
o desembarque no sul da Franca
E' tensa a situação em Paris

,

MADRí, ] 6 (U. P.) - Segundo as últimas informações de
Paris, torna-se cada vez mais tensa a situação na metrópole
francesa. Os principais "colaboracionistas" vivem escondídos ;
os mais prudentes fugiram. A população demonstra aberta
mente que não tem grande amor aos alemães. Sobretudo, as

mulheres paJ"isienses são muito agressivas; insultam os ale
mães, cantando a "Marselhesa" e dando vivas ao general Le
clero, comandante da divisão francesa na Norrnândia.

Centenas de kms de extensão

o .MAIS ANTIGO DU.RIO DE SANTA CATARB..l

Proprietário e Diretor-,ereate - ALTINO fLORES

Os generais
Roma, 16 (U. P.) - As fôr

ças do exército de invasão da
Estocolmo, 17 (U. P.) - No- Franca meridional estão sob o

. Londr�s, 16 (U. P.) - Agên-1tícias_ difundidas por el!lissora comando do general Alexander
c�as nazistas dizem que, me- alema rev.el31rr: que n�vlOs de Patte. Comanda as tropas

Pe'taín estarte
. ,

París
diante

. consta�t�s des�mbar- guerra l?ntan.lc�s estao mal!- francesas o general' de Tas-
• UI Ja em tU q�es aha�os, !Ol ampliada a tend� vlOl�ntlsslmo. �anhonelO signy.
BERNA, 17 (U. P.) - Um diplomata chegado de Vichí in- f�ente de mvasao a uma �xten- co�tla a lmha fortificada ale-

í'ormou .'t UniLed Press ter ouvido de Pétain que é sua intenção
sao de duzentos kms., at� p�r- ma que defende a França me-

O levante dos
<.

, • t d S Remo As agencias .idí 1 O f "d
.

t d -

permanecer em Pans quando chegarem as tropas aliadas, para
o

.

e an. .

.

11 Ic:na. re
�

en o SlS ema �
negocial' com elas. por considerar-se "único responsável elo I�azlstas aCle?centam que .con- f�nsIvo comp_?e-se d� _uma se-

•

aovêrno francês". A crenca de que o marechal já está em Pa- tll!uam ,a cair paraquedlst3:s rie de elevaçoes fortiücadas. c<maqUts»"'.. -

.

.. _ aliados a retaguarda das 11-
rIS se fortaleceu por nao se observar ruais a rendícâo da guar- h

A •

d iti d Já esta-.... em.

1 ídêncí P H j 1 1 V' 'j .

'1'
n as germamcas; a mi m o, '" Berna 16 (U P) Às 4 110ela diante (e sua reste encia, no are o e , e e ic 11, nos u ti-
também ue houve novos de- C

' ..
-

.

-

1110S oito dias Por outro laelo desconhece-se o paradeiro dos J , q
.

annes ras da madrugada de hoje, os
(:oj�I)OraC'ionis'tas Darc1et Déa'j Doriot e Marion embora se sembarques de tanques na bala Londres, 16 (U. P.) - Uma ,"maquis" da Alta Savoia come-

u ., "
,

,. de st. Tropez entre Cannes e t
. - ," d R 1 t O' 1 tsuponha que estejam com Lavai em Parfs. ! '

•
ransmissao da rádio e oma çaram o evan e bera con ra

'" c

'_' I

.

...........ITou�.on, e perto, de Samt-Ra- anunciou que embarcações do 'os alemães. Poderosas forma-

Na"da mal·s
i phaél, onde, alem de tanque�, tipo "Liberty" já estão descar- ções de patrulhas atacaram os

Leves baixas !I hou�e desembarques de arti- regando abastecimentos em nazistas, fazendo pela primei-
lhana pesada. Cannes (sul da França). Nos ra vez uso de artilharia. ÀS 8

Roma, 17 (U. P.) - Nas ca- pOderão fazer - círculos oficiais locais essa no- horas, já tinham ocupado
becas de ponte, situadas perto Washington, 16 (U. P.) Fo"r"as alema-s tícía ainda não foi confirma- Saint Julien, perto da fronte i-
de Cannes, o bombardeio e ca ..

U f t ilit t � da. ra suiça.
nhoneio aliados ainda con-

ma on e :t_:nll ar, comen ,an- bl dtinua. As baixas aliad�s são �� �i��e���o�� �?i:��sdjáF:��= oquea_ as
f

-

"Um apêlequalificadas de "excessivamen- .' . Roma, 16 (U. P.) - Tôdas

I
alarse esta

te leves", sendo que, numa ca .. giram os e�troncamentos vi-
as fôrças alemãs do setor de ,

beça de ponte houve, ao todo, cais da região invadida. E opí- invasão do sul de França fO-,para cair Londres, 17 (U. P.) - � 9·
t f nau que, com a retaguarda ram bloqueadas antes de expí- L d 16 (U P ) N

G. de AArgel lançou pelo rádioseis homens Iigeiramen e e-
cortada, nada poderão fazer os . .

on res, "
- a um apelo aos empregados dos

ridos. alemães para reagir. "Está fo- �'adas�as pnm�ll'as 2� horas de [Normândía, travam .os alemães serviços de transportes do sul
ra de dúvida, portanto, o avan-

mvasao. Estao, ,aSSIm, pnva- sangrentas ações de retaguar- de Fi-ança para que desempe-São dezenas de ço aliado pelo vale do Ródano ��s de ,refo�ços a ret�guar�a, da, enquanto os ca�adenses it;t- nhem sua' parte na "Batalha
milhares para o enlace com as fôrças graças a. açao �?S paraquedís- vestem sobre Falaíse por. dOIS de França", atacando os en-

