
......."".CJO.:: "(\Tr();!:.,'�"!!'�_._- -v
%�li

f:}.·��! r'"' ..
, .06.�, ••

c, ,�",:,
�..., ,f,,\ : ,;�_. ,t.t·,·it' ,r.:-

., � , ·to

.;,;1:.J.\ ;,�: :::;:�':-;'i Cf) '\-;f,;�l �j.! L ,�� •• ..'�"'''' 1,

eOtlle�at?at11. os nazistas a aenfQJí�. ',\
ROMA, II (U. P.) -_- NOTICIAS DA FRENTE DE FLORENÇA REVELAM QUE FORTE EXPLOSÃO FOI AS�.NALAi)�. A
NOITE, AO NORTE DE FLORENÇA. O DESLOCAMENTO DO AR FOI SEGUIDO DE SURDO RUIDO, QUE PARECI� lNDl€!R
o DESMORONAR DE PESADA MASSA DE EDIFíCIOS. ACREDITA-SE QU� OS NAZ ISTAS COMEÇARAM A DEMOJiRAS- CQNS...

--:!

TRUÇõES COM QUE ESPERAM BLOQtTEAR AS ESTRADAS.
'

nramáti�o apêio do general 80rs
Londres, 11 (U. P.) - Em Varsóvia, os guerrilheiros polo

neses, que agem sob as ordens do general Bors - que afirma
ram há pouco dominar 40 (;, do terrrtórío metropolitano - pe
dem lln�;el\te socorro dos aliados. Em seu último comunicado,
rlisse o general Bors que as fôrças sob seu comando, que opera
vam nos subúrbios de Praga, foram cercadas pelos alemães. E
acrescenta que a população de Varsóvia está prestes a sucum

bir, reclamando urgente auxílio, afim de que sua heróica luta
não se transforme num desastre.

lO ",\IS ANTHW HIARW UI(, SA�"''l'A CATAH.ll"'lA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
---------------------- ------_--
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Corri a publicação do mapa, que figura nesta

edição, a Delegacia do Instituto dos Comerciários em

Santa Catarina presta contas à classe comerciária do
Estado, dos resultados de suas atividadés no decor
rer do ano passado Dizem as cifras que, entre 38
dos 44 municípios dêste Estado, foi distribuida a apre
ciável soma de Cr$ 932.938,20 no 8.!nO passado. Assim,
o IAPC pagou uma média de Cr$ 77.744,90 mensais
aos seus segurados. No decerrer do primeiro semestre
do ano em curso, o mesmo Instituto já pagou mais
Cr$ 567.680,30 em benefícios. Em seis meses, a média
de benefícios, pagos mensalmente, em Santa Cata
rina, atingiu Cr$ 94.6l3,40, verificando-se o aumento
de 21,6 % sôbre o ê�ercício passado. As cifras falam,
e dizem mais: - dizem que a Previdência Social do

I Brasil está preenchendo sua finalidade em todos os

I recantos. de norte a sul do país.

'I
O IAPC, está claro, como obra do eminente Pre-

sidente Vargas. é uma eficiente partícula do forte e

sadio organismo do Estado Novo. ***

f,ombafendo OS abusos, no Rio
Rio, 12 (A. N.) - Previamente convocados, compareceram

ao gabinete do chefe de polícia, os delegados distritais. Foram
.recebidos pelo sr. Coriolano Goes, o qual imediatamente enca

Teceu a necessidade de serem mantidos os têrmos da portaria
:ultimamente baixada, relativa à fisca1ização de preços dos gê
neros de primeira necessidade, de acôrdo com. a tabela oficial.
Acentuou que até agora foram conhecidos abusos de tal monta,
que o caso terá de ser resolvido na esfera policial; mas, dentro
da lei e, assim, todos os esforços devem ser empregados no sen
tido de ser coibido o procedimento do comerciante que pretenda
transgredir os preceitos legais.

Paris ilutninada a velas
Rennes, 12 (Pierre Huss) - Entre os milhares de refugia

\if.O!5 da área. de París, que aqui encontrámos, um disse: - "Há
duas semanas, París, a "Cidade Luz", voltou a ser iluminadas
.a velas e tôdas as refeições são servidas frias, porque não há
e.letrícídade nem qualquer outro combustível. Em París há
f\luase fome geral.

H. 9181

Aço, desfie. • • • • Gr$ 550,00
Folheado, desde. Cr S 750,00

Aro, desde .... Cr $ 67.5,00
Folheado, desde. Cr $ 770.(1()

Sim, são provas' oficiais, rigorosa,
mente controladas. A elas concor

rem os melhores relógios do mundo.
Presidem-nas os técnicos do famoso
Observatório de Teddington, na In
glaterra. Repetem-se regularmente.
E desde 193:1 que os relógios Omega,
nessa competição honrosíssíma, são
oficialmente proclamados os primei
ros em precisão! Diàriamente, essa

vitória de precisão se repete e é
confirmada, em todo o mundo, por
milhões de possuidores de Omega -

um compánheiro fiel que registra
com rigorosa exatidão a marcha do
tempo. Adquira também um Omega
- de pulso ou de bolso - para ter

sempre a hora exata e para possuir,
ainda, um relógio elegantíssimo.

tflljj
'.W.T.******�*******

Realizam-se em Teddington, regularmente.
provas de precisão entre os melhores relógios
do mundo. Desde 1933 pertence a Omega o
1.· lugar em precisão.

Perderam 3
Apêlo dirigido de

� Ir

OSCOU Antone.�cu Washington, 11 (U. P.)
Estocolmo, J1 (U. P.) _ O tenente general von Kurovsky, renuncIou Tr�s �uper-forta�ezas vo.�doras

'comandante elo lHja. divisão de infantaria alemã p o major ge- Londres, 12 (U. P.) - Trans- perderam oSA.nOIte-amellcano�
neral Lindmann, elo :361á. divisão de infantar-ia da \Vehrmacht, mitin.do notícias da Sui9a, ai n� dup�o reI�e de ontem a

ambos atualmente 1-'111 mãos elos soviéticos fizeram' hoje apêlo BBC mformou que o presidente gIand� CIdade Japonesa de .Na-
2;0 povo aleI.não, paI.-a que proceda êL.; Íl.nec1.i�ta cessação da luta do C�m�elh� de. Ministro da: gasakí e a

_ pale�Tba�g, na Ilha

I'e "insensato derramamento de sanzue ". Rumama, general Antonescu, de Sumatra. D vulgando �stab

apresentou sua renúncia ao rei perda acrescenta o

comumca-ILondres, 11 (U. P.) _ No apêlo transmitido pela rádio Miguel. E já que estamos 110S do do Departamento de Guer

emissora de .Moscou assim se expressaram os comandantes ale- Balcãs, diz a emissora de Ber- i
ra em Washington que os re

mães: c,A missão que se impõe hoje a todos alemães se resume Iim que os �azistas evacuaram ?,ultados do" bombardeio foram,
no resoluto rompimento com Hitler e deso.bediência às ordens os portos.búlgaros do Mar Ne- excelentes. l

emanadas de Hümn1:eT_.:O exército alemão chefiado pela camari-.gro Karm e Burgas. 1---------------------------lha de lIitler acha-se perseguido de pesadelos. Só resta um ca-I (P 'De Pea'rl-Harbour para Saípanminha a seguir: cessar a luta insensata e depôr as armas. Men- i10mente OS I
tiras sôbre novas anuas e reservas só conduzem o exército a

ri
· - r Pearl Harbour, 11 (U. P.) - Começou o bombardeio das

novos e inúteis sacrifícios. Chegou a hora de .acabar com Hitler grao es aVloes ! Filipinas! Segundo vem de revelar o general Mac Arthur os
e SUB camarilha" ! Washington, 12 (U. P.) - O

I
Liberators norte-americanos iniciaram o ataque, na noite de

0-- Departamento da Guerra in-I domingo último, bombardeando o aeródromo de Davão. Novas

