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MOSCOU, 14 (HENRY SHAPIRO, DA U� P.) -- AUMENTA O PÂNICO NA PRÚS
, SIA ORIENTAL E NA SILÉSIA. COLUNAS DE FUGITIVOS SE DIRIGEM PARA
O OÊSTE, SOB A 'DIREÇÃO DE KOCH, EX-ALTO COMISSÁRIO NA UCRÂNIA..

,

. 'Bradley em direção a Parí
O Londres, 13 (U. P,) - A tática do general Bradley, cujas

fôrças investem em forma de leque sôbre París, confunde o

Alto Comando alemão. Esta é a opinião de um informante do
Q. G. Aliado, ao comentar os supreendentes avanços do primei,
TO exército norte-americano. No entanto, continua a falta d
notícias exatas sôbre os progressos norte-americanos, sobre
tudo na vasta área compreendida entre Le Mans e Chartres
desta cidade em direção da capital francesa. Oficialmente s
í

n rorrnou no Q. G. Aliado que a situação de fato permane g
obscura, por motivos de segurança militar. "Seriam muit
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útil ao comando alemão saber da exata posição dessar f'ôrç
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ou poderio e seus objetivos naquela zona" - acrescentou

,O a uma so uçao: epor as armas .' �l�������::ste�l�l{;��v�s��l��a�.as;�:�n��n��v��e����,i��sq��rça
Moscou 14 (IT P) Outros "E t d

'

d I E
� .

d
,c.]Jadas, lancando verdes par a obter mformaçoes ut81S .. ,

o ,

- s amos e acor o com a i m consequencla a apan- __ u>u _ u U u _
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P b"-"';-ros na frente central em fins refa que corresponde á oficia-lo grupo de exército alemão do
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de junho se uniram aos 16 que lidade e ás tropas. norte ficou isolado no Báltico.
anteríormente endereçaram "Essa tarefa consiste na rup- "Mais de 30 divisões alemãs Roma, 13 (D. P.) � De particular interêsse para nós

um apelo ao exército alemão tura decisiva com Hitler, nega- estão fadadas á destruição, co- 11Jrasileir?s� é a l1<;>U?ia que diz que o comandante da Iôrça ex

para que derrubasse Hitler e tiva de executar suas ordens e mo resultado da irresponsável pedicionáría brasileira, general Mascarenhas de Morais, che

pusessem fim a luta. São eles cessação da luta. estrategia de Hitler. Há uma SoU ao Q. G. do Comandante do Quinto Exército, general Mar
o tenente general Vokurovski "A necessidade de tal atítu- solução: I Clark, acompanhado do general Zenóbio da Costa. Juntamen

e o major general Lindemann. de é demonstrada pela situação "Depor as armas. As unida-' te com o general Clark, as duas altas patentes brasileiras pas
O apelo em questão, publica- que se apresenta na frente ori- des do exércit-o russo se aproxí- : 'Saram em revista uma guarda-de-honra da polícia milita

do no "Pravda", diz: ental. mam da fronteira do Reich na aliada, enquanto a banda do Quinto Exército tocava o hín
-................-�--................_-..----._---_......_----......_-.,.- _-.---.................... Prússia Oriental, como o que brasileiro,

levaram a guerra ao território,
--------------.---------.---

alemão. Recua O se' timo exérei-to"A frente de batalha exten- ""

Moscou, 14 (U. P.) - Lindmann, o comandante das 30 de-se agora aos arredores de Londres, 13 (U. P.) - O Sétimo exército nazista, COI

divisões alemães cercadas nos Estados Balticos, parece que Varsóvia e margem oeste do um efetivo de 100 mil homens, está já agora em franca reti

está mesmo disposto a reeditar o sacrifício de Von Paulus em Vistula. rada do "bolsão" na Norrnândia, antes de ser aniquilado pe·

.stalingrado. A obstinação com que o comandante nazista de- "O exército russo aproxima-' los anglo-americanos. Ao que parece, não tardará a fechar-se

fende suas posições, na Estônia e n, "'�"\, ,\&ia, talvez obrigue se de Cracovia. t [ armadilha a com junção das fôrças de Bradley e de Montgo
os russos o desencadearem um assalto coordenado dos três "Tropas aliadas marcham I mery. Segundo a rádio de Argel, os norte-americanos, que
exércitos de Cherniakovski, Bagramian e Mannekov, que man- ininterruptamente para Brest avançam de Le Mans para o norte, já teriam chegado a Alen

têm em cheque os exércitos de Lindmann. É fácil imaginar o e Saint Nazaire e os alemães I con, 55 kms. ao sul de Falaise. E esta última, como se sabe,
que representará uma batalha até as ultimas para õ exterrní- vêm-se obrigados a retirar-se I �stá sendo atacada pelos anglo-canadenses. Justifica-se assim

nio ou a capitulação de 300 mil homens, Mas sómente assim em toda a parte, por falta de a preocupação de von Klugge em retirar os seus homens antes
poderão os três exércitos russos, - agora imobilizados para reservas, que seja tarde.
manter o cêrco de Lindmann � desencadear a ataque em mas- "Na Itália, as tropas alemãs ----------------------------

sa à Prússia Oriental. De moelo contrário, os invasores da recebem golpe após golpes, Pela la vez na h·istória do Vaticano
Prússia ficariam com os flancos expostos a um perigoso con- "Fazemos um apelo á oficia- •

tra-ataque dos exércitos alemães do Báltico. lidade e aos soldados do exérci-·. Cidade do Vatic�l�o, 14 (.U. P.) - Fo� recebi?o em audiên-

to alemão: cia pelo Sumo Pontífice o bISpO da Igreja Anglicana, Letsch-
"Não acrediteis nas mentiras tield. A notícia tem especial relêvo, por ser esta a primeira

e promessas de Hitler. vez na história do Vaticano em que um dignitário da Igreja
"Suas novas armas apenas An,gli?�na. visita o Papa. Durou o. audiência ,45 minuto� e só

provocam novos sacrifícios", hoje roí divulgada embora se realizasse no dia 27 do mes pas-
sado.
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Terá a sorte de Von Paulus 1
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a lei, marcial na ESlo.váquia

relíqíosc
Rio, 14 (C. lVI.) - Um telegrama de Maceió narra que

apareceu em Águas Belas, Pernambuco, e Agua Branca, Ala
gôas, um beato que se está tornando perigoso para a ordem
pública. Chama-se Pedro Batista e, não obstante detido, contí
núa exercendo maléfica influência sôbre gente humilde e anal
fabeta. Seus adeptos já incendiaram. p.ropriedades de desafe
tos e um bando de fanáticos, em Agua Branca, enforcou uma

mulher, de nome Maria Maia, ato praticado em desagravo,
,utilizando-se os criminosos dos cordões do hábito que o mís-
tírícador usa.

Aberração

Vichí receia os

Ilmaquis» assim!
Londres, 13 (U. P.) - fonte Alemã informou que foi decre

tada a lei marcial para toda a ESlováquia em face da aproxi
mação de poderosos exércitos russos, que já se encontram a

uns 30 kms. da fronteira. Quási simultaneamente, a 'I'ranso
cean informava que o gabinete eslovaco expediu uma procla
mação, que ameaça com a pena máxima as atividades revo

lucionárias, pilhagem, sabotagem nos transportes, comunica

ções e ser-viços sanitários.
�...-_-.-..._...-_-_......._._._........._......_..
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Como Hitler os
a�susla ...

Moscou, 14 (U. P.) - Pri-
sioneiros alemães capturados A prímeíra corto do fl-]hona froneira da Prússia decla- .........

raram que Hitler enviou mais Rio, 12 (A. N.) - A sra. Nelly de Queiroz, inglesa, mãe do
de 16 divisões de (160.000 a sargento Toma) Donki, do Estado Maior. da Fôrça Expedicio- .

240.000 homens) da Alemanha náría, ao receber ontem a primeira carta de seu filho, prece
central e dos países ocupados dente da Itália, ficou tão emocionada, tão alegre que enfermou.
para a frente oriental. Hitler A carta de Tomaz é missiva de um verdade-iro e bravo soldado
declarou-lhes: "A Alemanha brasileiro. Diz êle que está entusiasmado com a convivência
está imediatamente na vossa de canadenses e britânicos, enfim, com os soldados aliados, �

retaguarda. Se vos retirardes, que já se habituou com a comida americana; que tem passeá
outra coisa não fareis senão do e que está louco para entrar em ação. Tennina, dizendo:}
abrir a porta de vosso próprio /'manda-me café e açúcar. Não é que isso falte aqui. Ê que es..

lar ao inimigo." tou com saudades dum café brasileiro, bem brasileiro!" ,

Rio, (Via aérea) - Prosse-. 63, queixou-se ás autoridades
Madrí, 14 (R.) - As fôrças guindo na campanha contra a do 22° distrito policial de que

do"Maquis" � diz o
_

corres- ganância e exploração, as au- José de Almeida, açougueiro
p,ondente do = Ya ", est?'� ?om- toridades policiais do 5° dístri- estabelecido á rua Carolina

baten.�o alemaes. e a milícia de to autuaram os seguintes ne- Meyer numero 71, estava sone
Henríot no

. A1:Ier, que com- gociantes: Alfredo Cavalieri, gando carne á freguesia, ape
preende Víchí, atravessada Italiano, estabelecido á rua sal' de ter grande quantidade do
constantements por fôrças Onze numeros 65 e 67, no Mer- produto no frigorífico. Indo ao

que va.o c.omba!er os patriotas. cado Municipal por ter-se re- local, as autoridades verifica
Em VIChl, estao aquartelados cusado vender peixe ao públí- ram a existência de 200 quilos
5.000 polícias, aguardando or- co, quando tinha mais de cem de carne na geladeira. Embora
denso Todos falam na proxí- quilos de pescado no frigorífi- tenha alegado que não vendera
midade dos "maquís " e, sua co: Abel Rodrigues da Costa, a carne por estar a mesma;
iminente entrada. em Vichí, estabelecido com açougues à Imuito congelada, foi o açou
constantemente fortttícada pe- Avenida Mem de Sá numero gueíro detido,
las autoridades. Corre que 12, também por sonegar carne .....,,_ _ , ,.•: ........--

10.000 patriotas marcham so- ao público: Manuel dos Santos
bre Vichí. Lutam muito bem Ferreira, empregado do açou- A Bulgária
e estão armados até os dentes, gue sito á rua CIapp, 33 e 37, conCordou

4
•••

recebendo copioso armamento também por identicos motivos. Angóra, 14 (U, P.) - A Rús..

aliado, inclusive milhares de Todos os detidos, depois de au- sia solicitou à Bulgária que re..

metralhadoras lançadas em tuados na delegacia da rua tirasse da Jugoeslávía suas tro
paraquedas na Bretanha, Nor- das Marrecas, foram removidos pas, que sustentam inglória lu
mândía, Haute-Vienne, etc. para a Casa de Detenção. ta contra o heróico marechal

O tenente do Exército, José Tito. E a Bulgária concordou,
Leite Ribeiro, residente á rua - segundo afirmam os círculos
Lucídio Lago, 230 apartamento diplomáticos de Angóra.