Londres, 16 (U. P.) - Sobe do. norte, uma vez terminadas ,tas a�gl�-ame.llcanos. e dos lad?s, e a queda desta cidade trancamentos e acrescentan
a várias dezenas de milhares o as operações de limpeza do se- bombaldelOs, aereos cujos ata- esta sendo aguardada .a qual- do que "lhes competia fazer
número de fôrcas aliadas de- tal' costeiro" terminou o in- ques mandalau: pelos ares as q�er m?mento. A medida que com as estradas secundárias
sembarcadas no sul da Fran- formante. estradas, fe.rr.ov�as e. pontes vao fugindo. ficassem sem saída para o íní-
ça, nas primeiras doze horas. por �nde o irurmgo podia abas-

migo".

j��s,S��;u��oqY��iC��h:se�es� Mais paraquedistas
tecer-se.

:��:�!tl::,a:es ...--.-_-.-.-._.,_,.-_-,.-

pachos da linha de frente. Roma, 16 (U. P.) - Milha- Foram todos 05 Londres. 16 (U. P.) A SENHORITA
Avançando para o interior nu- res de paraquedistas aliados alvos alC8ftCõdos agência Transocean informa Casa comercial distinta pre-
ma frente de 65 kms., já pene- foram lançados no sul da Fran- Roma, 17 (U. P.) - Anun- que os próprios alemães dina- cisa de uma empregada que
traram elas aproximadamente ça às últimas horas da tarde cia-se oficialmente que todos os mitaram as instalações por- conheça contabilidade e dacri
8 kms, pelo território francês de ontem de bordo de numero- objetivos iniciais da invasão tuárías de Nice, C a n n e s € lografia. Escrever, dando refe ..

a dentro, tendo ocupado cín- sos planadores, ao longo de Ida França meridional foram Saint-Tropez, no sul da Fran-I r ências, 8: - A. E. Caixa Pos-
co ou mais localidades. uma frente de 50 milhas. (ptenamente alcançados. ça. tal 139, Ftor'iaaôpolis.

IJ

ROMA, 16 (U. P.) - Entre os primeiros a pisar, em terra
francesa, ontem pela manhã, estavam tropas de engenharias
com máquinas e equipamento completo para a construção de
aeródromos. Essa notícia frisa o papel decisivo da aviação na

invasão elo sul ela França. Outra, que ultrapassa quási as raias
:J imaginação, revela que alguns comboios ele aviões e plana
dores, que continuam a despejar soldados nas costas, têm 160
ri 24-0 quilômetros de comprimento.
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Ampliada a frente
de Invasão

Violentissimo
canhoneio

= -

=;8 mulher que -vende�
.

o seu- país aos japôoeses»
Nova Iorqu�, 1.1 (P.) - .A que�o acor?o para o er;vio, ao marido. O govêrno acusou a

sra. Velvales Dickínson, de 50 Japao, de mformes sobre as !sra. Dickinson de instrumento
a�os, proprietária d� uma· fá- ativi?ades n.avais !la costa oes- jno envio de informações limi
bnca de bonecas, f�l_condena .. te, tmha SIdo feIto pelo seu tadas a Tóquio, via Argentina.

r��;aiTo�]:��:��f�!�ia\�U: ÜSãíêiãesiãiê·ÔJ-�fõrtêSãfâq"úesleI federal de censura. A pena LONDRES 16 (U P) O
.

,.

f" tI' .' ,. ,- comulllcado do alto comandomaXlma 01 lmpos a pe o )lt1.z russo fal "

t ,. -
. . .

federal Schackelford MiÜer c
••

a em a aqu�s
-.

e nao e� contra-a.taqu�s mlmIg?S,
d' " d 'J

'adnlltmdo que os naZIstas consegUiram temporanamente lD

�P�l�lque O lI?:.ocma OI a��s troduzir cunhas nas linhas soviéticas Na frente da Prússia

V"""_"I�o�"'I·a"""---ç·�odas ·1·-e·
....

··I;·s
...........

d
........

-e·
....

····g
.....

·u
........

e
.......

r·
......

r·
...

a11���':;1�l�r�ir�;���;�I,si� �i:��:!��� i�:����,!�V:;�:�::��:�i:C�;�:!��:EU •
I paIS aos Japoneses o de ta q e t

.

lt
'

, . . "

I A sra Dickinson que fez um nus, � 'acaram SIl11U aneamente e varias posIçoes mu-
NOVA IORQUE, 17 (U. P,) - Um reporteI' da Canadian drá�atico apêlo 'à clemência

daram repetidas vezes d� .d?no, antes que os cOlltra·ataques
Hroac1easting, Corpor.Mion, irradiando 00 "front" ela França., I do tribunal admitiu que se russo,s ?esbaratass�m defInItIva.mente os atacan�es. Na área de
anunciou que os alemães estão pintando o símbolo da Cruz I associara c�m aO'entes japone- Varsovla, os alemaes atacaram em duas direçoos. Sa.índo de

Vermelh_a em nllmeros�s de seus veículos bline�ados_ e trator�s !ses, neste país, b�as declarou Pra�a, de n_um se�or, suas fôrças blindadas conseguirn:m pe-
de canhoes em sua l'etll'ada da, França "em vlOlacao das leIs netrar nas lmhas Iussas. O contra-ataque russo consegUIu res-

intel'llaciOl{ais",
'-.