«coro 11el ·OUC61» �iN,.�l�� re��ste' I formou que será reduzido gra-, operações se realizaram nas noites de segunda e terça-feira.
i I U U ii � liu u g •

I dualmente o programa de f'a- Ao mesmo tempo, o comunicado anuncia que cessou tôda a re-

Londres, 11 (U. P.) - Na Bretanha, o coronel Auloch, o "bricação de aviões de todos os sístêifcía organizada japonesa no vale do rio Driniumor, na

"coronel louco", de Saint-Mala, ainda se defende numa peque-
I tipos, exceto as Super-Fortale- Nova Guiné Holandesa. O vice-almirante Richard Turner

na parte do baluarte, que ahida resiste. A luta em Hinard é
I
zas e outros bombardeiros de .anuncía ter transferido o Q. G. das suas fôrças anfíbias da es

descrita como bastante ints-nsa. As tropas americanas se pre-I grande au�or:omia de �o. �en- quadra elo Pacífico, para Saipa.m. Isso sígníríca um salto para
param para a batalha final de Brest e Lorient. Duas colunas tro dos proximos 30 dias, fIca-! a frente. de nada menos de 5 mil kms. em relação a Pearl Har-

convergem sõbre Brest, de norte, e Lorient está rodeada pela rão disponíveiS 20 mil. hour. onde êsse Q. G. se achaya.

parte de terra. Na zona do vale do Loire se encontra alguma I
resistência, porém, tanto Nantes como Angers estão por corn-j
pleto ocupadas. Com o melhoramento do tempo, os bombardei
ros aliados atacaram .os depósitos de combustíveis e as comuni
cações, bem como os aeródromos a maioria à lést.e de París.

OMEGA
OMEGA

,.RODUTO DA SOCI.ÉT.É IS,UISSE POUR l'INDUSTRIE JifORL!OG�RE . t' _ I

GENEBRA - SUIÇA liilt1c1- '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

A ação dos portu-crviôes

o ESTADO �ãbado, 12 CSe Agosto ele '944

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida·
de". e estará eontrlbuindo para
que êle tome mais um pouco
fie leite, tenha melhores meâí- ...,..:._:::.:::..._':"::_� -..-..- • -.-

_ ..,. -_-.r ,
-'"'" •

'114.' ..- ........

::�����i5L;t�21 Grande Concurso SAPONácEO RADIUM
Nio . tenha8 dúvida em de-

nunelar um "qulnta·wI1Ina", Cia. de Produtos Ouímicos Fábrica Relem
:por mais que pareça teu aml.
go J uio merece tua estima ••
traIdor d. Pétl'fL (J.. D. 1'. l.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ane C"$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
:\fês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano c-s 80,IJO
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrato.

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

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

o tenente.coronel
René Michel
o tenente-coronel René Ma-Irie. François Michel, adido mi

lirar junto à Embaixada da
França, no Brasil, visitou, on

tem, de manhã, a Escola Técni
ca do Exército.

O visitante foi recebido, 110
"hall" daquele estabelecimento
de ensino, pelo tenente-coronel
Hugo Afonso de Carvalho, sub
comandante e sub-diretor do
ensino da E. T. E.; tenente-co
ronel Armando Dubois Fer
reira, sub-diretor do Instituto
Militar de Tecnologia, e l° te
nente Dilio Taborda, que o con

duziram ao gabinete do diretor
da Escola, general Franklin
Emílio Rodrigues, que apresen-•

tau ao oficial francês todos os
seus comandados.
Em seguida, o general Fran

klin Emílio Rodrigues levou o

tenente-coronel René Marie
François Michel em visita a to
das as dependencias da Escola
Técnica do Exército.
Após a visita, o diretor da

E. T. E., no salão nobre, pro
nunciou significativas pala
vras, saudando o adido militar
francês.

I Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários

nEIJ:EGACIA EJ\! SA�TA eA'1'ARINA

OBRIGAÇÕES DE GUERRA
A VIS o

A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen
sões dos Comerciários em Sanita 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
29-4-44, ou àqueles que desejarem completar seus mapas,
para a posterior troca pelos Títulos, que a venda dos re

feridos selos encerrar-se-á impreterivelmente, a 15 de

Agôsto corrente. A Tesouraria Seccional do referido
Instituto atenderá, aos, senhores interessados até às 16
horas do próximo dia 15, na rua Felipe Schmidt n. 37,
térreo.

•••G .

'l'H.E LONDON & 1,,\N()A8HIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONJJON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Roa Vidal Ramos, l'

l

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudo. foi descoberto um remédio
de componentes vegetais, que permite fazer um
lra1amento com ótimos I resultados das hemor
roidcs e varizes. HEMO· VIRTUS é o nome

dêss.. remédio que, para hemorroidas internas
• VMIZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para a. hemorroidas
emmos, usa-se o H E MO.
VIRTUS, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tro
tamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia, peça-o ao

DeJ,ositario:CAIXAP.1874 (UM
OltO-SErE-QUATRO). S. Paulo.

(Bureau Interestadual de Imprensa) - Nesta guer-
\

ra, tão cheia de surprsas no campo da tática e da es
tratégia, durante a qual se aproveitou ao máximo as

conquistas da técnica, o porta-aviões possue um lugar
de destaque. Verdadeira base aérea móvel, pode ferir o

Iuimígo nos lugares mais diversos, sendo elemento in
dtspeusável na cobertura nos graneles comboios, e na

tormação dos poderosos agrupamentos da marinha de
guerra. Fatos numerosos demonstram a importância do
porta-aviões. Na possibilidade ele citá-las a tôdas, va

mos lembrar o primeiro ataque ao território metropoli
tano do Japão: Ação arrojada, somente um povo jovem.
másculo, enérgico poderia concebê-la a executá-la. Do
olitle, às da aviação de guerra americana, juntamente
com um grupo de companheiros levou a termo a faça
nha heróica. Noticiando o bombardeio, uma pergunta se,

impôs insistente: De onele partiam os aviões atacantes?
Dos longínquos campos de pouso da China? Quando
se poude detalhar o acontecimento, o mundo ficou sa

bendo que a esquadrilha partira de um campo de pouso
a 800 quilômetros do Japão - um porta-aviões da 1\13.
riuha estadunidense, que, fortemente escoltado, se aven

turou, por águas inimigas, até o local propício ao levan
tamento de vôo de Doolitle e seus companheiros de·
aventuras. Só por si, êsse fato serve para demonstrar a

importância do porta-aviões na guerra que ora se trava

pela sobrevivência dos princípios que fizeram a grandeza
da cíví lizaçâo cristã. A Inglaterra e os Estados Unidos
possuem numerosos porta-aviões, sempre em acão. em

todos os mares. A fotografia apresenta o "IndOIllÍtable",
da marinha de guerra britânica.

•
.__ - w _w_._ w..-_-__ _ -J" -"...,_- _ ".•.,.,

COMPANmA "AUANÇA DA BAlA"
Fundada em .1870 -'Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

capital • roe8eM'a.e .••...•.. , ...•. _ ..... , • . . . . . . • • •• CrI

Clt;u �o bale eo de tIIU:

Responsabllldadee ...• . .. , . , .......• Cr$ 4<.999.477.500,1I!j
Receita .... . .. _ . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . .. ar$ 70.681.048,2"
Ativo :... . ...............•........•..... Cr' 100.961.917,70
Sinistros pagos DCN! üítímos la anos ..•..•.•...•...• Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades .... .... .... . ........•.....•... Cr$ 76.736.401.306,20
Bens ãe raiz (prédi08 e terrenos) ................•. Cr$ 23.742.657,«

DIRETORES: - Dr, PamIllo d'Ultra Fre1Te de C&rTalhO, Dr. FrancLsco

de sa e AnJgjo Massorra.

Agências e SIll:Higênclss em todo Ó territ6r1o nacional. - SuCUl"Rlll 00

UruguA1. Reguladores de aftXlas nas prlnclpaLs cidadea da AmBtca, Europa
e Ã1l1Ca.

