tro britânico não é homem
que esbanje elogios. Ao con

I trário, durante os dias áspe-
rOS que estamos vivendo, ês
se grande chefe político tem
sido de um rigor espartano
em seus comentários e infor
mações. De tal modo, que
suas palavras são acatadas,
por tôda paTte, corno modê
lo de exatidão e de franque
za. É por' isso que as refe
Tências à cooperação do Bra
sil repeTcutem tão profun
damente entTe nós: é que
elas vêm, dos lábios de U1n
estadista que não é rJ.penas
o chefe do govêmo britâni.
co, mas, mas, também, um
homem amante da verdade,
que se fez 1l1n dos guias da
Humanidade. Esta é, sem

dúvida, a melhor consagTa
ção que se ·poderia desejar
para a política de guerra do
Brasil. (A. N.).

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinho CreDs8tado
"SILVEIRA"

Grendt Tónico
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