-��..._......� ........,.._......----.-.-"' tabelecer a situação, mas o inimigo trouxe novo reforços e a

................"..••.._._....,.._..",..............---....._--................,................._-.__...'!'"';:.............._,,_.._..., Bombas sobre ba.talha cO;ltinua. Com todos êsse.s fracos êxitos locais do ini�

Lula Ia·v·ora'vel aos o'llados Friedrischaven ' ����� io���te �s s��lS��SV��:ÓS:i��l����t�a�!a�h�;�� à t����f�N Roma, 16 (U, P.) _ Podero- OrIental.

LONDRES, 16 (U. P.) - Na Normâ.ndia, a luta continua as fOTmacões de Fortalezas 1-6-0----.I-h-----d-----t----d-----.-d-com inalterada violência e favorável aos aliados. O comunica- Voadoras,
>

apoiando as novas mi oes e me ros e tecI ·05do oficial confirma hoje que OS aliados se mantêm parte de 'operações de invasão, atacaram
A l'gentan e se aehall1 também nos arredores de Falaise, doml- as pontes e comunicações nas

llando, ademais, as comunicações nessa última área. A elllis- proximidades de Friedrischa
som norte-americana em Londres dá, mesmo, cur80 a uma 110- ven. Foram também visadas as

tícia, segundo a qual, o canedo!' de escape dos âlemães, e111 fábricas de produtos químicos
F'alaise, estaria red_uzido a apenas um quilômetro de largura. do norte dessa cidade, sendo
Mas, ainda que aceitemos a estimativa mais conservadora do que as primeiras notícias in

"Daily Express", que ainda fala em treze luns. Isso :;!ignifica dicam terem sido bons os re·

p.ova e apreciável redu�ão nljl,t;! ú.ltim.a� 24 horas. 51,1ltados obtidos.

RIO, 17 (J.) - No gabinete do titular da pasta do T:raba
lho, esteve reunida a Comissão Executiva Textil, presidindo os
trabalhos o sr. Guilherme da Silveira Filho. O sr. Walter Sar
manho fez diversas comunicações sôbre as negociações proce
elidas em Washington, para fornecimento, pelo Brasil, de 16.0
milhões �e �etros de tecidos destinados à U. N. R. R. A., bem
,como à Afnca Francesa e a outras regiões assoladas pel�
guerrll.
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BEL'lEMA
para Eczematide Infantil

• Pomada não gordurosa,
antissêtica, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

o sacrifício heróico dos patriotas franceses
EM UMA CIDADE RECEM- çanhas que merecem recom-

LIBEFJTADA NO NOROÉSTE diam voltar à Inglaterra CID pensa".
DA FRANÇA, (Richard T1'e- seus aviões, que haviam sido i Há um ancião, que ajudou a

,

gaskis, correspondente espe- avariados. "Os alemães me de- salvar uma ponte, e está agora
cíal do INS) - O chefe local ram uma surra terrível com no hospital, onde, ao que pare
do "Movimento Francês de Re- pauladas, a seguir me mete- ce, lhe vai ser amputado um

sistência" declarou-me que os ram num tanque cheio de braço. Jovens de 14, 15 e 24
membros de sua organização, água, quasi me afogando. Após anos, aproveitaram fuzis aban
neste Departamento, atingem êsse tratamento, ainda me ter- danados pelos alemães em tu
cêrca de 25.000, dos quais uns turaram, para que fornecesse ga e atacaram êsses inimigos

--------- 'mil caíram prisioneiros e vá- informações sóbre os aviadores de sua pátria e inutilizaram
r----.....w iíIiI!· 'rias centenas foram tortura- e sôbre o movimento clandesti- seus explosivos. Três alemães
g

.

das pela Gestapo, em busca de no. Chegaram a arrancar-me' foram mortos por um menino

Ig (1.'" \\tSO[/qh� Ru'l JO"O PI·nto n 25 informações. ,

as unhas dos pés e das mãos", de 14 anos, Outro, de 24 anos,
�'" IY� U i1 ,. Falei também com um sacer- ! Como êsse padre, há outros matou dois nazistas. Ao che-

� � � (Em frente ao Tesouro do Estado) dote, que fora surpreendido heróis franceses nesta cidade. garmos a esta cidade, fomos
f§ .

o

.�. Flor! !li.DO"polis pelos nazistas quando ajudava 110 coronel que comanda as tro-I guiados por diversos meninos,

lu;,·
g 1.' UI Ia saír da França alguns aVia-jPas

americanas aqui me disse: que nos mostravam os luga-o

:Nn'rO-n-----.opn-T·OIOGlrC;s,. Telefone 1448 jdores aliados que tinham des- "Deviam ser dadas a êsses 110-jreS onde estavam escondidos
ti " II IIH

SANTA CATARINA
cido em paraquedas e não po- mens condecorações. São fa- atiradores-de-tocáia alemães.

I
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza Saindo através IIFarm. L. ce Costa Avila
Exames Anátomo·pato16gicos. Bacteriologia da RumâoiaDiagr,6stico precoce da gravidez. Autovacinas.

Sôr-o- diagn6sticos Ultramicroscopia. IHematologia Ouímica sanguínea.
Copro!ogia. Análises de urina.