7l.8U.1S'.:ao

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, D. 3ft
Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAl. BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

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

I
IBOlA Pessôa autorizada, vende uma boía de

ferro, cilíndrica, tendo 1,60 rn ts. de d iâme
tro, por 2,50 mts. de comprimento, pesando de 2000 a

3.000 quilos, podendo servir para tanque de água ou

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

Penicilina
Rio, 11 (A. N.) - Mais um

caso de remessa de penicilina.
ocorreu nesta capital. Dirigin
do-se á senhora Darcy Vargas,
d. Brasiliana França Reis soli
citou a remessa daquele produ
to para o seu filho, que se acha
va doente, em Campos do Jor
dão, tendo sido imediatamente
atendida pela presidente da Le
gião Brasileira de Assistência.

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Petrópolis s ,

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

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

Linba�a e paioa
Rio, 10 (A. N.) - Notícias

procedentes de Nova Iorque
adiantam que o govêrno norte
americano está vivamente inte
ressado na importação de óleo
de linhaça, do Brasil. As mes

mas noticias acrescentam que
também o govêrno dos Estados
Unidos está cogitando séria
mente da importação de gran
des quantidades de paina de
seda do Brasil.

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

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

DEZEMBRO DE' 1944, ÁS 14 HORAS
na Séde da Companhia

Os «coupons», para serem trocados por «envólucro's· ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr,

Virgífio ..José ·Garciq
Rua Tiradentes, 35

Até ,egunda ordem
Rio, 10 (A. N.) - Em aviso

ministerial, foi declarado que os.

brasileiros, que por parte do
Ministério da Guerra tenham
sido autorizados a saír para o

exterior, podem permanecer, no

I estrangeiro além prazo autori
zação enquanto não houver or
dem de regressar ao Brasil.

o sabãO

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

5' DE

CIA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglsr.J

••0 <4.". f.lt.� _. O••• ale.". t
CS�BÃ���RCtAt
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'Washington, junho - (1n- enfermidades das vias respira
Ler-Americana) - Os c.;ientis�' t6rias podem ser reduzidas de
tas elo Corpo Médico do Exér-'28 por cento, mantendo-se u n

cito amer-icano, segundo anun- tados com o óleo os assoalhos
(-ia o Departamento da Guerra, i dos alojamentos, e os coberto,

d�scohriralll um 6:eo Inodoro, Ires dos soldados ímprcgnad »s

uao gorduroso e nao pegajoso, I' com uma camada finíssima d 'l,

que se revela excelente para quele preparado inodoro,
í

nvi

aplicação em assoalhos, cober- sível e não pegajoso - inf'or
(ores e roupas de cama que mou o dr. Robertson.
:lbrigam germes, 'nos hospttas Estatísticas sôbre o número
e quarteís, de batérias flutuantes 110 a:'

O novo tratamento de ólei

Imosu'am
declínios ainda mais

prendo ele tal maneira os vírus notáveis. Nos hospitais, o óleo
e bactérias de doenças

illfec-/
esfregado no assoalho reduz o

ciosas, que êles não podem dís- número de bactérias no ar ,1e'
serriinar-se no ar - segundo 460 para 120 em cada metro ,

I 'b'
Ue. D.N,S.P. n' 199, da 1921

declarou o dr. Francis G. Bla- cu 1CO, o que representa um

ko. da Faculdade de Medicina I decréscimo de 74 por cento. O i
�.-----------

da Universidade de Vale e pre- emprêgo na roupa de cama é __
..
7

__...
-

•

siderite da Junta para Pesqutza ainda mais eficiente. tendo
e Contrôle da Gripe e Outras caído de i1.500 para 350, ou

Doenças Epidf-ll1ieas. seja, de no',;, o número de
A Junta, com suas dez co., bacterias por metro cúbico no

,missões que estudam proble-] ar.
mas específicos, inclue mais de A película de óleo nos eobe '.

i cem destacadas autoridades ua- tores, diz o sr.: Robertson,
• cionais da prevenção de doeu- prende a bacteria tão f'ort s

ças, e funci.ona sob a orienta-, mente quanto o papel de mos

ção do Serviço Médico Preven-] ca prende êsse inseto. Expc
tivo do Exército. riências especiais com bombas

potá- I Diversos detalhes sôbre o de sucção revelaram que é ex-

I tratamento por êsse óleo, sau- tremamente dificil tirar o ger-

... • ..._; dado como um progresso da,me �o cobertor, que no entan-

---- ����i�rd������t��c��e��:� !.�:��= '�;.;;;,..,_..;.;t�};;:._?:.:.._..:1..;;.;);�:�:;.......::-��;:�••;�_:.;:�;.�:;;:��:-.::;���;..;......._......-.....__......".__.,.:!!.. !!.e_e...!!!.�.�_!!!__!!!.�_�..�..e..e.. !!_.�_�_�.�_�_��!I.,����_�.•

S t S S h ratórlas, toram descritos pelo Missa de lO aniversário,
apa O para eu oras dr. Oswaldo H. Robertson, do

Departamento de Medicina da I A família Sabino convida seus parentes e

Universrdade de Chicago, que pessôas amigas, para assistirem à miS84

que, em sufrágio à olmo do seu inesquecí
dirige a Comissão de Infecções vel e saudoso JOÃO NEPOMUCENO SABINO.
transmitidas pelo Ar. manda rezar, no dia 14 do corrente, às:

Uma experiência, feita em 7,30 horas, no altar do Sagrado Coraçéio da

C C Ut h P � Jeaús, da Catedral Metropolitana. pela pas-
_.alUp -,ar80n, a" e no et- �

d
,. . ,. d f 1

.
,- _,

, sugem o prImeIro anlversarlo e seu a e-

terson F'ield, a? r � n g e n d o, cimento, A todos os que compareceram a êsse ato de caridade cristã.
116.000 homens, índícou que as antecipadamente agradecem. 4 v.-oi

U.).H.
�.----....,......................._,.._,�--�.,._,.,._,._,.._,..._..---_,.,,_.._..._..---.._----�

�-- ..

J
I Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Aive's de Souza

Farm. L. fla Costa Avila

CONTABILIDADE
,

AGRICOLA
CURSO POR CORRESPONDÊNCIA - ÚNICO NO BRASil

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

Peçam informações à

ACADEMIA .IICARLOS DE CAMPOSII
Rua D. José de Barros, 337 - 6.0 andor - Caixa Postal, 2260 - S. Paulo

-- ==*

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA (ATARIHA

EXames Anátema-patológicos.
Diagnóatico precoce da g'r-avidez.
Sôro-diagnósticos
Hematologia
Coprolegio.

Bacteriologia
Autovacinas,
Ultramlcrescopia,
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de tro.nsfulião de sangue. Vacinação anti-difl:érica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidos, café, mel, águas
veis e para uzo industriais (fecularios, "'cervejariusl.

Aproveitem os preços vantajosos!
Os mais modernos modelos!
Tudo não vai além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons , Mofra. 41

100eu que impede. a dífusãol San� e 001-
I das batenas c o N T É M

OITO ELEMENTOS 'rOMICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO. FOSFOROS.CAleIO

ETC;'

G· d ...
í

d j 1ran. e opor t.t.tri r ac e.
A

.I'

CREDIARIA PARA-TODOS
reselveu, efetuar, dUf·ante o mês de AGOSTO, a

GRANDE LIQUIDACÃO
do seu incomparável «stock» de arti'gos de ifwe,rno, com o

abaliDlenlo de
quer para ven(fas à vi'sta,' quer a prazo.

Trata-se de artigos medernes, adqUiridos no ccrrente ano.

Aproveitem, pois, a grande o.po-rtuniEl.ade que lhes oterece a

CREDIÁRIA PARA.,TODOS

Rua Felipe Sch,midt, 38

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

I

TONICO DO CEHEBRO
1'ONICO DOS MUSCULOS

o. Pálido.. Dep.uPlr.dol,
Eagot.dol. Anêmico., Mãl.
QUI erlem M,grol. Crilnç..
rlQuític.I, receberão I toni-

fic.çêo geral do oig.nilmo
co", o

Sanguen"1

Móveis
Comprar, vender ou alu9ar

só no

ft SERVIDORA I

t a maior organização no

gênero nellta CQpitoIl

Rua João Pin t o ,
4.