< ,

f,onvidando a que se rendam
Londres, 13 (U. P.) - Permanece inalterada a situação

nos portos da Bretanha, de acôrdo com o último comunicado
pe ontem aliado. Em Saint-MaIô prossegue a resistência ale
mã, num ponto isolado dentro da cidade; e em Dinard, luta
se ainda. As guarnições alemãs isoladas em Brest, Saint-Na
zaire e Lorient mantêm suas posições. Sôbre estas últimas ci
dades, bombardeiros médios aliados lançaram, na noite de
ontem, � milhões de boletins, 9on__vida!ldo-as a .enüegarem-�e.
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EM PLENA QUEDA UM AVIA0 JAPONÊS - De
pois de curta batalha, um avião naval norte-americano
atingiu um avião torpedeiro nipônico, que foi [otoqraia
do quando caía no mar. (Foto da Inter-Americana) para
"'0 Estado").

I Instituto
i

de Aposentadoria e Pensões
dos Vomerciários

IrEIjEGACIA RltI SANTA {)ATARlNA
OBRiGAÇÕES DE GUERRA

A VISO
A Ddegaeia do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comerciários em Santa Catarina, avisa aos se

nhores segurados que ainda não procederam à aquisição
ue. sêlos de Obrigações de Guerra referente à quota de
Abril pp., devida na forma do Decreto-Lei n. 6.455, de
�9-�-·!J ou àqueles que desejarem completar seus mapas,
para a posterior troca pelos Títulos, que a venda elos re

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

Agósto corrente. A 'I'esouraría Seccional do referido
Instituto atenderá, aos senhores interessados até às 16
horas do próximo dia 15, na rua Felipe Schmidt 11. 37,
térreo.

de um oficial nazistaDo diário
Londres, 12, (BNS) - O efei- avenida Unter den Linden, a ..

do bombardeio aéreo aliado Friedrichstrasse e a Wilhelola
contra o movimento de tropas ta ficaram em chamas, decla
alemãs na Normândia, foi grá- ra o oficial. Depois de uma [or
ficamente descrito no diário de nada exaustiva, que foi contí
um oficial capturado de certa nuamente assolada pela RAF.
divisão blindada germânica, O oficial chegou a Paris onde
recentemente chegada à tren- encontrou o servico ferroviário
te de batalha, informa o cor- írsdefmídamente

�

interrompi
respondente de guerra do "Ti- do. Em 29 de junho a sua via
mes" na frente do Calvadas. gem para a frente, pela rodo
"Êsse oficial partira de Berlim, via foi cancelada, por que não

para reunir-se ao seu regímen- se encontravam condutores pa
to, em 21 de junho, e no seu ra todos os veículos, e, quando
diário, naquela data, alude ao foram encontrados, os próprios .

mais violento assalto aéreo que veículos tinham sido destrui

jamais presenciara. Deve ser dos na sua maioria. Depois que _,

I recordado que, na data em conseguiu finalmente chegar á
questão, enormes fôrças de linha de frente, o seu diário
bombardeiros pesados da RAF, alude constantemente a vôos
juntamente com bombardei- baixos das fôrcas aéreas alia
rOS aliados, caíram sôbre a ca- das e ao "fogo'contínuo e in

pítal nazista durante o dia, en- fernal" da certeira artilharia.

quanto que os "Mosquitos" in- britânica" conclue o correspon- .

vestiram contra ela á noite. A dente do "Times".

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

espire com desafôgol
Bastam algumas destas
gotas em cada narina!

.. Acalmam a irritação, des-
V.CK prendem a mucosidade,

VA-Tifõ:iõi.
(onsideráveis
partidas de madeira
Porto Alegre, 11 (E.) - Em

consequência dos entendimen
tos realizados entre a Cernis
.são de Abastecimento e a Via
ção Férrea foi estabelecida a

prioridade para o transporte
de madeira destinada ao con
sumo interno, sem que afetas
se essa combinacão a distribui
ção normal de vagões para o

comércio.
Como com a resultante desse

entendimento, já chegaram a
P. Alegre apreciaveis quanti
dades de madeira, totalizando,
aproximadamente, 70 vagões.
Com o mesmo objetivo, foram
já requisitados mais 8 vagões.
A madeira a ser transporta

-da é resultante da quota de sa

crifício de 30%, que o exporta
dor fica obrigado a deixar para
o consumo interno.

Exames Anátomo.patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.

. Sôro.diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

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

Florianópolis
. Telefone 1448
SANTA CATARINA

Bacteriologia
Autovaoinas .

Ultramicroscopia.
Quí.mica sanguínea.
Análises de urina.

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

Análises químicas de: Farinhas, bebidas. café, mel. águas potá
veis e para usos )ndustriais (fecularias, cervejarias}.

GRATIS! peça este livro

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

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

e escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado. 11. A

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE
..............................0•••••••••••••••••••••1'>1·

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE<
rHE LONDON ASSURANCE

SEGUROS COMP.-'L'iHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"'

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
. Representante: L. ALMEIDA

kna Vida! Ramotl, 1»

. .

REPRESENTANTE CiERAL

,

,;

EII'/lE UII éRU1EI<O fl1 SÊlOS PARA e PDRTE ponu

UZlNAS CHII1ICAS BRASILEIRAS LTDA
c.r051A1.'M JABOnCAaAL �T. '.PAU�O

Quer ves trr-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

AIS &u'onaa.dea re.sponsaveta pe1a
fiel execução das Estatístieas Mili·
tares podem exigir. sempre que ho.·
ver dúvida quanto à veracidade II.
qualquer informação, que cada ba·
formante prove o que lIecluoa. II
má-fé cOll8tit1le erlme contra a ...

lr.ulle. ..eiouaL (D. JL II.).

Grande Cia., operando há muitos anos no ramo de sorteios prediais,

I
necessito de representantes nos capitais e cidades do interior. !t
Garantimos boa renda mensal. Escrevo sem compromisso I
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Decidiram d.ar Muitos Quilos por Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos-

um a CaP e I"" taria de ter o corpo das belíssimas Es-
- trêlas de Cinema de Hollywood'! Um

Roma, 12 (S. LP.) - Mem- médico da California que presta assís-
tencia ás estréIas e aos mais famososbras da Divisão dos Cárpatos, artistas, descobriu um método rapido Lisboa, 14 (U. P.) - O se-

'que tomaram parte na captura �o����"� ��t�!S����l�;s gg�;d�r�x���cr�; cretário das Corporações, dr .

-da famosa Abadia Beneditina excessivos. Esta descoberta, chamada Trigo Negreiros, informou queFormode. promove nova saúde e
do Monte Cassino, aquela que energia ao dissolver a gordura de modo investigações efetuadas revela-
-os alemães converteram numa que V. se sentirá e parecerá mais jOr- ram ter o secretário duma Corvem 10 anos. B1l_sta tomar 2 pastilhas
fortaleza quasí inexpugnável, a, vezes ao dia. Formode é um pre- poração de Mercadorias de

parado garantido para remover O ex-

.decidíram doar uma capela, es- cesso de gordura. Peça Formode. Borracha aceitado propinas
t'l 1" Ab di hoje mesmo. em qualquer farmácia. A 1 900 Iib d d

.

d "E t '1 t telar II o po ones, a a la, em co- nossa garantia é a sua maior proteção. que se e evam a Iras e

I
Reven o o arquivo o x-

I va a sua es re a u e ar ja can-

memoração do ataque feito Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 _ Rio firmas de propriedade de mem- ternato", que possuo em meu [sada de brilhar, no firmamento
contra as defesas alemãs pelas Ve,?�a B",b prescrição médica bras do Executivo.. . . poder, pude constatar de que -esportívo de Santa Catarina e