As perdas !O E S T A O O I �
em guerra ' Diário Vespertino I,PEARL RARBOR, 15 (U. P.) Redacâo e Oficinas à
-- O almirante Chester Nímitz

rua .T�ão Pinto n.? Hanunciou que a reconquista da Te!. 1022 _ ex. postal 139ilha de Guam custou aos nor-
te-americanos 7.247 baixas in
clusive 1.214 mortos em ação.
Declarou o almirante Nimitz

Que foram contados em Guam
10.971 cadáveres japoneses, D

que eleva a 37.551 o total de
japoneses mortos "nas opera
ções realizadas durante a cam
panha das Marianas.

tf

FILHA I MAE I AVO I
-

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA'
,

EVIT ARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Correias de transmissão

lO desembargador
Irecorreu
, Rio, 15 (J.) - o interventor
i federal no Pará resolveu apo- I! sentar, com fundamento 110

I

! art. 190, do Estatuto dos Fun

I�ocionários Públicos Civis do Es-
tado, o desembargador Fran-

I
cisco Dantas de Araújo Caval-.
canti, de membro do Tribunal
de Apelação.

O referido magistrado, po
rém, recorreu desse ato para
° presidente da República que Ve nd e rn-ee a preços baratíssimos,submeteu o caso á apreciação

sem competência, e diretamente
da Comissão de Estudos dos

I da Fábrica!
Negócios Estaduais.
Opinou esta, então, no senq, Sapataria Barreirostido de ser dado provimento ao : . 1

recurso, para o fim de ser tor-. huo Cons. Mafra, 41
nado sem efeito o ato que apo- I

�-_._---

sentou o recorrente devendo I CASA MISCELANEA. distr i

ele, em consequência, re,assu-1 b�idora d�s Rádios .R. C. A

mil' o exercício pleno, ate que Victor, Vavulas e Dsicoa.

seja aposentado compulsória- Rua Trajano, 12.

mente, ou a seu requerimento. --FA-R-M-A-C-I-A-ESPER!�NÇANã(l tenhas dúvida em de·
do Farmacêutico NILO LA tTS

(Iandar um "qulnta.coluna",
flOr mais que pareça teu aml
JC(J; não merece tua estima .m
'rIlMo," ,II. Vitrl... lI.. D. N.).

Os õrgãos da Estatística Milnal
têm apôío legal, quando 'nUmaDl
o produtor II! o vendedor a mostra!
o que possuem em Sel!l8 estabelecj.
WlII!JltOa. (D. JI. lI.l.

Hoje oe lllJlan.hi ser' • aUIl preferida
l-roa'" ••elon.ta e Mtranl{etru - Homeopatlu - Perhlmartu -

ArtICoa de borracha.
IIlxat...

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00
Número HVIJIso Cr$ 0,30

No Interior:
i Ano Cr$ 80,00

Semestre Cr$ 45,00
Tri III cstre c-s 25.00Donnay foi

ocupada
Londres, 15 (U. P.j - Os

aliados ocuparam Donnay. Na
região de Mortain, as fôrcas
que perseguem os alemães em
retirada defrontam-se c o m

campos de minas e fogo de ar
tilharia de longo alcance ini
migo.

Anúncios medi ante con! ril to.

Os ",jgln::tis. mesmo não puhli
(,il-Jns. não ser ào devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pe!/)s conceitos emitidos nos

artigos asxinados

�� ....

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

Análises químicas de: Farinhas, bebidas. café, mel. ágtl'as potá
veis e. para usos industriais (fecularias. cervejarias}.

Zurique, 15 (U. P.) - Os
alemães comecaram, através
da Rumânia, â evacuação da

. Bulgária, deixando apenas nes- i
te país guarnições de tropas I

-ss-,

�....,.,.._,.._, �."".�-......,.....-... .-_• .:e -.-.- _-.- -.-_-_-_,. ......

>

i. COMPANmA "ALIANÇA DA BAlA"
� Fundada em 1870 - Séde: B A I A

� çaW�J • �e�n������?�.. �. :�'�����.�.�.��
� CUr... do balanço de 111U:

Is
Re!jpOnsabWdaaee '" .... •... .. . ......•••..•.• Cra UI99.4'77.lIQO,1l11
aecena .. . ; .. .....................•...... Cr$ 70.681.048.20
At.lva .... .... . . ... ... "" ....•....... Cr$ 106.961.917..70
stmsu-os pagos nos nltímcs 10 anos Cr$ 64.986.957,20

!
Responsabilidades .... .... .... . ...•............ Cr$ 76.786.401.306.20
Bens de ,raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657.44

DIÍill'rORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freln de Car�alho. Dr. Francísco

�
�:,u:i����a:;:;::c::fu-�: =0p;ln�:�:��;::o�·�é���:
e África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
( e A 1\-1 P o S L O B O & C I .'l. - Rua Felipe Schmldt, n. 39

� Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

�
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
•

.,,_,......,......--- ........_"..�..,..�""""-------"!'.....- ......_- ...�.-..-.....�
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o eSTADO Quinta.feira. 17 d. Alosto de '94.
. W. oS' $ r n?" m

.

'. "r a

Numa perseguição. sem tréguas
Q. c. DA NOVA FORÇA AÉREA AMER1CANA, 15 (U. P.) _.- SEGUNDO ALCUNS PILOTOS DE' 'MÁQUINAS

. THUDHER..