Fone 775 .

�

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.A lição que deveríamos ir aprender
RIO, (via aérea) - ° "Diário de Notícias" escreve o se

.gulnte :

"O dr. Landrí Sales, diretor geral dos Correios e Telégra
fos, já chegou aos Estados Unidos, onde, segundo se informou,
vai conhecer a organização dos respectivos serviços postais e
.telegráficos.

É mais uma alta autoridade brasileira que visita a grande
democracia do norte, cujo esplendor constitue um dos fatos
marcantes da nossa época.

Tornaram-se os Estados Unidos uma espécie de local de
estágio obrigatório para políticos ou financistas, militares ou

-cíentistas, técnicos ou homens de letras, artistas ou tuncíoná
Tios. Suas academias, seus arsenais, seus hospitais, suas clíni
cas, suas fábricas, suas instituições culturais, passaram a ser
.ponto de atração irresistivel para quantos, em qualquer seto
res, almejem aperfeiçoar-se, aprofundar-se.

Entretanto, quando procuramos razoavelmente abeberar
nos em tão sadia fonte de ensinamentos, temo-nos esquecido
ou nos desinteressado de indagar, ali, por meio de uma comís
-são especialmente designada, dos processos capazes de evitar
.a agravação do custo da vida.

Ninguem ignora que, nos Estados Unidos, apesar do feno
'menal esfôrço de guerra, e da verdadeira convulsão econômí
oca que o mesmo determinou, o custo da vida subiu, desde que
estalou o conflito, apenas 24';{, em média,

Como se consegue semelhante resultado? que medidas se

decretam para isso ? como agem as autoridades arím de impor
a sua observância ?

Tudo tsso seria interessante que conhecessemos e tentás
semos � pelo menos, tentássemos - imitar, quando vemos,
em nossos mercados internos, os gêneros de primeira necessi
dade registrarem, em seus preços, aumentos que sobem fi 100%,
a 200% e maís...

Eis, repetimos, mais. alguma coisa que também poderia
mos estudar na república norte-americana. Seus processos com
certeza nos seriam da maior utilidade".

TE JUIZOH
TEM síFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE ° po-
-

PULAR PREPARADO

1�"fJl:ai1E?'
A SlFILIS ATACA '1 (JUÚ Ü UIiGANISMO

O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, OR
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
!lO'" Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo ao organismo. Agradavel

como um licôr
Ü ELIXIR 914 e81à aprovano pelo D.N.S.P. como
e uxtl ar no tratamento da SUilia e Reumatismo

dll mesma origem
F.t\LAM CELEBKlDADES MÉDICAS�I,bre o prp'p,.rlido ELIXIR A cc mposíção e o sabor a

•914. rlrvo dizer-lhes- sempre gradavet do ELIXIR cHI-t. re
que (\ teah» emp-egado. em comendam-no como arma de
"<l. casos de íadreaçao lipr('- facll manejo para o püblteo�.rllid8 (sUIHa �ll) vartss de ,no combate á 8111118, quaiída
sua» mllnUestaçoe�) Oi" resut- de. que trequentemente a
tados 'em sido s8.tlslatorlo8, orovelto no Ambulatorio da
pois sã'l r»:pldos e duravets. Maternldade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. I Dr. Silvestre Passy.

••-------------- Z-P'S-pc $'�K

FARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmachtlco NILO LA VS
Ho..... amaah' _'A a IDa Preler1...

........ ...",Jo.lÚ. e Mtraaceb'.. - lIomeopaU.. _ p""'_'_
ArUco. •• bonaeba.

........_ • exata ob_..-••ct.... reeo!ItllAlie _..._

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ },OO

diao santo do
S8a. Clara, Virgem
o casal Favorino de Scefi e Ror

tulana de Fiume, ambos de nobre

linhagem, saudou com alegria o

dia 16 de julho de 1194. pois, lhe
nasceu uma filhinha que recebeu
na pia batismal o nome de Clara
Os pais deram· lhe uma educação
esmeradíssíma, pouco suspeitando,
porém, que esta Clara se tornaira
claríssima. Quando a menina con

tava 18 anos, pensavam os seus

genitores seriament� em casá Ia.

Aconteceu. entretanto. que mãe e

filha assistiam a um daquele.
sermões que somente podiam vir

do coraçiío inflamdo pelo amor de
Deus e do próximo de um s. Fran
cisco. Este sermão aniquilou todos
os encantos falsos com que o

mundo poderia seduzir a mente

de Clara. Estava ela resolvida a

renunciar a todas as riquezas e

honras. Acompanhada por urna

alma piedosa foi ter uma entre

vista com. o santo de Assis. Este

I
reconheceu logo as invenções de
Deus para com Clara; mas, resol
veu prudentem.ente, prová-la e

mandou que ela depusesse as rou

pas finas que usava e envergasse
um burel de pano grosseiro e men

digasse nas ruas de ASlds em Ic-
vor dos pobres. Clara não hesitou .

Então o santo permitiu que ela
fizesse os votos religiosos, levan
do-a, por enquanto, a um con-

Ivento de Beneditinas. Mas, os

pais não se conformaram com a

reliolução de Clara. Por isso, ela

I se dirigiu para um convento mais
afastado. Inez, uma irmã, de Cla-
ra fez-lhe uma visita e resolveu
ficar com a santa. O pai irritou
se; mas, não conseguiu que as

filhas voltaslem. Pouco tempo de
pois morreu

ê le , já consolado por
ver a santa vida que ali filhas
levavam. Agora juntaram-se lhes
tambem a mãe e a última irmã
Beatriz, formando se dest'arte o

primeiro convento das Clarissas.
Durante 40 anos, dirigiu Clara
como superiora por vontade de s.

Francisco. a nova ordem. morren
do aos 11 de agosto de 1253·

.

Sanlo de Domingo

s. João Bechmans.
Confessor

Nasceu 009 13 de março de 1599
em Diest tBélgica) O pai, Joã.o
Carlo8, era curtidor e sapateiro e

dispunha de poucos meios de aub
siatência. Mo.s, a honradez era

tradicional naquela. famHia'. e as

sim não é de admirar que o fu
turo liIanto desde os seus primeiros
a.nos déttse os exemplos mais to
contes da. virtude cristã. Canse
quiu um lugar fto colégio de Ma
lines onde ouviu {al<lr de s. Luiz
Gonzaga e tomou o resolução de
imitar a êste santo jovem em tu'
do quanto lhe fOlIO possível. E nis
to está o segredo da santidad-a de
João Berchmans. Vencendo Q ra

swtêncio de sua. família. entrou
para a CompanhiQ de Jesús. Já
como noviço serviu de modelo na

observando dali l'eqra& 001 moi.
provectos em idoda. Depois de no
viciado foi mandado pCU'Q Antuér
pia de onde pas.ou para Roma,
afim-d4 e.tudar íiloaofio' En.cerrou
o cu,so com üm brUhante certame
público. Mas. agora coíu vítima
de Um.o pneumonio que pôs fim .o

1lU.o vida, no di.o 13 de cqoato de
1621. A-peaar-de sal' apenas uzn

dos muitos estudantes no Cidad..
Eterno. o seu enterro foi ccncer
ridiuimo; pois, a. fama. de sua

grande sontidad� atraiu até cor

diais ê bispos. sao 1000 Beren
mans é um dos pa:droeiros do. mo
cidade.

Paul de Kruif conta no novo número de

SELEÇOES como o notável cientista francês,
apesar de semi-paralítico e desprezado, se
elevou à posição de um dos maiores ben

feitores da humanidade. E mais:

Uma M.lhet entre 34
Homens Ciumentosl

Horário das Santas Missas
para Domingo

Co tecb-a!: 6. 7. 8 e 10 ho!'as.
NovenCl: às 19 horas.
Em dias da sem·ana: Missa: às
7,30horo.._

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 hora.
Hospital de éari<lo.de: 6 e 8,30 ho
ras.