;:���1d;��::F���::� e:;r: p-'aO-ra()"-'<a)�()R-"()-FO··-eJL··p()a rt:Wal-_O-a- 'O··-ForO'· �!��::, ��,:;�����::��:�:e 3� ::�[:�:e��eud:ri�;od�f��e
'tros soldados aliados, para a II amversario de existência. sares, muitos dos quais amda
restauração da Abadia em rui- S. Paulo, 14 (A. N.) O outros 507r angariados, reme- Fundado a 14 de agôsto de aqui residentes, e que talvez no
nas. Muitos dos artigos de in- presidente e diretores da "Fra- tidos à R. A. F. 1910, no Ginásio Catarinense, dia de hoje, recordam-se com
terêsse histórico nunca mais ternidade do Fole", de S. Pau- Entregando o cheque de 160 por uma plêia,de de professo- saudades �o seu querido clube.
P?derão ser r�staurados..: Po- lo, fizeram entrega ao ministro mil cruzeiros ao titular da oas- res e alunos deste modelar es-, Entre eles, enumeramos o

rem, graças a prev,ençao do da Aeronáutica, da ímportân- ta da Aeronáutica, falou ô sr. tabelecimento de ensino, o seguinte: Adalberto Sabino,
.santo Pa,dr�, um I?-u��ro �e cia de 160 mil cruzen os, destí- R. M. Pryor. Agradecendo o va- "Externato", sempre se houve Alberto Domingos da Silva, Di
obras artlstI�as e hlstonc�s 10- nada à Fôrça Aérea Brasileira. lioso donativo, o ministro com galhardia e denôdo, nos no Gorini, João Linhares, José
ram tr�nsfendos par.a a CId�de Até esta data, a referido, en- Salgado Filho enalteceu o no- prélíos em que tomava parte, Binhachewski, Orlando Filo
do VatICa�o. :rodavla� muito tidade já contribuiu com .... bre e patriótico objetivo da honrando sempre o pavil?ão meno, Manoel Ferreira de Me
do que havIa. Iícado, fOl.saquea- eis 1.475.000,00 para 1:1'. A. B., "Fraternidade do Fole", a qual desport;i�o, de S�n�a Cat�rma, l'Ü, Zinder Lins, Zurich Lins,
do pelos nazistas e enviado pa- cifra esta correspondente a cín- dividia sua generosas contri- no cenano pebolístíco na�lOnal. C:e1so Cal<!_eira, Procópio <?l:lra a Alemanha. quenta por cento das atribui- buições entre a gloriosa R. A. F. Trinta e quatro anos sao pas- TIques, J9�0. Car��!ho, Acrísío
.

....__.._...-.,...-......----......,.•••--� ções dos filiados daquela pa- e a sua irmã mais moça e alia- sados, e o "Externato", desa- Santos" �ano Grijó, Herrnann

1 A h· ed Milton Silva e II
triótica instituição, sendo os I da - A Fôrça Aérea Brasileira. pare�el:l na voragem �o .tempo. Beck JU!llOr, e tantos o?�ros_(C Im es

• Glonas e mais glórías, co- Por tao grata efeméride no
Olga Freyesleben Silva .

Iheu o grêmio ginasiano, du- calendário esportivo do Estado,
participam a seus parentes CARTAZES DO DIA rante a sua passagem por sô- saudamos daqui os' nossos ílus-
e pesaoers de lIuall relações o .

t da 1 t t
�

J'

I
nascimento de lIua filhinha

I
bre a terra, conquls a s pe ores con erraneos s1's. oaqUlm

; vigor de seus defensores, que da Costa Arantes e José de Di- .

HllZA - HELENA HOJE 2a.leira HOJE preliavam com disciplina pela niz, dois velhos baluartes no
7 -- 8 - - 1944 vitória de suas cores. "soccer" catarinense, bem co-

CIHE ODEON .' ,'.' mo os que foram seus defenso-
__ _ _...

3v·l (( _). No passar hOJ� o s�� tnge_:;- res, e finalmente o corpo do-
SlillO quart� a�:llver�ano, nao

cente e discente do Colégio Ca
podemos de�xar de cItar os no-

tarinense, p6r tão auspicioso
mes do padle ��op?ldO �r�nta- .evento, do clu�e que _ caso
no S. J., seu pnmeIro pre�lden-lúnico _ conquistou o coraçãote e fundador, de Jo�qurm. da de Florianópolis.

I �os�a ATant.es e do Jorn�llst� Embora, desaparecido ha 14
Jose de. Dmlz, o seu den a<:ie1- anos, é de mistér que se relem-
1'0 preSIdente, que tudo flze- bre uma das glórias peboIísti
ramo p�ra o progresso do fute-

cas do Estado, cujos troféus e
boI llheu, e que no entretanto, medalhas em seu poder ate'
viram os .seus esforç?s mal tam o seu passado de vitÓrias':>e
compreendIdos e desfeItos em

mais vitórias.
"p'Ul'veris" . Se recordaI' e' V)'vel'

t t ,. d d ortIva . . . . . .

A es a Im a e ,;sI? .' (Walçlir de Oliveira Santos)muito deve o "soccer cltadmo
de Florianópolis.
Campeão absoluto em 1925,

o "Externato", sempre se man

teve firme, até que num azia

go dia do ano de 1930, apaga-

t-,.'s 7,30 horas:
George Montgomery e Annabella. no impressionante filme:

Noites perigosas
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
FaX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00. Imp. la anos

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

CINE «(IMPERIAL»)

Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos n.O I para os seios pequenos ou flacidoa
Hormo Vivos n.o 2 para 0" seios grandes. volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
j .....,. _ Florlanopoüs n.u Farmac;,.. Moderrua.
Raul;veir. e da F' - Em Blumenau: Farmacia.
S.nita. • Odin - Em Itoicd: Farmacia s.nta
r.r••inha.

i
...__ ..····.._..·_··.....·..

·i IVia. de Vornédias
iVida Social I Iracema de Alencar

.

t • No dia 17, quinta feira. Ira-
........, •••••••• cerna de Alencar. encsbe çando u-

ANIVEI{SARIOS m a com p a nh i a de comédias cons-

Transcorre hoje O natalício do tituida por 24 figuras. estará.
nosso ilustre conterrâneo sr. prof. de novo, no «Al varo de Car
.Fernrrnd o Machado Vieira. concei- valho", apr esen tando ao nossotuada figura do magistério cata-
�inense, atualmente na direção da público a peç a , para nós des-
,Academia de Comércio. conhecida. intitulada «A mulher

que veio de Londres». da au-

toria de Suarez reza.
Aguardemos a estreia da fes

tejada atriz e então teremos
oportunidade de formular juizos
sôbre base concreta e objetiva.

Faz hoje a sra. Carmen Barbo
au Vieira, funcionária da D RC.T.
·e espôsa do sr , Raimundo Vieira,
'inspetor de Transito.

O sr. capitão João Elói Mendes.
-ofícío l da Fôrca Policial do Esta·
do, faz anos hoje. Festa no Ribeirão

Amanhã, o distrito do Ribei
rão vê passar o dia de sua pa
droeira - Nossa Senhora da
Lapa, que, todavia, será fes
tejada, ali, somente nos pró
ximos sábado e domingo.

Fuzp.m anos boje.
sra. viuvn Francisca

-do Fonseca;
srita Alma Silva;
sr. Telmo Botelho;
menino: Erico, filho

f.erino Abrêu.

Schneider

do sr , Ze

DISSOLVE
A�GORDURl

ALVARO RAMOS
C IRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

1) ESTADO Esportivo
FUTEBOL

Coracões
,

A's 7,30 horas. o romance mais lindo que o cinema já
apresentou, com Charles Boyer e Margaret SulIavan:

humanos
(A Esquina do Pecado)

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2,00, e 1,50 Livre de Censura

RIO: Botafogo 2 e Vasco 1; Fla
mengo 4 e Bangú }! Canto do Rio
2 e Madureira 2; América 3 e São
Cristóvão 2.

SÃO PAULO: São Paulo 3 e Ipi'
ranga 1; Palmeiras 5 e Comercial I:
Santos 4 e Portuguesa Santista 2.
CURITIBA: Cur!tiba 4 e Bri

tânia 2.
PORTO ALEGRE: Grêmio 4 e In·

ternacional 3.
BELO HORIZONTE: Atlético 5 e

Metalúrgico O.
SALVADOR: Bahía 3 e Guara>.Lí O.
BELÉM: Paisand(t 2 e Remo 1.
RECIFE: Esporte Clube 7 e FIa-

TIleng<! 2.
NITF:RÓI: Byron 2 e Icaraíense 1.1FORTALEZA: Maguarí 2 e Cea

<ró 1.

Ecos e�olícias I (''\) �
.I".'�� �

,

.
�\.

- para os seus encantos!

-

A Secretaria de Seguranca Pu
blicla de S. Paulo tomou e;;érgicas
medidas, que estão dando os me

lhores resultados, para impedir a

venda. por precos excessivamente
maiorados, das mercadorias de im

portação.
*

Nas feiras livres do Distrito Fe
deral. foram vendidos, na segunda
quinzena do mês de julho, 278.368
metros de tecidos populares. e nas

da cidade de São Paulo, 156.267
metros, perfazendo o totol de
434.635 metros, sendo a seguinte
distribuição por artigos: Algodão
crú. 61.998 metros; brins. 18068
metros; chita, 171.888 metros; linon,
76.295 metros; mescla, 4.763 me

tros; moeim. 86.538 metros; riscado,
15085 metros.

Bronchite
Friccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar
rho, allivia a congestão, e toma

mais facil 8 respiração.

A sífiles secundária manifesta-Bd
na pele por meio de pequenas
manchas que, a princípio róseas,
depois se tornam amareladas ou

escuras. Eesas manchas, chamadas
«roséolas», nao comicham e, mes

mo sem tratamento, podem desa
parecer ao cabo de algumas sema

nas. SNES.

PapandO gorgetas

.. Sim! As unhas bem cuidadas são verdadeiras

jóias! Tornam os gestos aureolados de leveza e

graça. Sobretudo, definem a personalidade.
Porque são jóias pessoais, feitas para suas mãos!

Dê-lhes o carinho que merecem. Realce-lhes
a fi.dalguia do desenho e a beleza do

colorido, envolvendo-as na magia do esmalte
CUTEX! De fácil aplicação, o esmalte CUTEX

enseja uma perfeita manicure e permanece
fielmente ao serviço dos seus encantos

femininos..; Experimente-o hoje!