BOLTS, OS ALEMÃES, EM VÁRIOS SETORES, BATEM EM RETIRADA, ABANDONANDO SEUS TANQUES} ENQUANTO QUE
AS FÔRÇAS BLINDADAS NORTE.AMERICANAS OS ACOMPANHAM DE PERTO� EM PERSEGUIÇÃO SEM TRÉGUAS.

fvidaS;�i�il �s���:�j���a�f;"���;�ã���d�����!�;��; �e:��:�;��� O�Ã
........, da fabnca de projéteis ele arttlharia, o titular da pasta da Gazeta», que tem como

""
Guerra, General Eurico Gaspar Dutra. Em trem especial da diretor e redator, resoecti-

ANI\ ERSARIOS Central do Brasil, com objetivo de assistir à inauguração de vamente, os irm ãoe Jairo
Fes�e�a hoje o seu,. ani.versário mais êsse estahelecimento do exército, viajaram ontem altas e Petrarca Calado, filhos

no tc l ícío a src . Ernflio Ventura
tori 1 1

,.

llit
"

1 V"
-

IXavier. espôsa do sr, Pedro Xavier, au Ol'1( ac os �:l'ns e 111) I ares, O·mtnístro c a iaçao, genera de um iornalista que znor-

conceituado livreiro. :\lenclonça Lima, general Maurício Cardoso outras altas auto- reu pobre, mas soube ze-

tidades. lar seu nome impoluta-
Ca��1�s.faz anos a srita, Marília , .....w .... ..,._..._...-.·._·..........·_w...........·.'VV'V'O

mente: - Martinho José
. Calado,

-..-.-.-...........-.·.-.-..w_-_...........·......."",.

Quem perdeu?
Em poder do sr, comiaSlÍrio 0..

.................."....- ......- .......- .........-............-...,
cor Pereira, está uma. cigarreiroJ

santo do dia C;;�;�d;��1I
s, Jacinto, Confe$sor au'mentarPelo fim do 12' século nasceu

no solar' do conde Eustáquio Kone· Rio, 15 (A. N,) - O embaí
ky , em Camin (Polônia) um me- xador norte-americano aquinino que. seguindo os planos de declarou que o govêrno norteDeus. deveria ser o apóstolo do
norte da Europa, Dotado :1e gran- americano concordou em as
de inteligência e munido de uma segurar um aumento substan
vontade determinada de servir a cial na cota de óleo combustí
Deus. pôde Jacinto registrar brio vel destinado ao Brasil.lhantes sucessos nos estudos feitos
em Cracóvia e Praga e coroados
com os títufbs de doutor em teo

logia e direito na universidade de
Bolonha. De volta à pátria foi
nomeado cônego da catedral de
Cracóvia. Algum tempo depois. seu
tio Ivo de Konsky foi feito bispo

;�"..'I
daquela cidade e êste levou aJa·
cinto consigo pa.ra Roma Aí che-
garam a conhecer a s , Domingos

I
que acabava de fundar a ordem
dos pregadores, Jacinto pediu e

recebeu a admi!!são a êste insti
tuto. Com a benção do Sumo
Pontífice e de s. Domingos voltou
Jacinto po.ra a. Polônia, fundemdo

______________________- durante a viagem um corwerrto
................-....---..-..--��......- de Dominicanos. De Cracóvia onde
'aponês As piri.lntes a oficial erigiu um outro convento. fez' o
denunciadc. da reserva centro de suas viagens apostólicajl

M ) O que o levavam para a Prússia,Rio, 15 (C. .

- procu- Lituânia e Rússia e até o Mar
radar Ademar Vidal apresen- Afim de tratarem de seu. inte·

rêsses, estão sendo chamados com Negro. O dom dos milagres auxi·

tau, ao ministro Barros Barre- urgência no Q,G.R .. �-�ç/EMR liou-o grandemente na pregação
to, denúncia contra Monjiro da 5" Região Militar e 5" Dívilião do Evangelho, Alquebrado pelos

Motoba, de nacionalidade J'a- de Infantaria com séde em Curi incessantes trabalhos voltou para
Crac6via, fo.lec�ndo aos 15 de a-

Ponesa, residente em São Pau- tiha, os seguintes aspirantes a of i-
2

f ciaI da reserva: Vitor Luiz Fontes, gosto de 1 57·

i�: �U��d��ie�e��ae��Si�l�'�ra� g�;!��:e��zN�:Cy�nD��g��rv�in�:i�� A"'-
-'"".,.."'�

évá--,..-c-ú
-·

ã�
-

·a:
-':

o
_ .-.-_ ....u•••

ensinava o seu idioma a várias tinho, Wald"ck .Elettenor Castro \I

crianças japonesas, Os autos Maia. Jo�é Trisuzi. Amaury de da Pro
r

sSI·aforam remetidos ao ministro Oliveira e Silva, Adolfo Mazer,
Jorge Oscar Frederico Iosper, Ady

Teodoro Pacheco, que julgará Kreland Pinto e José Alves Ferrei-
O processo em primeira instân-I 1'0. Os aspirantes acima poderão
cia. inicialmente entender· se com o

Q,G,R. por meio de carta.

Rio, 15 (A, N.) - Até fim
do ano, estará funcionando no
Rio o novo Parque Zoológico. Camisas, Gravatas, Pij arnes
Sua ínstalacão está sendo fei- Meias das melhores. pelos me
ta no belo e histórico parque Dores preços só na CASA· MIS-

.·�� h __h.__ .......... da Quinta da Boa Vista. Será CILANEA - Rua Tra1ano,12

4 vlrtl-m·a fo,- um "zôo" como os mais famo- ,,;;;;;;;,;;;;;,;;;;;,;;;;;,;;;;;,;;;;-:;;;;;;;;;;;;;;;=,
sos do mundo. Haverá 3.600 Londres, 15 (U" P,) - No 3')

Bob Dope animais, sendo que só aves ca- 4LVIIRO' RAMOS a!�ql!e. e!?·três·diàs á navega-
noras terá 3.000. Leões e ursos 11 11 çao lnImIga, O· .Almirantado