Puríssimo Coração de Maria (Par- .

to): 8 horas.
Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha, 8 horas.
IgrejCl da Conceição, 7 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Giná.sio: 5, 6, 7.30 (só alunos) e

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

Trindade: Matriz: 8 hOfas.
Tl'ind.ade: Chcícara dos Padres: 8
horas.

Estreito: 7,30 horas.
Barreiros; 9,30 horas; dia seguinte:
7 horas.

São José: 7,30 e 9,30 horas.

A Vida e os Problemas
dos Anões

Podem casar-se com pes- Dez dias de martírios -

SOai; normais? Ter filhos descalça emeiomorta de frio
de tamanho normal? Qual num bote salva-vidas, entre
o seu maior receio? Irnpres- homens desvairados, semi-
sionante estudo do mundo enlouquecidos pela tortura

liliputiano. Pág. 26. da sêde. Pago 18.

O número de JULHO de Seleções lhe oferece
também 23 outros importantes artigos e o resumo

do livro de grande êxito «Que Ruja o Fura�ão 1»,
onde se nana a história de valor e devoçao de

uma jovem, sozinha nas planícies ainda incultas
do oeste americano, entre animais selvag�ns. e
homens ainda mais 'selvagens que os anímaís.

CUSTA SÓ
COMPRE AGORA o seu exem

plar, na sua banca de ior-
nais. Seleções apresenta todo
mês os melhores artigos de

QUINHENTAS revistas. $ 3;00
A((Il t.e8 .... FloriaD6pold: PEDRO XAViER'" CIA. - R... F"Ii� Seheaidt, II

R

,It

G I B '} FEDNANDOCHINAGU,.R.Ro.ário.S5-A2.·and.-ilioepr.. era "O ra!!!lt; - �

Vendem-se a. preços ):,aratísaimoB,
sem compet&ncia, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41

Os 6r1'l08 da Estatística Milita.
têm apôio legal. quando Intima.
o produtor e o vendedor • mostra.
I) que possuem em seu esta�leó
.e.to.. (D.•• lI.l,

CASA MISCELANEA. distei
buidora dos Rádios R. C. �
Victor, Vâvulas e Dsícos.
Ru.a Trajano I U.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DELEGACIA EM SA TA CATARINA

Contadoria Seccional
nEl\IONS'I'lU'l'IVO nA nl�SPESA C03I BENEFíCIOS UEGULAMENTARES :NO AXO DE 1943

I

,SEG. INVALIDEZ! SEG. YELHICE ! SEG. '.\IORTE A. PECUNIÁRIO A. NATALIDADE A. FU::\ERAL TUTAL
l\'!lT�ICÍPIOS -- -_ .._----_._._----

,iJenef. Valor'Benef'.' 'Valor !Bener. ValorBeneL' Valor IBeneL' Yalo r

.- Aruquuri , ' ..

� --- Aru runguú , .

:1 - Big'Hlssú , .""'"

,1 --. Hluurcnuu , .

;) - Bom Uetirn -

li - Brusqu« ,

� - (::;·{:ador... . .

K - (,<llll};Cl'Jll .....••. , •

\1 - Carupo Alegre ..

1 I) -- (;:HHpUS Novos .

11 -- Cunoi nhas .

12 - /'()nC'ól'llia .

1'] - Crescuuua .'" .. , .

11 - - Curitibanos '.

1;1 - Florranópolis .

j (i .- t�asp?,r :
J 7 -- Ibiruma , .

18 - Iiuarui :

19 -- Iudaial ,

�Il - l laiópo lls ' .

�1 - ltaja!Í , .

.12 --- Jaguaruna .

:!:l - Jaraguá do Su í

•••••••

21 - .Ioaçaba .

:;j - .Ioluvil!e .

2{i L'lje� .

'"17 ._._ j .agunu .

2;) - ,\htrra " ,

:29 - ;\uva TI'en10
'

'iO -- Orleans .. ,.' ' .

:\1 -- Palhuç'a ' .

:l2 -- Porto Belo , .

;1:l -- PortO I inião ,.

34 - nio (lo S'ul , .

35 -- Rodeie , .

3(\ -- S. Francisco do Sul _ ..

:F( ��() J')}1:�Illim . . .

.-ig -- San J,)SC , .

:�9 -- Serra Alta .

';(1 - Tijucas , .

4,1 - Timbó ,..... .

12 - Tllhal'ào , .

4::1 - l 'russauga .

4� -- Videira , .

- Xapccó ('1'. Iguassú) "

(iiíO,UO
5\1:UO

3G.G78JO
2.S-ll,HO

1 1.422,00 2.397,00
5.653,80

G5.71UO
3.593,HO
:l.7:W.:-lO
7(ili,'iO

:-l25,(H)
s.oco.so

13.:!91 ,�)IJ
4

1.325.00 ne
2
n
(i

11 8.00.J..40
1 752.00
'. 4G.).OO

- 1

:-l2 (i.412,4()

1.27i.fi!) , H
(i

1.\:)S9.70
7(i(i,70

1

1.420.201 A5�J,51\
1.021,;)1.

:1
2

fi28.00 ·1
296.00 (j

·J52.10
.'í50.00
189.(;(1
581.:l(J

(j 3.:-l31.g0
;� 1.574.80
ti 1.017.(;0
8 877.30

1
1

GL877.8fl l:íi 41.856.50 12H
489,00 4
5nO.nO 1

HiO.OO 2

18D.2(j:�,.)O • 12 ü7
2

21.8'W,f'O
462,;)0 :

250,00 I

.J. 72;í.()il 'lB(j 370.1i5no
li i \ 951,50

1 2:íO .00' 7 I 1!) .534.()í}1.110.20S.3(i:i.SO
.

I 1.[(iO,503.001 70 1 '38fí.10 I{ 4.70í,f.in

473,20 7.i,W,70 12 18. i59.nO 1 ii
. I :·1.29(i.HI

1 124.00 1 7!l.20 :
:2 225,00 I

2 1.713.·W' 13 2.639.iiO
20 22.20H,ji) 4H 10.4üfl,50'

Il 1.495,80
S 5.310.00 2·1 5.(i89.G(\
3 1.028,00 5 I 675,00

37.272.00
G.45D,:.'1l

1115
1

1 57
3
7

27 I

174
18
72 I.

UI

67.542.80
n.Gn2.4U
1.8(j(i,9U
G.431,80

13G.377.SfI
13.890.70
84.09Ii.GO
14.9(iÚO

2 \J13.�HJ 3
12

3' :U34.fíO'· 58
1 2.128.Ht í
:l 1 2H50.00 24

:)

728.W'
2.07S.SIJ

2GA:-l8.30
::I.(j27.40
U.!):{S.:W
·1.7�2,7U

72.Hill.\lO
5.63H.40

40.5',8.70
11.Ul(),�;(r

,11
1

11
·1

1.475,00
LOOO,OU
1.100,00
;)25.00

(i
1
:2
2

1
1

181,50
1.54G.50

428,011
360,O() ,

270,00
1.8;íl,AO

WO.(HJ
4(J;).8()

4..
7
I
4
7 I

1
33
1

16
8
8
4
75
9
1
2

581,50
5.782.40
5.088,20
728,00

2.628,30
270,00

1l1.797,nO
400.011

25.,'!05,:W
1.840,80
9.139.50
980,(11}

54.580.30
1.123,80
327,00
415,00

1.7l1ü.2u1.979.90 i

5.08{�,2IJ
2
1
1

; --

I

I

2
5

300.0u
1.175,00

2.137.50
400,00

I

-'1'1

7.939,80 12 i
1 i

,i9G,GO4.173,002 1;)0,001

1.(i54,�)O

1.673,511

23.2n.7il 477.GO
1:l45.()O

1.0-!0,1l1l
(i30,Ou I

12.8-17,51)
I80.UI!
327,00
240,011

1
2
1
1

13 '