ESMALTE
L

, t:U,T�X
o Esmalte Mais Popular em Todo o Mundo'

o ESTADO Esportivo

MENOR de 16 anos, comple
mentarista e dactilógrafo, ofe
rece-se prura traballv!.l' em es

critório ou casa comercill�. Il�

formações em nossa Gerêneia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'"IR�����d�.�,�i�', ����.�����1�;�f�'�g��g�;';�2�.::,,; �.;�.J�I'?�;
I' O I-P10me-seuua rda-liaVroSASS';Slent8 por VU1:IOS anos do Serviço Cir'úag ico do Prof, Alípio <,:o''1','ia :\"[0

çJrurgla uI? estômago e vias bü íares. intestinos d e lgad o e �I'OS"(l, tiróide rins
Ol'Qstata, bexíga, útero, ovár-ios e trompas, Varicocele, hid,roce.le, \,"1'iZ"5 e l;érnia: Curso em 12 meses, com mensalidades de Cr $2000 Escreva à Caixa

�
COl\;SULTAS:

' .

das 2 às v horas. à Rua Felipe Schrn.ldt, 21 (altos ela. Casa' Paratso ) . Te!. 1.598, Postal 3717. S. Paulo, pedindo informações. Ganhe também

D��DftM�DEEle�;r, ��!�I�S··_'---- I
dinheiro como rel:cerseev:ta�:� ncaamc��;;�s:o�de V. S. reside, I

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLrlOS I I
Curso (ko Aperte íaoamento e Longa PrátIca no RIo de JaneIro !:.. IiDIlIi-__M__.. I _

,()()NI!IUJ,TAS - Pela manhã: diariamente das lO,30às 12 hs , à tarde excepto no. '

_bado., das 111,30 à� t8 horas - CONSULTóRIO: Rna ,1011 .. P'nlo ., 7, ..."rado - De sorvetes RIOQUES EPILÉPTICOS
''''ooe: 1.461 - ReiRdêncla: Rna Presidente Coutinho,�s.! para ou NERVOSOS

DR. SETTE GUS-'-M---A---o-----l a guerra totcrl NOVO TRATAMENTO
........

. o tratamento mais eficaz e seguro que
a medicina tem hoje em dia para os

Cl-lEFE nos SE�lYJÇOS lJr� TISIOLOC1A 1)0 CT.\THO UI'. S.\l m: r: 110 i ataques nervosos ou e!>ilépticos é

HOSPITAL ":\I,:J:,:;l' It,\,lInS", o que se la7. com MARAVAl-soluviio,
Cur�Q de aperfcicoamen to no Hospít.al Sâo Luiz C:,)]]hagci, de São Paulo _ l'x C,-t'l- Londres (De Press Informa- .carniceiro poderia lançar as t::sla poderoso medícamchr«, g'l'açn.� à

'g;ário do Inst ltuto "Clemente F'orreiru". (le 1"10 Paul" - l":"·!ll"',lko intl'l'l1;; uo tíon Service, eXClUS1'\,O paI'a es-
I glãndulas nos deporSI·tOS e os

1eliz combinação de elenu-ntus opoterá-
Sana tór'Io de Santos. em Campos do .Iorrlào picos e vegetais de sua fÓt'mula, restitue

"fJiNICA G1<}I::\l, - JH,"G�úSl'II'O I'IUe( OeE ", rl"{,\T.-UU-�'l'O lêS I'E!'i.-\ LlZ,' no ta folha) _ Philip Powling era. caminhões refrigeradores pas- em pouco tempo" saúde, a alegrta e I)

nAS J)OBJI\('AS no ,H'.\lU:LHO nlcSI'IBXl.'tiHIO, I sossêgo aqs aoentes, MARAVAL- S')-

(,,()N'SUL'r.·\s: Dlàrramente, das 3 às G horas. CONSUL'róRrO: nua v ítor Mcil'cles, lS. diretor-gerente de uma fábrica [sariam pelo matadouro para luçiio-é verdadeiramente o tratamento

RESJDÊ.'ICIA: Rua Bstel'cs Júntor. 133 - Tel. 742, de sorvetes em Londres, em :recolhê-Ias e transportá-las até �:!��a� ee�ll�r;:�f�o��s ataques ner-
1939, Possuía maquínária para' o refrigerador central. ��a:*���;��:��oe ����,���;���'�'��
congelação, máquinas para I O Ministério da Saúde aplau- Depositárto.Dalxa Postal tezãSão Paulo,

mistura, pasteurizadores, íns- diu a idéia, pois a diminuição MA RAVA Ldo talações de embalagem, uma dos suprimentos de insulina,
frota de carrnnhões-reãngera- droga extraída das glândulas
dores e um corpo de emprega- pancreáticas, glândulas estas
dos. Mas as restrições do go- que, antes da guerra, eram

OR.. ARAÚJO vêrno proibiram-no usar qual- principalmente importadas do

HO 'quer forma de leite ou creme exterior, já causava apreen-
OL S, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA e sua quota de açúcar foi redu- são, Outros fabricantes de sor-

Especialista, assistente do Professor Sanson do Río de Janeiro. id 1 d Rapoz, apresentando re-
ZI a a quarenta por cento de vetes seguiram o exemp o, e

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às fi. seus suprimentos de antes da Powling, utilizando suas má- ferêncios. procura quarto
Rua Vitor Meireles, 24. Fone

1441!
com p nsa- m co a d

guerra. Powling sabia que m.ais quinas congeladoras e seus ca- e o e " e

,
' cedo ou mais tarde, a produ- mínhões para o transporte, família. Cortas a esta re-

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS ção de sorvetes teria de cessar Atualmente, o plano se esten- da�ão para D.R., indicando

Do. Serviços de Clínica Infantil da Assistência M
"

ti' I completamente, como de fato deu a oitocentos matadouros. loca 1 e preço 6 vs 3

de Caridade
'
Ulll(:lpal., O@IHla sucedeu. E, mais import�nte No norte da Inglaterra, ale VendO uma, na.

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS I ainda. sabia que essa produ- tripa é um dos pratos favoritos asa Pro ço do Bandei-
CONSUL'l'óRJO: Rua Nunes M�chado, 'i (Edifício S. Prauetsco j , fone 1.4'U ,I ção "devia" cessar, pois o sor- ao passo que no sul não é tão I r c com 2

Consultas das 10 às I:.! e das 14 às 15 hora, t
-

I E
'" �J quartos, copa.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. F,m(' 71'1:1 Ive e nao passava de artigo de popu ar, m consequencia, ai ,cozinha banheira. chuvei-
CLíNICA DE OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ _ GARGANTA fluxo, ,. ,as tripas são _postas fóra junt.o I' ro, fogão econômico, Preço'

I
Em consequencia, Powlmg com os despojos das reses, Ph1-, Cr$ 1600000 A L AI

DR. BIASE FARACO !com,eço,u, � procur�r alg�rr:�lli� Powlíng decidi� r,ecolher a� rua De�do:o, '35.
• 5:�S3

Médico _ chefe do Serviço de Sifj,Ji\s do Centro de Saúde ,outra utIlld�de pala sua fabI1-it�was no sul, congela-las e en

DOENÇAS DA PELE - StFILfS .- AFECÇõES UnO-GENITAIS DE
ca. Descobriu que nos grandes víá-las par� o r:Ol:t�, " I Reg-ls-Ir!:Ldora

'

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS centros, onde numerosos ani-j Em seguida, mICIOU a íabri- I U

CONSULTAS.: das 3. às. 6 h. - R. !"eli�e Schmidt, 46 ,'�ais eram, ab�tidos, corno �s- ca9ão de, xarope �e ",:"ild rose, Vende se. uma máqui�a registra-
RES .. R. JOlllvIle, 47 - FONh 164'8 lmgton Bírmínaham e BIr-!shlPS" rico em vitaminas C e dora «Natlonal». mod�10 726. no-

, ), b ,
_

t 1 tá t vo. Tratar no «Bar Or ierrtee , na.

DR SAVAS LACERDA Ik�nhead, gla�d�las como o que, na Gra-Bre anna, es a o�
ruo Vítor Meireles, 11. 30v-!S:

•
.i'

t pancreas, a tiróide e suprare-:mando, atualmente, e em gran- ..,. _--_.......,_, �

C�ínica médico-c!I:úrg�ca de ÇHhos - Ollvjdos. N3Iriz - Garganta. I na!. eram conservadas para de parte, o lugar do suco de Curso de Cor-le
DIploma de habIllta�a<? do, Con.selho NaclOn�l de Oftalmologia. I p r e p a r a ç õ e s farmacéuti- 'laranja..

I

CONSULTóRIO - Fehpe �chmIdt, 8. D�s 14 as 18 horas. Fone 1259. eas Mas em centenas de peque-I A fábri�a de sorvetes de
RESIDENCIA - ConselheIro Mafra 77.

- . ,J
,

'

I_
' 'nos matadouros existentes em ,Powling esta agora repleta de

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Dr. LAURO DACH. tôda a Grã-Bretanha, essas va- glândulas pancreáticas, pitu,i-
CUNICO 11 Jiosas glândulas estavam sendo tárias, tiróides, fígados, ova-

OR. OJALMA ra:spe�7:ss�r��r�:n�'as de Senbo-

���pt�s], ofsó��J��;:s��n;�cf::nq�� ,�i�Sdr�ng''��i�;is�oe���v��/���� �P
.....

e
......

-n
.....

s
.......

a�o·
.._....

·_-s-·
..........

-J---o-----se:MOELLMANN
Curso de especializaçllo de Olne<:o- I

logia (doenças de Senhoras) co.m o eram vendidos para fertilizado-, a insulina, a tiroxina, a adre- •

PJ'ofessor Moraes de Barros, da Fa- res OU para alimento de outros 'nalina, etc. Powling tem um lá- Aluga quartos, com e

('ulda.àe de Medicina de São Paulo, 'animais. A menos que essaslboratório em sua fábrica, cheio sem pensão. Rua Vítor
Tratamenw especializado, médico e I glândulas fossem congeladas! de retortas, incubadoras e má� Meireles. 42.