Sidney, 15 (U. P.) - O avião ficarão soltos em suas fumas CIRURGIÃO.pENTISTA anunciou que aviões com. base
em que viajava o conhecido e geleiras separadas por fossos em porta-ayiões atacaram na-
comediante do ci.nema, Boo intransponíveis. Er:ttão se po- Rua Vitor Meireles, 18 yegação, instalações costeiras
�ope, em companhIa do fran-

I del'á apreciar � vida riátural e aeródromos entre Alesund e

Madrid, 15 (U. P.) - Corre ces Langford, Tomy Romano ê dessas feras. Sao todos presen-

CA'-LOTA Kristiansund," .na Noruega.
que Petain já prepal'.ou os do-Ioutros, sofreu um acidente, !teados ao BrasiL . Num combôio de 3 navios: ar-
cumentos necessários' p a l' a

I
aterrando nos arredores desta mados dois foram incendlii.dos.

, r As autoridades responsivei8 pela S L f d
.

quando o general De Gaulle capital. A única vltima foi o fiel execução das Estatísticas Mm era grati ica a a pessoa 7 aviões'· em terra foram des-
chegar a França, e quando os próprio Bob Rape quando o tares podem exigir, sempre que bolO que entregar no Ponto dos truidos,. e· aprazados a:s esta
aliados entrarem em Paris, De piloto, para aliviar o aparelho, ver dúvida quanto à veracid.de II•.Autom6veis, 00 'motorista ç?es r��io-telegr�fi?a e depó
Gaulle ser proclamado solene- jogou ao mar três caixas de

I'
qualquer informação, que cada h, .. do carro ] 532, uma CA.LOTA sitos de combust!vels,no referi-

" �

d W" k
.

1 'B b t " formante prove o que dedaroa. A I d'd' .'
. .....,

mente chefe do governo a IS ey, pe as quaIS O nu na má-fé constitue crime contra a ... per 1 a entre o EstreIto e 'do'aeródromo.; Per.deram�se 2
;França.

_
especial afeto .. , .;w,oca aac'oul (D. B. III.), Biguaçú. 5 v. 2 aviões britânicos.

'

;} �'�I
-,-��...'�

Decorre hoje o natalício do sr,

dr. Roberto da Silva Medeiros,

O s r, major Alvaro Lima, tele'
grafista aposentado, foz anos hoje,

Completa hoje o seu primeiro
aniversano a menina Marise, fi·
lhinha do sr, farmco. Nilo Láus,
proprietário da "Farmácia Esperan-
ça". I

Faz anos hoje o sr. João Grams

Naselmentos e

Pelo nascirnen to de um robusto
menino. está em festa!! o lúr do
ar, José Casimiro Grams,

Noivados:
Com a srita, Haydée Paulina

Karsten. contratou casamento o

Ir, Osvnldo Bittencourt. telegrafis·
ta da A,P .To' da cidade de Lajes.

ViaJantes.
De sua vio.gem ao Rio de Janei·

ro , regres.ou o sr. Rodolfo Vieira.
funcionlÍrio da Delegacia Fiscal.

Para Curitibo.. segue amanhã o

sr, Ivo Noronha. representante do

grande Laboratório fabricante da
afamada farinha nVitamina",

Mussolini e seu

Quartel G.neral
Londres, 15 (U. P,) - Ber

lim informa que "Mussolini

transportou-se para a frente de

combate, segundo se anunciou
oficialmente num despacho de
Veneza", A emissora acrescen

ta que o "Duce" estabeleceu
seu Q. G, entre "velhos cama

radias fascistas que formam a

nova brigada negra, e lutam
contra "pequenos grupos de
bandidos que atacam as unida
des pela retaguarda".

O sargento felizardo
Rio. 16 [C.M,] .. O sargento Jaão

da Cunha Couto. servindo na Base
Aérea de São Paulo, e pessoas de
suo família sõo O!! possuidores do
bilhete n.' 27,505, premiado com

dois milhões de cruzeiros no
ú l

timo "Sweepetake". O sargento
Cunha Couto já veiu ao Rio, de
ovião, .afim de receber o premio,

O PRECEITO DO DIA
Dor de cabeça, dores nas arti

culações, nos músculos e nos ossos

podem constituir sinais de sífilis.
principalmente se. durante a noi

te. se mostram mais fortes, SNES

O incêndio do
Luna Park
Nova York, 15 (U. P.) -- O

incêndio do "Luna Park" cau

sou 250.000 dólares de prejuí
zos. A área ocupada pelo co

nhecido estádio equivale a 5

quarteirões urbanos, Quando o

fogo teve início, milhares de

pessoas encontravam-se no in
terior do estádio, porém não
houve vítimas,

Preparativos
d� Pétaln

DE PESSOAS TÊM

Este de lutas

USADO COM BOM RE

SULTADO O pOPU·

LAR DEPURATIVO

servirá de novos incentivos.
por certo. para que aquela
cordreira coritin ue a defen
der seus ideais, com a

correção com que, até hoje,
tem feito.

o

IEcos e Notícias
O governo federal baixou decr.·

to abrindo o crédito de 33,974,000
oruae ircs , destinado a custear as

obras de melhoramento a .&".m

realizadas no porto de Séio Fr�'
cisco, Essa medida amplio: o ato

anterior, que autorizara o crédit.o
de 28.289 000 cruzeiros,

*
O graI. Dutro. isentou do s.•rviço

militar, visto ser religioso p.rores·
50 da Religião Católica, ApOllt6li
co e Romana, .