1
1
1

7
(i
1
3
30
8

995.80
vs.oo

350,1l()
4.587,40
943,80

3.839,90

5.488,60

2.36 1 ltl

25.41G,50

22 150,00

200,00

1

0.040,30237

l' 175.00 -

I
__ - ..__ I ----.1----
27 I 104.112,80 I 395 I 166.340,70

---- ._-- I -------

22 I ().900,(i() 11186 I 932.9:18.20TOTAL UH I 459.242.30 168 ; 124.931,50 '39:{ ! 71.410.90

Flor ianópolis, 7 de Agôsto de 1944.
Visto:

FRANK DE BARROS M:ONTEUW
Delegado

ERASINI SALLES GALLINDO
Contador

NEY FERREIRA REIS
Contabilista

Esportivo 1PrisioneirosQ. G. Aliado, 11 (U. P.)
Paula. BUlIDOS. x Netuno I�ramado do Abrigo �om íníciOIAume?�a c�da dia. o número

Concluindo mais uma de suas as 9 horas da manha um inte- de pnsioneiros nazistas, sobre
interessantes rodadas, o cam- ressante match amistoso, en- tudo na Bretanha. Mais 4.300

:peoilato amadorista da cida �e tre os esquadrões juvenís di foram capturados ante-ontem

prosseguirá, amanhã, no' Está- Internacional F. C., da capital pelos- norte-ameríeanos, en

dio :cta F. C. D., com 2 magnífi- e do Abrigo. grossando assim a imensa re

cos .prélíos. O conjunto do Internacional lação dos que já se renderam
Oi 10 encontro entre o reno- estará assim consittuido: Abe- na campanha da Bretanha.

mado esquadrão paularamense lal\:10, Antônio e Mário: Ma-
...

-

- - -- -
.

� o quadrinho das surpresas ou deíra, Natalino e Gazinho: Ro- Os Japoneses
seja o Netuno, terá, lUIClO às berval, Laury, Tavi.co, Longe e em Hengyang
,1,30 horas, e ao que parece, Mundinho. Reservas: Baiano, Chung-King, 12 (U. P.)
constituirá peleja auaente, da .. Ruy, Denizar. T'ico-tico e IH L- Porta-voz m�litar chinês íntor-

dos os ótimos resultados q'U8 neca. I mou, que, nao obstante a con-

ambas as equipes têm tido 11')S . Éd.io José Tonóli quista de Hengyang, os jal?o-
últimos €nsaios. ,"'.

neses sofreram perdas avalla-IO Paula Ramos irá, por cer- Hoje, treino do Avai I·
das em cil}-coenta :r:nil _h9me�s

to, 'reabilitar-se do último r e Afim de .,:reparar o se.u conjun- desde o l!les de mal�. Esse �u
vés que sofreu frente ao Cara- to para o Jogo de 3a-fslra. frente mero unicamente dIZ respeito
'V n do Ar' N t t _

00 Bocou ive, os dirigentes pedem! à campanha da província de
. � a , e o I e_uno, alu, o ccrnpc recirnerrto de todos no n'

.' � .

bem, por sua vez, nao querela campo da F. C-o D. às 13,30 horas. Honá.. Sabe-se que ?s mpom-
desmerecer o cartazinho que' c�s perderam 2,5.mIl homens
sua equipe criou, vencendo :) A roda�a de 3a-feira somente no assédio de Hen-

Bocaiuva por 4 a 1. Para p6r em dia a rodada que

I
gyang.

(;a.rulvana do A .. x. LOI}es Yieí a
ficou atrasada. a F. C. D. fixou . -- ..----- .--

para 3a-feira, por ser feriado, 6. Não há con'irma(ãoC01110 2a. part.ída jle amanh ", realização da .150 r.odada. q;,e Londres 11 (U. P.) _ Não
a qual terá início às 3,30 ho- consta dos seguIntes j oqos ; ,.Aval e . .

"
-' ..

ras, defronta r-se-ão os Bocauíva; Crispim Mira e Colegial. na confirmação oficial de que
V' qu-i- os americanos estão ja em

dres acima, sendo êste emba' e
16(\ (. R. X 'r BiBe, Chartres, a 80 kms. de París.

o principal da: rodada. O setor de Mayenne continua
Os integrantes do Lopes] �efrontar.&e-ão. no próximo do-

,

d
.

V' t ,; •

- • mIngo, no gramado do Colegio Ca- em atividade mais alem a C'l-
lena �stao dISPOStO_s a lev�r tarinense. às 9;30 horas. as equi- dade. A contar das 24 horas,

de venCIda o esquadrao da B·l,- pes representativos da 168, C. R. e

que terminaram à meia noite
se; e se isso se der, será uma 78 Biac_ A equipe da 168. C. R. jo-

,.

"d T' de quarta-feira, os americanos
-OTande conquista dos "lopes- gora oSSlm consbtul a: araco;

�ieiren " .

f'
- .

ILUiZ
e Borboto; Tamôio. Laír e fizeram 4322 prisioneiros.

.

.

ses . pOIS, lCaraO ]UE- Parati; Machado, Bicudo, V'isira.
tos no mesmo posto do cam- Pedrinho e Arí. S I Aluga-se boa sala
])eonato. -- a a de fre.1.te, na rua

O Cal'avana d.o Ar. entretan- O (ampeonato começ:!rá a 11 Vidal Ramos, 30. Tratar na

:to, dotado de excelente conjnn- de setembro mesma. 5 v.-I
to, não baqueará assim tãô fa- Rio. 11 (E.) - A Confederação
cilmeute, pOis belas tênl sido Brasileira de Desportos tem rece-

a.s suas vitórias frente aos bido. ultim?mente. inum:;-as ��n- cuidado das entidades estaduais

mais rateo'o " d d
sultas de dlversas federaçoes flilO- em certificar-se da noticia. O Con

.

b Ilza os qua ros das, a respeito do início do Cam. selho Técnico verificou o equívoco,
que cllsplltanl o calupeollat-l. peonato Brasileiro. E' que há tem- a ontem fixou, definitivamente. a

po foi anunciada uma resolução data das partidos inaugurais. ca

da Conselho Técnico de Futeból, municando, por telegrama. Q de

designando dia 19 de setembro para liberação de iniciar o campeonato
os jogos inaugurais. Ora. esta brasileiro lia futeból, a 17 de setem

no Qata c!Íi num dia útil, por isso o r bro. próximo,

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Co..elheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42
EaIr.,a a domicilie

-o ESTADO

CARTAZES DIADO
HOJE SABADO HOJE

(INE
A's 4,30 e 7,.30 horas
Programa Co ro sso

Doris Day no filme cheio de

Aconteceu durante
mistérios:

O baile
Curtis e Lyn Bar i no

sensacional

Vivendo
ttlme 100 quilômetros à hora,
e ver tiginosc :

AlIan

,

a pressa·
e 14' episódios de:

dr, Satã
nos 13

místerieso
Henry Wilcoxon

O
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

Preços: Cr$ 2,00. 1,50 e 1,00. Irnp,' 10 ano�

(lHE «IMPERIAL))
A's 7,30 horas;

Ultima Exibição do romance mais lindo que o cinema já
apresentou, com Charles BOyl"f e Margaret Sullavan�

Coracões humanos
•

(A Esquina do Pecado)
COMPLEMENTO l'TACI0NAL (Natmail

A VOZ DO MUNDO (Atuahd:;dei
Preços; Cr$ 3,00, e 2,00 Livre de Censura

Amanhã, simultaneamente, no Odeoo e Imperial, a 20 th Centu

ry Fox apresentando outro sucesso com Annabella, George:
rv.J:ontgomery, em:

Noites perigosas
romance de amor num ambiente de tragédia. ao

. 100 minutos profundamente emocionantes

!lnterna.cional F. C. x AJJJ'ig'{)
de J\:fellol'es E. C.