��;�'I�·;co'fe��;!eeç��:el��� a::;;ll:s� meia-hora após ter sido o ani- quinas secadoras, pois êle e ...-••."._...................._......-..-................__.... _-• ....,

t.rompas. ete,i, Imal abatido, seriam inúteis pa-;também um homem de ciênci�, Vende-se um aparê-
Cura radical das \ Inflamações dos ra a extração de drogas, Os feitos realizados p'or Phl- I ho par a

anexo.s (Ovários, trompas), sem ope- I Powling começou a pensar lip Powling constituem um dos ondulação permanente e um

raçâo). Tratamento de todos os dls-
�m recolher tôdas os seus depó- muitos exemplos de como os estabilizador de 1 KW, com

t(lrhio� da 'nenslruaçã .. e t1a 8(.1:tp.rtllp

dade. ,itos de sorvetes e colocar um britânicos se adaptaram às pouco uso e em ,.pe lnto e-sbdo.

Tratamento moderno da blenorra- deles em cada matadouro. O' condições de tempo de guerra.' Tratar na Pn.. ça IS, n. 10,
V,12

DR. MARIO WENOHAUSEN

Quarto em casa de
família

(Diplomado pela Faculdade Nac, de Me<1icina da Universidade do BrasU)
1Ilx-lnteruo do Se,l"Viço de ClItnlca Médica do Professor Osvaldo Oílveíra, médico

Departamento de Saúde
CLINll1A .Mll:DICA - MoléBttas tnter:aás de adulto8 e criança&. CONSULTóRIO

fi IUl8IDBNCIA: Rna Fel1pe 8chmldt II. 38 - 'l'el. 1HZ. CONSUJ,TAS - Das 16 às 18.

rormado pela Unlyersidade d. Genebra
Com prãt1ca nos hosp�t.a1a europeue

Clln1ca médica em geral, pediatria, doen·
W8-s do sistema neryOilO, aparelbo gen1to

lll"tnérl0 do homem e da mulber
......IJOte. T6cnloo: DR. PAULO 'l'AV"'RJO!!!

Cuorso de Rad!olog1B C11nica com o. dr,
Manoel de Abreu Cam-pana,.to (SAo Pau·

loto Especializado em H!ghml! e Sadde

P1lbllca, pela UTl'v "!'8Ideo,' do RI(l de Ja·
neiro. - Gabinete de Ralo X - Electra
car4lografla clln1ca - Metabollsmo ba·
l'Il1 - Sondagem Duooenal - Gabinete
Ú f1aloterapla - Laboratório de micro.
oopla e anéllse cl1nloa. - Rua Ff!l'llIIIldo

i
Ib.cbado. 8. Fone 1,19�. - FIl>rla.nóllOU..

DRe SAULO RAMOS
-..ectalt.&a em mol4l8tlu 4e -.boru -

Pano..
ALTA CIRURGIA ABDOllUNAL: Mfb.

maco. Ye.lcula, *tero, o't'ários••petldJce,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PIllRlNilO - Hlint.l... bldrocele, y&

l'l_le. Tr.tam .... to IIflm <lar e .,-persçlo
de Hemorrotd68 e Tarlze. - Fracturas:

aparelhOll de I'êsso. Opéra 8011 HOIIpltaJe
de Flor1a1l6poUa.

Pr.ça Pereira e OIf't'elr., lO, P08e, 1.lOt.
Horário: nu 1. ta 1. bor... dtarl.meate.

DR. AURÉLIO 'ROTOLO
Médico - Cinu,ião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA,
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmon'ar, úlceras gástricas e duo
denais. câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efÍ<'flzes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricrdade
médica: Ondas' curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raies
Ultra Violeta. Infrawn-Ter3pj<l
,Consultório: Rua Deodoro, li ,

esquina Felipe Schmidt
DIU IP às 12 hn, e das 14 às 17 hrs

Telefone 1:475

Ensina-se em aUlas

diurnas e noturnas.

Largo Benjamin
Constont. 6.

!tIa aguda e cl'ônica, em ambos os

sexos, por processos model"'nos sob

contl'ôle endoscópico - Ul'eu''''8copla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEfu\HA
- INFRA-VERMELHO

CONS1JLTAS: - Das 10,30 às 12
"""1

__.-....__· .....w_:_.".,.._.._...
• .....w.-.............----......,..,......"..-�-

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA �

Fundada em 1870 - Séde: 'B A I A
r�CENf)JO� E TRANSJ'ORTE�

!Empregado
I Moço de 21 anos, reservista, com

I perf�itq. prática de comércio {secos
I e molhados} e outros ramos, pro
cura colocação. Informações nesta

redação. 5v-S·

CASA- Vende·se uma, na

- rua Felipe Sch,

midt, 184,' Tr1ta( na mesma

Balco-es . Ve",ndem-se
tres BoI·

horas e das 2 às 5,
CrI 7U'M,IS••1oCaP"'" •ConsultÓriO - Hua Tlradent.es a,

Fone: 1.663, (':Irr.. do balaneo de lMS:

ResponJOB,bU,dact.,. , , ' , , ' Cr$ 4.999.4'77 ,tiOO,fl/:!

Rect>tt.a ' , , ' , ' .. , , , . , . , , , ,. Cr$ 70,681.048,20

AtIvo ""
" "" .. ' •• '".".',. ,Cr$ 105,961.917.10.

SInIstros pagos nos Oltlm0.8 10 anol ,' ... ,.,.".'", Cr$ 64,986.957.20

Responsabllld-ad{'s ' ' .. , " , ..... ' " Cr$ 76.736.401.306.20

Sen's de raiz (prédios � terrenos) '. , , , , , , " '. ' '" Cr$ 2�,742,657,44

OT�TORES' - Dr, Pam1!lo ej'UltrB F'relre de Carvalbo, Dr, Franclsco

na rua Almirante Lamego'
17, Tratar na rua Felipe
Schmidt. 34, lSv.,9

ResidJ�ncia

(Sobrado).
Rua Tlradentes 7

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO vende-seCasa

de S� e AnIsio Mas80rra,
CIr1lrJ'la e Ortopedia. CUnh'" .. Ctr ... I('I"
do tor� PartOll e d_ll�a" d.. .enhor•• ,

CONSULTÓRIO: R. Joôo Pinto 7 Dici'
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDt:N,
r:IA: Alln1J-.:nte Alvim. 86. J'ou. 7111.

Agências e sub--agêncJas em todo o território. nacionaL - Sucursal no

U,-uguàl. Reguladores de fivarlas nas prloclpal� cidades da América, Europa

e Afrlca

AGl<JNTE EM FLORIANóPOIJI8
r A l\I P o S IA O B o & C I A, - Rua Ft"Jlflt' Scbmldt, n. :19

Caixa Postal n. 19 - Telefoneo 1.01'l."J - Enil. Telegr. "l\LJANCA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, f1'AJAt, RLUME;,

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL,
DR. REMIGIO

CLtNWA :M�nlC ..\ !
� .. w· ......�· _ ... __..-.-. .........

- • ."..... .............-
.........

�..-_� .....

__.. mmma ..

cões para casa

Ver e trotar na

dentes, 10. ,

comercial.
rua Tiro.·

10 v, -4Moléstias Internas, de Senllo.ral � CrI·

Inças em Gera.L CONSULTóRIO: Rua

'í'eI1pe Schmldt - Edlflclo Amélia

NetO'1
Fone 1592, 9 b 12 e H às 17 hor9.ll, RE·

8IDt:NCJA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Representantes para Cia. de sorteioDr. Newton d'Avila

I

I
Operações _. Vias Urinarias -- Doen

ça. dos intestinos, ré to e anus
-- Hemorroidas, Tratamento da

colite amehiana.
Fisioterapia -- Infra,vermelho.
Consulto Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 h., e.

à tarde, das 16 hB. em diante
Resid; Vidal Ramos, 66,

Fone 1067.

Grande Cio. de sorteio, com ótimos planos, ,admite agentes, inspetores
e inspetorias em tôdas as cidades uo Brasil. Ótimas condições nas

cobranças. Garantimos "rdenado superior a $1.000,00.
Escrever à C. Postal, 3717 - S. PAULO,

E m

t
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•

••• para o cuidado adequado do chassis
;\ GORA, que seu carro, ou caminhão, ou ônibus, não

..L>-i. pode ser substituído tão cedo, o sr. deve cuidar
mais atentamente do chassis de seu veículo. observando
as seguintes recomendações:

• Lubrificação completa em cada ) .600 quilômetros.
• j�;I!;;;-!-;;I�i��d��a d;;�-�-;;;T;;s�J;�r'3_eío� -�:;;�;ie�;;;j�
• Vmj.!.ca_(�o_!!._rrll!!.!!_al do 'estado�!_ Fe_Í!}_!:

Essas providencies redundarão em marcha mais confor
tavel, segura e econômica para seu carro. Para tal obter,

procure o seu Revendedor Esso
que está perfeitamente aparelhado,
pois dispõe de Essolube, da Lubri
ficação Esso Verificada e muitos
outros produtos e serviços vitais
para o bom funcionamento e a

� vida longa de seu carro.

srANDARD OIL COMPANY OF BRAZll

;��II__IIi_.'J_.(J"��:.a_ o Reportar Eno, diario"!ente'. petas estações: Nas;onaJ, do RiolRe<ord, .de Soo Paulo; Inconfldencla de M. Gerais, Belo Horizonte;FarroupIlha, de Porto Alegre; e Radio GUDe de Pernomboco, de Recif•.