o sorteado loW
Ferronato, filho de Maximiliano
Ferronato,

DO SANGUE

Estocolmo, 15 (U_ P,) O
correspondente berlinense do
"Svenska Dagbladet" informa:
"Levas de agricultores alemães'
estão sendo evacuados da Prús
sia Oriental para a Alemanha.
Trens deixam as cidades prus
sianas carregados de civís não
essenciais ao regime de guer
ra". Acentua ainda que gigan
tescas armadilhas anti-tanks
'foram cavadas nos últimos dias
ao longo de .toda a fronteira
prussiana, além dos 200 kms.·
de trincheiras ali alinhadas
para a defesa em profundidade,

I Archimedes Mjlton SHva e

Olga Freyesleben Silva
particiJXlm (1 _u. pa.reat.
e pessoas de SUM relQÇÕlIs o

I
nascimento de sua fi.UURho

"ILZA - HELENA
7 -. 8 -. 1944

3v.l

De regresso
a Por'lIoal'
_ Rio, 15 (A, N.) - Regressan
do a Portugal, partirá amanhã,
carregando grande quantidade
de produtos brasileiros o 'navio'
português "Anfitrite", que aquí .

chegou na semana passada.
Até o fim da semana, também
regressará a Lisboa, cheio de
artigos brasileiros, o navio lu
so "Madeirense", aqui chegado
quinta-feira última,
�

MAKGA REGISTRADA

I#;t"1lt1:SflP?!
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado. o Baço, o coração
PUlmões li Péle. Produz Dôres de
nos Ossos, Reumatismo. Ceguetra,
belo. Anemia, e Abortos
Inofensivo 1i0 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N, S, p,
como auxiliar no tratamento da Sffilis e Reu-
matismo da meSIDfI origem, _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «9I1t". dada a sua Atesto que apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR .9tC,» obtendo
temente da Sífilis prineínalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no trrtamenta da Sífilis,
cal é a única possível,

(a} Dr, Benedito Talosa.

o Estômago. os

Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

(a) Dr, Rafael Batloletil

Quer vestir-se com

confôrto
e etegâncla ?

Procure a

ALFAIATARIA'
MELLO·'

e escolha o leu figurino.
Rua Nunes Machad.o, 11 - A

Móveis
Comprar, vender ou alugar

Garage ��e�c:so �:rgG�
cular, próxima ao centro, com

boa entrada. Queira- indicar
preço e local. Cartas para esta
Redr ção, para: «Oarage parti
cular s . 10 v,· I

B ó- novo--Zoo do
Rio de Janeiro

Ação comra
a N'oruega

só na

B SE.RVIDORA
ra maior organização no

gênero nesta copital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OPOI"tt_lnidade 1
A

PARA-TODOS

(}rande
,

CREDIARIAI

!:
I
t . resolveu, efetuar, durante o mês de ACiOSTO, a

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

nbefimenío de 30 %

quer para vendas à vista, quer a prazo.

Trata-se de artigos moderno.s, adquiridos no corrente ano.

Aproveitem, pois, a grande oportunidade que lhes oferece a
,

CREDIARIA PARA-TODOS
Rua Felipe Schmidt, 38

-

BOlA Pessôa autorizada, vende uma boia de ,
.

ferro, cilíndrica, tendo 1,60 mts. de diâme-
tro, por 2,50 mts. de comprimento, P:S8Fldo de 2.000 a

3.000 quilos. podendo servir para tanque de água ou

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

A CO�lltribuição d·e celçemenm IRRITA(ÃD�.RETA L
COMICHÃO ou HtMORlIAGl1sSINTOMAS DE HEMORROIDES

_&ir
-

•• <
•

�'g;1�if t!JíJ
�

J&�
:::;, tem irritação ret.al ou hemorra

gias, cuidado! São o prenuncio de
grave doença que, não trátado em

tempo, pode trazer serias complica.
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgca. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, gra
çasa uma substancía de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

!tio, 15 (J.) - A Prefeitura orada a taxa adotada por ou

Municipal do Rio Grande, no !I tras Prefeituras, na proporção
Rio Grande do Sul, solicitou. seguinte: a) duas terças partes
ao presidente da República re-I da despesa total, nas ruas de

consideração do seu despacho. primeira categoria, considera
no projeto de decreto-lei que 'd�s como_ tais aquelas cuj� pa-I

• A, ,"
_ vimentação atenda, preclpua-

apresentou sobre contribuíçâo mente, os ínterêsses gerais de
de calG.a:n�.nto, �,elo qual �an- circulação; b) quatro quintas
dou· fixar 0/ quantum da parte� nas n�as de segunda c�
mesma em 1 .. 4 do custo das tegoría, consideradas como tais

obras. executadas na �esta�a aquelas em cuja pavímentação
do Imóvel de cada propríetário.

�

O presidente' da República seja menor o interêsse geral;
enviou o pedido à Comissão de c) a totalidade da despesa, na
Estudos dos Negócios Esta- terceira categoria, considera

duais, que opinou por seu de das estas as ruas puramente
ferimento, afim de que seja co- residenciais,

MIL

·�ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

.

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantaj.osos!
O. mais modernos modelos!

".' Tudo não vai Q !ém de Cr$ 50. aO!

Sapataria Barreiros
Rua Cons- Moíro. 41

Chacinados pelos
faseistas
Berna, Suíça, 15 (U. P.)

D e spa c h o s procedentes da
fronteira italiana revelam que
os fascistas massacraram 73

de prisioneiros políticos no campo

Da'clil'og·ral.-·ft e Taquigrafia de co,?centração de Fossoli. Di-
....'