Será iravado amanhã

longo deUm

-------------------�---�"

\
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,
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o QUE REGIME

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

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

(Um produto De Witt)

�

IH

1'a7. pena ver a Ritinha sempre sem companhia...
Também, só responde "Não posso!" Vive mal
humorada ... não conhece o regime ENOL.

É o

Quantas moléstias provêm de
intoxicação interna? E é pre
ciso, de quando em quando,
limpar 05 intestinos, desobstruir
o organismo ... o que se conse
guirá com o uso contínuo de'

um laxante suave como o "Sal
de Fructo" ENa. a regime ENa
- ENa tomado ao deitar e ao
levantar - dó bom humor, bôa
disposição, evitando a prisão de
ven�e e suas consequêncio�

Washington - (Por Jack.' zistas são, muitas vezes, sur
Pea.rl. .

- Serviço especial da preendidos em plena fuga e

Inter-Americana) - Enquanto mal têm tempo de ensaiar a
na França os aliados completa-I resistência, antes de serem en
ram a libertação de Cherburgo, volvidos e dominados pelos an

depois de uma ofensiva relãm- glo-americanos.
pago, na Itália as fôrças da li-I A fôrça nazista está sendo
bertação progridem para o, anulada mais prontamente no
norte continuamente, avan- Adriático que no Tirreneo e es

çando ao longo de toda a linha te fato se reveste de particular
de batalha que se estende de importância. A medida que os
mar a mar, através da penín- aliados avançam ao longo da
sula. Perurgia, uma das mais costa Adriática, ampliando
antigas cidades italianas, foi sensivelmente a sua zona po
libertada e, em seguida, Citta tencial de contato com as Iôr
Della Piave, onde os alemães ças do maL Tito. O domínio
haviam pensado poder oferecer, total do Adriático, até as altu
resistência mais encarniçada. ras de Ravena, que não parece
Tão fulminante, porém, foi o 'muito distante, habilitará 0;3

ataque aliado que os nazistas aliados a prestarem apôio mais
mal tiveram tempo de cobrir a I decisivo às fôrças de libertação
retirada do grosso das suas fôr-1da Iugoeslavia. Quando chegar
ças, deixando em mãos dos i este momento a guerra tomará I

aliados copioso material bélico.laspécto bem mais animado nos

Em menos de cinco semanas Balcãns, não só porque os guer-
o Quinto e Oitavo Exércitos rilheiros de Tito estarão em

norte-americano e britânico fi- condições de desencadear uma
zeram mais de trinta mil pri- ofensiva total, como, também,
,sioneiros. Praticamente este porque a divisão aliada e os

numero não foi maior porque tanques soviéticos atuarão nas

os nazistas se esquivam, síste- demais frentes balcânicas,
máticamente, ao combate. Kes- obrigando os alemães a dividir
seirmg, depois da tremenda as suas fôrças nessa região e

derrota experimentada na "ca- c r i a n d o, consequentemente,
beça d� ponte" de Anzio não sério problema para o comando
mais conseguiu reajustar as germânico. A batalha da Itá
suas fôrças para oferecer uma lia vem sendo conduzida de
resistência organizada. Da sua maneira magistral e é com sa

parte, os aliados explorando a tisfação que se veem os exerci
fundo as vantagens decorreu- tos aliados levarem a Iíberda
tes da melhora dos serviços de de ao povo desse país, cuja vi
abastecimento e comunicações talidade democrática está sen

das seus exércitos estão logran-I do agora posta a prova no novo

do imprimir ritmo crescente à govêrno Bonomi organizado
ofensiva, de tal sorte que os na- em Roma.

_.

70 ANOS DE FAMA MUNDIAL

IN
USAL DE FRUCTAII

LAXANTE SUAVE • ANTIÁCIDO EFICAZ • MELHOR ALCAUNIZANTE

e escolha o seu figurino.

__R_u_a__N_u_n_e_S_M_"_a_cl_:t_a_d_o_,_l_l_-_A__ !
CHACARAS

---------------------ITERRENOS

COMPRA e

VENDE
• Aceito.rnol encargos para a venda de imóveis ne.ta capital,

Idi@mas Coqueiroli e Estreito. Trabalho honesto. rápido e eficiente, mediantepor- módico comissão. Ofertas para A. L. Alves, Rua Deodoro, 35.tuguês, espa-
nhel, francês,
inglês, etc.

Quer ve s tI r-se co m

CO ntór to
e elegância '')

Procure a

I ALFAIATARIA
MELLO

NOVOS e
USADOS

Romance, Poesia. Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e nayal, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
cultura, Veterinário. Contabilidade

Dicionários. etc. etc.

Compres e
CASAS

Vendas
Vende-se: Rua Crispim Mira

Rua BOfoiuva
Praça d'o Bandeira
Rua Fernando Machado
Rua Frei Caneco
Rua Almirante Alvim
Rua Major Costa
Ruo General Bitencourt
Ruo Visconde de Ouro Preto
Avenida Rio Branco
Coqueiros
Coqueiros
Estreito

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

i
I

Rua Frei Ccnecn , 26.000 mts2·
Ruo Esteves Júnior, 26,000 mts2.
E nos Barreiros

Balneário
Rua Frei Caneca
Rua Camboriu

)1 »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompowski
Estreito

2.000.00
8.000,00

20.000,00
20.000,00
11.000,00
25.000.00
10.000,00

Curso particular
de

Dact�lografia e Taqu'igrafia
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a

lecionar, diàriamente. atendendo das 8 às 12 e das
14 às 18 horas, em sua residência,

rua' Saldanha Marinho, 26' A.
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Não houve "

complot
"

contra Franco
MADRí, 10 (U. P.) --- A SESSÃO DE IMPRENSA DO Mll\aSTf�RIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DE ESPANHA AUTORI� )
ZOU A UNITED PRESS A DESMENTIR OFICIALMENTE A INFORMAÇÃO PUln,I(�ADA NO ESTRANGEIRO SôBRE DESCO�
BERTA DE UM "COMPLOT" DESTINADO A DERRUBAR FRANCO� E 'QUE TINHA POR CENTRO MARROCOS. SEGUNDO'

AQUELE DEPARTAMENTO� REINA COMPLETA TRANQUILIDADE NA REFERIDA COLONIA ESPANHOLA.

,
,

1m]E d- � Primeiras

\U1 � 11�Wl«l) .

dv����t�:��!�) _ o

Florianõpolis, 12 �e Agosto de 1944 novo presidente das Filipinas,
Sérgio Osmena, em sua primei-

Cortando as ferrovias ao inimigo ��s e��lJ;i��� ����fujgr�����
disse ser partidário de que os

Londres, 11 (U. P.) - No setor de l\Iortain e Vire, segun- Estados-Unidos continuassem
do .observa um correspondente ali.ado, os alem�es estão dando

retendo bases militares naquemais uma vez 'pr�va d� sua cap�cIda:[e de l:erUJ�Ir el:,l�lelltOS c�e las ilhas depois da guerra, para
t.�:lql�eS e de l�f�ntarJa_

em fOI çoas com�)atl\ as d,e ,01 ande efL= fins de defesa. Expressou acre

��enc�a .. Apesar dISSO, nao CO:lseouem,. I.�stabele�:l. U�l11 poten ditar que não levaria muito
cJ:al suflCI.ente para :ufren!.a_I a supellolld�d� a�la�a. � �on:u- tempo para que as fôrças esta
Jllc�do al íado, embot a notlClan�o .

uma 1 eSls�encla 1l111�11.g� dunidenses expulsassem os ja
muito encarntçada a sul de MOI taíu, pode entJ etanto notícíai

poneses de sua pátria.
que o inimigo foi repelido dois quilômetros na área de Vire.