•

Berlim
,

es1a «Koput- . " "

Visitei uma das bases que o das as vantagens dos acidentes
inimigo pretendia utilizar para locais do terreno. Isso tudo de
o lançamento de bombas voa- põe a favor das tripulações de
doras contra o sul da Inglater- nossos bombardeadores e dos
ra. É preciso visitar essas bases pilotos dos caça-bombardeado
para apreciar perfeitamente o res que têm realizado incursões
efeito devastador dos recentes contra objetivos e que contí
ataques de bombardeio realiza- nuarão a atacá-los até que te
dos por nossa fôrça aérea. No- nham sido reduzidos a comple
ta-se então a perfeita precisão to silêncio.
de bombardeio, tão necessária A base estava literalmente
para neutralizar essas bases. reduzida a escombros. As bom-

Essas áreas constituem ob- bas haviam penetrado em to
jetivos muito dificeis. Após ter das as partes do této. Os edífí-
assado algum tempo na refe- 'cios de concreto que abriga

xída área, sobrevoei o objetivo vam as secões vitais mostra
e fui absolutamente incapáz de vam cicatrizes terríveis de to
-dístmguír os edifícios. São so- dos os reides.
berbamente camuflados, pesa�, Um habitante de uma das
damente defendidos e tão se- aldeias vizinhas contou-me que
lecionados que aproveitam to- o inimigo havia trabalhado

'com desesperada pressa para
..-----------. completar essa base, mas que

a fôrça aérea aliada 'tornou cer-

to que a mesma nunca seria
utilizada:
Um prisioneiro alemão que

auxiliava a retirar alguns dos
escombros disse: - "Yá! Ber
lim está "Kaput", mas nossas

"V-I" liquidarão Londres".
Um soldado norte-americano

que se encontrava próximo pis
cou para mim e replicou:
"Você faria melhor em se asse

gurar que não fugiria antes do
tempo, companheiro".

Móveis

Steioart Mcphersott

Comprar, vender ou alugar
só na

ln' SERVIDORA I

lo maior organização no

gênero nesta capital)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

AOs seneaeres
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e' Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue.1
nos Aires, Z20 - 10 andor,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente -

nome, idade, endereço e err

pelope selado para..a r�s
dosta.

LIVROS

'�
I

\ 7
_

'=�
_=

, ==
..

.

-�---==3.

i O.L.ROSA
QUA DEODODO,33
f1DRltlI1ÓPOllS

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

\
t

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:

Idir.'rnas por.
tuguês. espn
nhol, francês.
inglês. etc.

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

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo·
tores Hidráulica Alvenaria, Agri
cultU:ra, Veterindria. Contabilidade

Dicionários. etc. etc.
I

A Vida e os Problemas
dos Anões

Podem casar-se com pes
soas normais? Ter filhos
de tamanho normal? Qual
<O seu maior receio r Impres
sionante estudo do mundo
Iiliputiano. Pág. 26.

Uma Mulher entre 34
Homens Ciumentos!

Dez dias de martirios -

descalça emeio morta de frio
num bote salva-vidas, entre
homens desvairados, semi
enlouquecidos pela tortura
da sêde. Pago 18. •

Não tenhas duvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima 11111

"traidor da Pátria. (L. D • .N.).

o número' de JULHO de Seleções lhe oferece
também 23 out.ros importantes artigos e o resumo

do livro de grande êxito «Que Ruja o Furacão !»,
onde se narra a história de varor e devoção de
uma jovem, sozinha nas planícies ainda incultas
do oeste americano, entre animais selvagens e

homens ainda mais selvagens que os animais.

CUSTA SÓ � j'COMPRE AGORA o seu exem

pIar, na sua banca de [er
nais. Seleções apresenta todo
mês os melhores artigos de
QUINHENTAS revistas. $ 3,00

AgeRI.... 001 FloriauGpoli.: PEDRO XAVIER & ClA. - Ru,a ·Fe!ipe Sehmidt, li

ilo;»·. Geral no Brasil: FERNANDO CHlNAGLIA - R. Rosário. 55-Á 2." anti. - R",

-éõ-rrêias-de---irans'missao---
\ I

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

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons, Mafra, 41

CASA MISC.ELANEA distri.!
Os órgios da Estatística M.ilitar

buidora dos Rádios R•• C. A tem apôi.o legal. Quando 'ntimam
• • (t produtor ce o vendedor a mostrall

Victor, Vávulas e DSICOS. -

!" Que nossuem !'I'll lIel!.!! estabeJe«:io
Rua Tcajano , 12. t ITh(,,�r,t."NP. (n. llt R.1..).

.,
,
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Hara-kiri à metralhadora
Guam, agosto (Inter-Americana) - Os fuzileiros arneri

van os que tomaram de assalto, o monte Alifan, pico ele 874 pés
de altura sôbre a praia de Agat, encontraram oficiais japone
ses que já se tinham suicidado no segundo dia de batalha. Nu
ma profunda caverna situada na parte vulcânica da monta

nha, 10 oficiais japoneses suicidaram-se à maneira nacional
cem uma nova variação. Pelo estado dos cadáveres encontra-

1.10s, parece que os japoneses se puseram em linha com os bra

ços erguidos; depois, um soldado japonês os matou a rajadas
de metralha.
••••e.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
I

I Esta modelar Organizac:ão.�e rnóveis e tapeçariaa

I
está ".parelhada para ruolllhar Se!l lar com pouco

dinheIro. Peça por cart.a 11m ca tãloge , Despacha-

I bnus
e

engrada;�s g;t�t�n;t�para
o interior.

I NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇÃO

I. Aven�da <elso (jarda, 1'74 - fone: 2·8635 - SÃO PAULO

. ,._...............-.-_- .......- ..... ....",......_._.._...-.
..w!·.·.............w..............,��

Degolados e semi-enterrados
Rio, 14 (C. Nr.) - No povoado de Tanque d'Arca, em Ala

gôas, segundo notícia um telegrama do Recife, == encon

trados degolados e semi-enterrados, numa capoeira, um h?
nnem e uma mulher, apresentando ambos ter 20 anos. Os d01S

-eorpos estavam abraçados, o tudo faz crer tratar-se de bárba-

)'0 crime.

�
1A�
MAIS BRilHO COM
MENOS TRABAlHO!

SODA CAUSTICA

��DOO1r
GRANULADA· CRISTALI
ZADA· MAXIMA PUREZA

* *

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO
Sub-Agente:

FELIPE JORGE
Edifício La Porta - Florianopolis

Representante Geral para o Sul:

LUIZ DE FREITAS SANTOS
Caixa Postal, 330 - Curitiba

Proliferam nlUhõe's de mosquitos!
Londres, 12, (SIH) - O se- da febre. Por outro lado, a ca

manário de Londres "The voi-: pacídade de resistência do po
ce of Netherlands" adverte, em I vo holandês às enfermidades
sua última edição, que milhões

I
foi enormenente reduzida, de

de mosquitos estão sendo in- vida ao prolongado estado de
cubados nos pantanos criados, desnutrição e ás condições an

pelas inundações nazistas da ti-higiênicas, das quais é dire
Holanda ocupada, constituin- tamente responsável o regime
do, assim, grave ameaça à sau- estabelecido pelo invasor.
de do país. A praga dos mosqui- � •••--......- ......- ...... -__...................

tos se estende sôbre vastas re-I fi f t
r ..

giões da Holanda, propagando vOO or avels
várias enfermidades; e o refe-
rido jornal revela ainda que Rio, 13 (A. N.) - Uma novi
muitas pessoas, que viveram dado de grande interêsse para
longo tempo nas Índias Orien- o público surgiu nos trens do
tais, residem agora na Holan- interior, da Central do Brasil.
da, havendo entre elas consi- As antigas poltronas dos car

derável número de antigos en- ros foram substituidas por ou
fermos da malária, os quais tras, muito mais confortáveis,
apresentam condições ideais, e ainda com a circunstância de
para a reinfecção e propagação serem reclináveis.

Não! VOCÊ NÃO É UM FRACASSADO

.-f{t! )..."----.,"11
de há muito você procura•..

A ação benéfica da Putuada
A'ian Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

sos de Hemorroidcs, é inre

diata, alivia as dôres e OI}

pruridos, acalma e evita aa

complicações infecciosas dt-ts

ulcerações e varizes hem .. r

roidals. A venda em todas

as Farrnacías em hi�nag�8
com cánula especial para
facilitar a aplicação.

... descobrir um rémedío para êsse mal que o deprime
moral e fisicamente perante a sociedade, CATUASE
COMPOSTA é o remédío, preparado com um grande
vegetal de nossa 1J0ra cujas propriedades estimulantes
e vítalizadoras em combinação com o alcalóide da
"Ioimbehôa" e hormônios cerebral e testicular, agem rà
pifiamente no combate á debilidade neuro-muscular e

viril. astenia (fraqueza nervosa), desânimo ... Não en
contrando na sua farmácia, peça ao deposítário. CaIxa
Postal, 1874 - São Paulo,

�
MAN ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

ih iII l!iS2i!A'i !!!IIMII!:.,�""'"

eqi$ ;;:Jjti lalJ� i %-11 ii'
(urso particular

de

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

lecionor, diàriamente, atendendo dos R às 12 e das
14 às 18 horas, em 'sua residência,

rua Soldanha Marinho, 26 'V

(tldn<d� fln"QnQIi.':"'G�
na Suécia
Estocolmo, Agosto. (Via aé

rea). - Chegou o prímcíro
grupo das 15.000 crianças de

Carélia, Finlândia. que vão ser
evacuadas para a Suécia. Cal
cula-se que até o fim de agosto
6.000 crianças serão tranateri
das para a Suécia. Uma peque
na leva de refugiados fínlandê
ses tem chegado cada ,:lia. con
forme anunciam os jornais,
apesar de que a fronteira, no

lado da Finlândia, esta rorte
mente guardada.

VARIZES
EM SENHORAS

E HEMORRÓIDaS EM GERIl
Novo Tratamento sem Operaçãt
Após longos estudos !oi descoberto UJIl

medicamento vegetal para o tratamen
to com ótimos resultados de varizes,

9,ue prejudicam a circulação venosa.

Esta medicação, na dose de três colhe
res das de cbá ao dia, em água açuca
rada, restitue às pernas o seu e_stadOo
normal e a belesa estética. Em ídêntíea
dose debela os males causados pelos
mamilos llemoidários internos e externos,
inclusive os que sangram. Não encon

trando nas Iarmáclas ou drogarias, peça
diretamente ao depositário: ex. POSTAh
1874 (um-oito-sete-quatro) - São Paulo.