��....,........,._�.._,..,..,.__�

Aliás, tôda a frente alemã entre Le-Mans e Caen se encontra

ameaçada pelo avanço dos norte-americanos ele Le-Mans para
o norte, visando fazer junção com os anglo-canadenses acima
de Falaise. Essa junção fecharia a armadilha sôbre grandes
efetivos. nazistas, numa gigantesca operação de cêrco seme

lhante às que se têm registado na frente do léste. Enquanto
isso, outra coluna norte-americana avança para sueste, em di

reção a Orléans, cem kms. ao sul de París. A ocupação dessa
cidade cortaria uma das principais ferrovias da França, o

tronco de Tolouse, o que viria dividâr tôda a França em duas

partes.

Sem compromisso, solicite à "MARQU�S':, pessoalmente ou por carta, maiores informações
a respeito dos trabalhos de sua especialidade : .

PLANOS PARA CAMPANHAS DE PROPAGANDA em jornais, revistns, radio. autos-falantes
e cartazes: LANÇAMENTO DE PRODUTOS ou AUMENTO DE VENDAS;

SERViÇOS AVULSOS; desenhos B.rtisticos e técnicos, cl tchês. redação de textos, ideias

para anunclos .

(iili)moo�i PROPAGANDA

Florianópolis - Rua Trajano 33 - sobrado - Caixa Postal 53

Como três
•

VIU

frente oriental

fRACOS.
AN�MICOS

TOMEM·

�nh8 Crusltai
"SILVEIRA"

\ --

Grend. Tónico

Rio, 11 (A. N.) - Informa-

Nções de Campinas dizem ter ta- alecido a senhorá Ambrosina To-
maz, com a avançada de idade Moscou, 11 (U. P.) - Enquanto o Primeiro Exército da
de 98 anos, deixando 247 des- Ucrânia avança numa gigantesca cunha através da Polônia
cententes entre filhos, netos e meridional, tentando dividir os exércitos germânicos, o Pri-
bisnetos. meiro e Segundo exércitos da Rússia Branca lançaram grande r
........._.-.. -.-.-.".-....-_._._.._....._._-_.J"JY'JI ofensiva entre a Prússia Oriental, tentando alcançar o norte.
Um cidadão ele Diante dessa ameaça, os nazistas sacrificam divisões inteiras,
90 centimetros num elesesperado esfôrço por deter a investida e ganhar tempo
Rio, 11 (A. N.) - Segundo para que a organização "Todt" complete as fortificações da

noticía um vespertino local, Prússia Oriental. Somente nas últimas vinte e quatro horas, e I

José Batista Oliveira é um dos somente ao longo da linh·a Riga-Varsóvia, os russos destruíram.
homens mais baixos do Brasil. 199 tanques alemães, elevando assim o total elos últimos três
Conta 20 anos, pesa 19 quilos e dias para quatrocentos e setenta e oito. Ao mesmo tempo, to-'
mede apenas 90 centímetros de ram abatidos 140 aviões alemães. O exército russo no Báltico"
altura. apoderou-se de Jekapíls, base de tôda a linha alemã abaixo-

,

Q
de Riga, lançando os remanescentes da guarnição alemã ao

- - A. _ _ uarto em casa de, rio Dvina, onde grande parte morreu afogada. Bnquanto isso,
Reduzindo a reststêncía alemã f "I·

ao sul ela capital polonesa, os soviéticos ameaçam Kielce, cuja
Londres, 11 (U. P.) � Anunciando a entrada das fôrcas amlla queda significaria, para os alemães, a interrupção da estrada-

norte-amerícanas em Nantes e Angers, o Alto Comando ali�do Rapoz, apresentando re-
-de-terro Varsóvia-Cracóvia.

aeresoenta que há apenas ligeira resistência inimiga em Nan- ferências, procura quarto
tes, mas que ambas as cidaeles foram fortemente minadas pe- com pensão em casa de Moscou, 11 (U. P.) - Dez di- porque o jovem general russo
.los alemães" Lorient foi completamente cercada pelos estadu- família. Cartas a esta re-

visões russas e três colunas de vai desbaratando o inimigo e

.nidenses, do lado de terra. Em Saínt-Malo, finalmente, a re- dação para J;>.R., indicando tanques estão avançando para avançando sôbre as posições;
sístência inimiga acha-se prátícamente reduzida a um único local e preço. 6 vs.2 Riga, afim de completar o cer- que lhe arrebata em sangren--

d
. co dOS exércitos do general tas ações.�onto, on e os nazrstas continuam lutando encarníçadamenre, Lindmann. Os alemães admiti- ,._,......___..-"'_....................._-__.........

-...._"".

'O inimigo continúa a defender Dínant, na área de 'Saint-MaIo. Cbur"bl·11 na Itáll·'aCom êsses portos e o de Brest, já neutralizado para todos os
\I ram que os sovrétícos começa-

efeitos, os alemães só dispõem ainda de duas bases de subma- Roma, 11 (U. P.) - Anun- ram a irromper na principal li-
zínos utilizáveis na França. São elas os portos de Bordeaux e

ela-se a chegada à Itália do
I
nha da defesa alemã, presumín

que constituiram objetivos dum pesado ataque da aviação prímeíro ministro brltâníeo do-se que essa irrupção é numa

aliada, por volta de meia noite. A propósito, vale a pena
Winst.on CJmrc1lilI. ampla frente. Não é menos

��:�ou:a q�:�r�a{r��e�� �!����r:�a���::sB��de���d�e�a��; M�"is"--mãdei;a--'" â�a����Si��uO���. 3�e/��:��;�
foi pràticamente interrompido pelas fôrças francesas do ínte- Rio 11 (A N) _ O proble-

kí edsta sUPOtrtanatdo o mdalOr .P�-
.

O 1
-,

1��
, ••

50 os con J.'Ia- aques o 1111-

lI'lOrd" s a edmaest SOd codnse.,guem aJA:.d.ndç,a� o grande Pl�rtho, ffa- ma da madeir.a, de �ue tanto migo que defende a "porta de _· _-_- •..-.._- __ w·

zen o uso e es ra as- e-rerro secun arras, pOIS as in as 0- se tem ressentido o RlO e sobre-" d t 'nação Desembarque
ram cortadas pelos patriotas. tudo São Paulo cuja indústria f��l dco.m uJ?a eNermIe fôr

•

d
, '. .

.

aCI e imagmar, esse s - dos alia OS.

O
.. - II.. ,de. papel esta q';Iasl parallz�a, ço desesperado para imobilizar Nova Iorque, 11 (U. P.)

S retratos salrao nos Jornais vai sendo reso�vldo com a visao Cherniakovski, lançando os Informações de Tóquio trans--
. •

. .

.. da. C?ordenaçao de conceder alemães ao combate reforços mítidas pela Transocean reve-

.'
RIO" �2 (E.). -.A �mpren�a dest�ca, as m_edldas que adota- prioridade absol?ta ao t�a�s- procedentes de todas as partes, Iam que tropas aliadas desem-'

la �. I)OtIICIa. na lI'etell��ssao aos gantantclosoSt, fns8dlldo que. os n.e- fP?rte de I?adeIra na Vmçao inclusive da Noruéga e da Itá- barcaram nas ilhas Amster-
gocmn es presos mo os seus re ra os es ampa os nos JornaIs. errea do RlO Grande do Sul. Ha. Mas tudo em pura perda, dan, no Middlburg.

Rio, 12 (E.) - O técnico ela administração, Arizo Viana" _-....._.-....__........ ..........__

que integrou a delegação brasileira de estudos econômicos que D
·

247 Ivisitou o Chile, Argentina e Uruguai, fazendo estudos e observa- I3IXOU
�õ�s, �isse que enco?trou o Chile emp_:nhado na "uta contra a descendentesmflaçao. Na Argentina, teve a sensaçao de que se encontrava
num país muito rico, onde o custo da viela parece barato e onde
11á alimentação abundam te. O "Uruguai é um país admiravel
mente bem organizado elo ponto-de-vista político ou social, e o

seu povo estima, comovedoramente, os brasileiros.

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construção
Projetes, Orçamentos, Administração

I",Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

CONTRA CasPA,
QUEDA DOS ca
BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.I rONICO CAl'tLAR

,ÚJR. El(.,�.tI'lCIA
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