HEMO·VIRTUS (Líquido)
A )uéc.a oe a

borracha sintética
Estocolmo, Agôsto, (Via aé

rea) - A borracha sintética

"Neoprene" está sendo fabrica
da na Suécia, em escala lf!

dustrial na fábrica "Ljunga
verk", situada na província de

Medelpad, no Norte da Suécia.
O processo foi inventado pelo
cientista suéco, The Svedberg,
laureado com o premio Nobel;
por meio deste produto, a Ü...ori
ca "Viskafors" é capaz de pro
duzir borracha vulcar.ízada.
.0 ·

CALOT.A

?

Será gratificada a pessoa.

'que entregar no Ponto doa
Automóveis, ao motorista.

do carro 1532, uma CALOTA

perdida entre o Estreito e

Biguaçú. 5 v -1

(
/,

ue. D.N." No 17. D& I.... - A8. PE'l'TINATI

o

-,�.--_._- -_ .._--------

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU

LAR DEPURATIVu

DO SANGUE
t.lfiá�A rtf:GISTRADA

11�·-DI:a;Jp...!
I A Sg=��:�d��AB��\"T���ç�o �)���!����

Punnões ti Péle. Produz Dôres de Ctlbeça, Dôr e s
nos Osso», Reumlltií'mo, Ceguetra, Queda do Ca
b�lo, Anemla, e Abortos
lnofensívo li" orgRní�mo, Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 e!'tá eprovado ueto D. N. S. P.
como Kllxfliar 00 tratamento r18 SUilis e Reu
matismo dli mf>RUlft origem.

VALIOSA�S OPINiÕES
O ELIXIR -91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base, é ólimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
tamenUI da Situis principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no trctamente da Sífilis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. la) Dr. Rilfael Bartolelii

'-tt-.\\�O V1RCJ:..J ""-';-:0 DA «»; <;At-c�WnlH INDUSTRIAL
JOINVILlE

sabão·

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
('i,.\. \v]��rrZEL INDUSTHJAL-JOíNVlLL1·: (Marca regtst,

_ão 4.",. faltar ... o......leu_a t

i sl\sÁ2 YIRCtA-t
.. 0.

Esp EC!A.lIDJ\DE

.
__-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �STAOO Segu'Ida.feira. 14 ele Aaosto de '944 7

Os que se queixam do custo preparo do cadaver; a enco

da vida, com certeza ainda não menda do coche funerário e

meditaram seriamente a

1'es-,
dos automoveis para o acompa- i

Deito do custo da morte. nhamento; as listas de presen- i
-'

Se existem por aí, indivíduos, ça; a anotação das coroas e flo

corajosos que � estabelecem Ires; as providências sôbre a

com o deliberado propósito dei sepultura no cemitério; a con

explorar os que se consideraml tecção de uma lápide simples
muito vivos, não se deve igno- ou de um monumento símbóli
rar que pululam também por I co; as gorjetas aos coveiros e

toda parte organizações que se. as esmolas distribuidas aos Idedicam à rendosa exploração I mendigos; os convites para as

lias mortos.
I
cerimônias do sepultamento e

Sem dúvida, estas últimas as notícias para os jornais, de

organizações são muito mais; tudo isso a empresa se encarre- .l S ,'[lOE D" 111-LUER sante do dia 15

perigosas que as prímeíras.] ga, poupando o trabalho dos A J.\. ..4 -'-� 1'1[' j , Assuncão de Nossa
porque os vivos, de qualquer parentes que, então, ficam com Senhora
forma, podem reagir contra a única tarefa de chorar.

C V d
Celebra. hoje, a Igre�a a festa

este ou aquele explorador, mas Mas nada disso, naturalmen- ompraa e en'as principal de Nossa Senhora. come-

rt
-

t d f d morando, a um tempo a morte 6
OS mo os nao. I e, a empresa po e .azer e

CASAS a glorificação da Mãe de Jesús. A
Há, entre nós, sociedade que graça. Todas essas pessoas, que Sagrada Escritura não conta no·

elevaram a indústria de pom- se movimentam em torno do Vende·se: Rua Crispim Mira 21.000,00 da sôbre os últimos anos de Ma·

pas fúnebres à suprema perfei- cadáver, agindo com grande Rua Bocaiuva 10.000,00 t'Ía nem sôbre a sua morte. Mos,

pão, interessando nela um sem rapidez para que tudo esteja Praça da Bandeira 60000,00 há. uma tradição cnt.íqu íse irno a

"!: Rua Fernando IVIachado 25.000,00 respeito de sua assunção ao céu.
número de pessoas. em ordem à hora do enterro, Rua Frei Caneca 16,000,00 Segundo esta tradição vol tc vcm os:

O trabalho dessas emprezas precisam ganhar bem o seu. Rua Almirante Alvim ZQ,OOO.oo Apóstolos para Jerusalém, quando
começa movimentando um cor-. dia. E para atingir êsse nobre Rua Major Costa

'ti
45.000,00 souberam da aproximação da mor-

- Rua General Biten co u r t 35 00000 t d N
'

D
.

d f I'
-

po de informadores discretos, 'objetivo, a empresa organiza
.. , e e Orla. epors o a ecrrneri-

I Rua Visconde de Ouro Pr e t o 22,000.00 to daquela que Flora tcdos êles era

que se encarregam de investi-I tabelas mais caras ou mais ba- Avenida Rio Branco 48.000,00 I uma verdadeira mãe. levaram o

.
gar do estado de saúde ?e pes-I rata�, baseadas nos .detalhes d� Coqueiros 12.000,00 I sagrado corpo para o túmulo pre •

. soas importantes. Localizado o qualidade da madeira do cal- Coqueiros 15.000,00, parado em Getsemaní. Quando.
enfermo ilustre, entra em cena xão, da imponência dos' cande- Estreito 1.000,00

I porém,
abriram o sepulcro. mais

b
.

t d
CHACARAS uma vez ao terceiro dia, achavam-

nn1a segunda turma, cuja mís- la ros ou no compnmen ° as Rua Frei Caneca. 26.000 mts-Z. 60.000,00' se sàmente as toalhas de linho
são é a de acompanhar de per- I

velas que forem queimadas eln Rua Esteves Júnior, 26,003 rn t s? 150.000,00 em que Maria fora envolvida,
to a marcha da doenca. Estes torno do esquife. E nos Bc rre ir-os 30000,00 Esta tradição recebe uma forte

agentes desempenham a sua As somas conseguidas por TERRENOS .

I confirmação pelo fato de que já

delicada tarefa, apresentando- êsse processo chegam a alturas Balneário 2.000,00 nos ternpos mais remotos se ce-

� Rua Frei Caneca 800000 lebrava a nossa hodierna festa.
se como admiradores do talen- astronomicas. Ruo Camboriu 20:000'00 Acertadamento observa o sábio

,to e das qualidades do precla- Quem comparar a �o�ta de » » 20.000:00 Papa Bento XIV: "A assunção do

ro moribundo e acompanham um armazem de especialidades Rua Almirante Alvim 11.000 00 corpo da bemaventurada Virgem

cdmpungidos OS últimos mo- com a nota de um entêrro de Avenida Trompowsld 25.000:00 para o céu não é artigo de fé;

'f'
, Estreito !.O.DOO 00 mas, é uma opinião piedosa e

rnentos do insigne personagem. segunda classe ven !Cara que, ,

provável, e rejeitar esta cprruoo

Desta maneira, a empresa, que se a vida está .pela ho�a da �ceitamoB �nca�gos para a venda ,de imóvEl;';;. nesta capital, não seria sàmente blasfemo e Im -

está com o seu pessoal a postos, morte, a morte nao lhe fíca na-I Co,q�eIr(>B e ��relto. Trabalho h.onesto. rapldo e eÍlclente, mediante pio. mas irrazoável e estulto"· Na.

Pode receber aviso seguro do da a dever com os seus preços
modIca com18sao. Ofertas para A, L. Alves. Rua Deodoro. 35. verdade, não se poderia corrcebee

como o corpo bendita do qua[
desenlace fatal e afastar os de- de arrepiar. BLENORRAGIA o próprio Filho de Deus tornou
mais concorrentes do mercado, A vida está, de fato, cara. e .moles das carne e sangue pudesse ser presa.

'tomando conta do morto e ho- Mas, lembrando-nos de quanto V IA S U R I NÁ R IAS, R I N S E B EX I GA
da corrupção gera!.

menageando-o com um tune- custa a morte, não podemos
Tal à altura de seus peregrinos deixar de reconhecer que, ape
merecimentos. sar de tudo, ainda é preterível
A montagem da eça; a esco- continuar a viver.

Iha do caixão; a extração dos
documentos exigidos pela lei; o

Às vezes essa sonolência pôde ser um habito �iado.
Outras vezes resulta' de perturbações estomacros que

também se revelam pela azia, nausees. cólicas e indis-

posição após as refeições. Magnésia Bisurada .n�utraliza
rapidamente a hiperacidez estomacal que orrgrna esses

males digesti\'os que, descurado", podem degenerar em

gastrite e dispepsia crônica. Comece hoje mesmo a tomar

�c.:�
��' �y-"-i,�.'�
� 4-1',

'''''7 �, 1

n' indústria das pompas fúnebres

Barão de ITARARÉ

.\

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

Sapataria Barreiros
Rua Coris , Mafra, 41

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

L ACTIFERO

raso

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.

_____________________________
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

I Ginásio: 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.

Trindade: Matriz: 8 horas •

I Trindade: Chácara dos Padres: S
horas. •

Estreito: 6 horas.
São José: 7,30 e 9,30 horas.

Aproveitem
Os mais
Tudo não

Lactífero. Ideal das Mães. Estimula e regulariza
a secreção láctea, prod�zindo leite abundante,
sadío, nutritivo e assimilável, tornando El criança
robusta e bela, enqupnto o organismq materno

se revigora e rejuvenesce.
sua farmácia, ou ex. Postal,

SÃO PAULO.
1861.Em

SUA 'ROPRIASEJA

Ha sofrimentos que

lazem envelhecer E as

sadêlc para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so-

Senhoras. que deles pa- írimentos, que são evrtaveis.

Use A SAUDE DA MULHER.decem, o sabem muito bem.

Taes sào as Irregularidades
no funcionamento do deli-

Regulador, tônico. anti-doto-
rosa. o poderoso remedia

cado organismo feminino.
como excessos. faltas. pe
nados dolorosos. que tornam

traz no nome o resumo de
suas VIrtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de

certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

Fiquei logo bom... [1;Um tratamento poderoso das moléstias das vias urind- lL� ,

':Ías <a;nbos os. sexos) e das doen_ças dos Rins e Bexiga,

'j/J\�-'��e reolízcdo eficazmente pelo OXYL, que por meio de _, �
sa_is extremamente solúveis age diretamente na urelIa. r=, I�h .

'-.."
Nao ofende o estômago, auxilia ,a extinção dos corri- V-1W1/ '''''-.)
mentes agudos ou crônicos em ambos os sexos. evitan-
do todas as consequências. como dores nas pernas, tor-

'

nozelos inchados, perda do vigor, reumatismo, pontadas,
jonteu�, olhos e�popuçados. incontinência na u?na, acidêa, ardência, per
turbaçoes.�a.beXlg�. Não encontrando nas Farmácias e Drogarias. escreva
ao Depcsitérío, CaIxa Postal1874 - São Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRÁGEAt AO OlÁ

*OXVL*

BOlA Pessôa autorizada, vende uma baia 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). 5v.3

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA LJS
Hoje ."amanhi ser" • __ preterida

.,.._.. ..clo••la e efiraB.II:e1r1la - HomeopaUu - I"erh.man

A.rttJro. 4e borracha.
Gar...._ e exata ob...,....Allcl. 80 �t&ArI.. ..6&_

o do diasanto
sta. A!anásia, Viuva
Riquezas e nobreza, mas mais

ainda uma vida
í

n.te írc rnen te cr-ís :

tã e dedicada a obras de caridade
distinguiram os pais desta santa,
que nasceu pelo ano 800.', na ilha
de Egina. Que êstes pois se em

penhassem em dar uma boa edu

cação Q sua filha era a cousa mais

lógica. Porém, fóra de comum

eram os resultados desta educa
ção; pois, Atanásio mostrou Ja
com esse ano de idade tal com

preensão pela vida religiosa, qua

resolveu consagrar'se totalmente a

Deus. Os pais, po-
ê
rn , desejavam

seu casamento com um distinto
oficial do exército, Atanásio. obe
deceu. Errtr=tcnt o , pouco tempo
depois morreu c marido no ccrnpo
da batalhe. Os pais insistiam num

segundo matrimônio da filha. E
mais uma vez manifestou·se de
um modo singular a vontade de
Deus acerca de Atanásio, O mari
do resolveu entrar numa ordem
religiosa· AIJo.ra ela estava l ivre ,

Transformou sua casa num mos

teiro, acolhendo aí algumas se-

I
nhoras e virgens. Por ordem de
um saoerdote encarregado da di·
reção espiritual da novel comuni
dade. Atanásio teve que cssurn ie
a cargo de superiora. Sob sua

sábia direção progrediu a funda·
ção, a-pesar-dns muitas dificulda
des que vinham de fÓra. A santa
fahceu aos 14 de agosto de 86Q

Horário das santas Missas para
a Festa da Assun�ão de HosSJ

Senhora
Cate<iral: 6,7, 8e lO horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas

-

Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho-

A Estatística Mimar, des.tinada a

facilitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exige que todos OI

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem cooperaçio.
Subtrair-lhe apôio � trabalhar eo-n·
trll o Rr .."il �m lnI ..r ...... (D. E. M_).

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, modns e aviamentos
para alfai-J. teso que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentida de lhe fazerem uma

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Laies.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

----�--��----..--------------�.------------------_I---------------..------..----....--------------...
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LONDRES) 14 ru r.) --- INFORMAÇõES DE ESTOCOUVIO INDICAM QUE TôDAS AS MULHERES E CRIANÇAS ALEMÃS
RECEBERAM ORDENS DE EVACUAR CRACóVIA. LODZ TAMBÉM ESTÁ SENDO EVACUADA PORÉM OS HOMENS ENTRE
16 E 65 ANOS DE IDADE NÃO PODERÃO ABANDONAR A CIDADE. NA SILÉSIA, TODAS AS PESSOAS NORMAIS, ATf: 65-

Evacuando uns I e mobilizando
.ANOS, SEM DISTINÇÃO DE SEXO, FOR�M MOBILIZADAS PELOS ALEMÃES PARA TRABALHAR EM FORTIFICAÇÕES.

Haverá outro desembarque?
Londres, 13 CU. P.) -- A visita de Church ill à Itália faz,

admitir a possibilidade de novo desembarque, no Medlterrã-.
neo, possivelmente no sul da França. Um comunicado especial
expedido ele Roma informou que a chegada do "premier" bri�·
tânico teve lugar à noite, mas não indica a data, nem qual a
espécie ele transporte utilizada por Churchill.
----_-_.......-.-_--------_-_---_...- .....-.-_-.-.-.---......-.-_----........-.---_-_....-_-_-.-_---.....".

Serviço de
abastecimento

A película da
execucao
Nova Iorque, 14 (U. P.) - A

rádio "Atlantic" informou que
Hitler ordenou a confeccão de
uma cópia positiva do" filr:1e
apanhado durante a execuçao

" vl-ngança mortal -de Hlatler !���O������:J: ���t����!i���II da. Acrescentou que essa cópia
.

, A'
será exclusiva para o "fue-

Berna, 14 (De A.l�o Forte (la respeíto d'es�es Julg'ament?s, lhrer'" pois para o público será
u. P.) - Inf?rmaçoe� chega- porem acr�dIta-se q�e, o gover- apenas exibida a película apa
das da frontelra alemã a esta no do Reích expedírá breve- nhada no decorrer do julga
capital, dizem que foram exe- mente um comunicado anun- mento dos acusados,
eutados numerosos parentes ciando a promnlgaçâo das seu-

dos oitos oficiais alemães en- tenças. P uIoroados em Berfím como Im- Sonhe-se aíndn que o prí- or mo IVOS
plicados no "Complot" contra meiro plano do atentado in- J..
Hitler. Acredita-se que entre eluía 3Iussolini e consistia na religiosos
essas pessoas figuram espõ- preparação de uma bomba que Rio, 14 (C. M.) - Por ser rc

sas, i'ilhos, pais, e, em alguns explodisse quando Hitler estí- Iígíoso professo da Religião Ca

casos, até primos, além de nmí- vesse em conferência com o tólica, Apostólica e Romana, foi
gos Íntimos. . "duce"; porém; tal plano foi isento do serviço militar pelo
Simultaneamente, soube-se alterado no último momento, Iministro o sorteado Giusepe

também que estão sendo ago- o que obrigou os eouspfrado-Íôimíonato, filho de Pascoal. Si
ra [ulgados numerosos CIVIS res a realiZai!' o atentado 241'mionato, da classe de 1924 e

Implicados na conspiração. Ca- horas depois (la primeira reu- natural do Estado do R. G. do
reee-se de informação oficial a nião de ambos os governantes. Sul.

Florianõpolis, 14 de Agosto de 1944

Rio, 12 (A. N.) - o coronel
Jesuino de Albuquerque, che
fe do Serviço de Abastecimen
to, assinou a seguinte resolu

ção: "O chefe do Serviço de

Abastecimento, usando das

atribuições que lhe conferem
as portarias 176 e 226 do sr.

coordenador da Mobilização
Econômica e tenelo em vista a

autorização, que lhe foi ou

torgada pela C o m i s são.
Consultiva do Serviço de

I

PA R A F ER I DAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Serão vingados

Não
por· causa

catarro·?

ouve bém
do

EXP:mmo:NTE ESTE REMltDlO

outros

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO

Após longos estudos foi descoberto um

remédio de componentes vegetais?" que

permite fazer um tratamento, com ótimos
resultados. das hemorroidas. e varizes.
HEMO-VIRTUS é o nome desse rernê-

dia, que para hemorroidas internas e. (
VARIZES deve ser tomado na dose de .. ,!
3 colheres de chá por dia. Para as he

morroidas externas, usa-se o H EM0-
V I RTU 5, pomada. Comece hoje mesmo

e leia com atenção o tratamento na bula.

Não o encontrando em sua farmácia, peça-
o ao depositário. CAIXA POSTAL 1.814

(UM-OITO-SETE-QUATRQ) S_PAULO

HEMO-YIRIUS

Í1 UI.t.. OOENÇA
lHJITO PERIG,OSA
P....... 1. i'AMTLlA
li: P.A.&A Â UÇJ. .

Argel, 14 [U,P.] •• O Comité Fran
cês de Liberteção Necional é fe
vorável à idéie do resteuração dCfi
Austrie como negão independente..

Ceiro. 14 [U, P.] -- Os alemãee"
preperem-se pere evacuer es ilholF
greges de Ouíos. Somos eMiti�ne,
cujas guarnições são epena .. de 1-
batelhão ceda urne.

Estão ataca'ndo
Alencon
Londres, 13 (U. P.) - No

ticias da frente francesa indi
cam que os tanques norte-ame
ricanos estão atacando Alençon
depois de terem arremetido
para o norte, procedentes de
Le Mans.

J. COSTA MIELLMANH
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construcão
Projetas, Orçamentos, Administração I

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Rio, 14 (C, M.) � Informa
um telegrama de S. Paulo, que

Ivão ser exportados para a Afri
ca francesa 60 milhões de me-

tros de tecidos brasileiros. =- ••__1 10·
I .• :

•
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