.

zem esses despachos que entre

PROFA. - Lfo'IA DOS SANCTOS SARAIVA continua o. Ias vítimas se encontra o ad
leeibnor. diàriamente, atendendo das 8 às 12 e dos i vogado Galileo Vecessi, secre-I

� 14 às JS horas, em sua residência, !tario do Partido Popular de Mi-I
. �_r�a Saldanha Marinho. 26 A. 'Ião em 1925. . I

Curso particular

"

I
J

·0 sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
c, r\. WE'rZF:L IND'U8rrRIAL-JOINVIIJ��E (,"'IdrCO

_.0 4... f.lt.� •• o... a,lc"•• t
regiSU,.

B s�'ôÃ���RCêAt
! ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. SAVAS LACERDA

Cl in ica ll1édico-eirúrg�ca de Olhos - Ou\·.idos. Nariz - Garganta.
Drplomn de hubi lilução do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTónlO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
H ESIDI:i\'C1A - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CfRUlWJA GICRAT, - ALTA CIRURGIA - l\fOLÉS'L'IAS DE SENHORAS - PARTOS

.1< ormauo pela Facwldade de Medicina da lln!\'crsidad€ ele São Paulo, onde foí
Asststent e »0.1' varios anos do Serviço Cirúrgico tio Prof, Alipio Correia Neto.
Ci rn rgía <lo estômago e_vias biliares, intestinos delgado e grosso, ti ró ide, rins,

prosra La, bexL«'a, utero, ovar ios e trompas. Varícocele, hid.roccle, varizes e hérnia
CONSULTAS:

.

das 2 às 5 horas. à Rua Felipe Schrnídt, 2J (altos ela Casa Pa ra iso ) . Tel. 1.598.
RESJDE::\CIA: Rlla Esteves Júnior, 179; Te!. .M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cur-so 1e Aperf'e
í

..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
,;UNHIJI/I'AS - "ela manhãr diariamente d08 10,30à5 l2 h" à torde excepto aos
..h8.1 .... lias III.:JO AR 18 hora8 - CONSl'LTORIO: Rna .Ioão Pinto a. 7 .•ol'ndo -

..... ",,: 1.4111 - I{....tdllncl .. : Hna Presldenl .. Contlnho, '!3.

DR. SETTE: GUSMÃO
('1181'"1'; IlOS :-WllYJCOS DE TISIOJ()c·:lrI lJO CE:-:TIW DI-: SAn)I·: J.: DO..

llOSPITc\L "\ E:J1l;�l� n._\:lDü�".
Cl.ll'.<"::o ·cle ;JjJc!'rl.:lj(:o,nneilt.o no HOi'"',pHa] �Cl\l Luiz (;·.Jllzagu. de' Sfio P(\11!0 - E.\-('�ta·
gi(ll'j<> do .111.";( i t ut o "Cleruen t e Fr-rieirn ". do 8[10 Paulo - l'�S-ll!fÍdil:() int\;'I'll() do

San.at.ó rio de R�lnL·.):-,. l·':n ('all1rJO:-i do J01'CElO.
C'UXICc\ C!i:r:.H, - 1H.\(L\úS'rICO I'IUX'O('I': -o TH .:\'LUU;;i'óTO li:SPlc('I.\L1Z.'\nO

D.\S HOE:\(".\S no .\I'.,\,{j�LHO 1:J':SPllU'l'úl{[O,
CO.\'Sl'L'I',\S: Di,l,·iamen[('. '<las ;{ a, li 110,''',. CO ,\;SL'LTólUO: [(ua \'ilor :\[oil'plc,. ]R.

RESln}�.:\C]A: nua J;;Sf('Y�8 .lúntor, 1;;:; - Tel. 7-12.

DR. MARIO WENDHAUSEN
t Díptomarto pela Faculdade Nac. de Mealclna da Uníverstdade do Brasil)

&x-Inlerno do serviço de ClLolca MédJc" do Professor Osvaldo Otrvetra, med n-o a,

Departamento de Saúde
tiLlNleA MJl:IHt:A - Moléstias lnlm'»as de adultos e cr-tanças, CO,'IISUL1'OIUO

• 1t�;SIl)ENCIA: nna Fettpe Schmldt n, :1'" - 'I'el, 8l2. CO�SUlJrJ\S - Oa. 16 às I !I.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde. das S às ft,
Rua Vitor Meirele•. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
lJmr Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal .. Bo!<pital

de {'II ridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ÁDULTOS
('ONRITl/I'ú'UO: Rua Nunes lIInchn,lo. 7 (Rllifício S. l<'1·aJlci�(',,). ''''''' 1.444

Consultas das lU às I:! e das 14 às 15 horas
HESIDE:NCIA: nua Marechal Gui Iherme. 5. Fon e 7X:i

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO

ICOID medo da punição
MOSCOU, 15 -- Os alemães das "S, S." e da "Gestapo",

aprisionados pelos russos, estão procurando, cada um deles,
descartar-se da responsabilidade do morticínio de Lublin, onde
os nazistas criaram e fizeram funcionar a "Fábrica da Morte",
na execução de seu programa de extermínio dos judeus polo
neses. O correspondente Constanti Simonov, em seu segundo
despacho do local, como testemunha de vista, diz que os ho
mens da ",S. S." acusam a Gestapo de ter posto em operação
aquela instalação mort.ífera, ao passo que os agentes da orga
nizacão de Himmler afirmam que tudo foi obra dos homens
da '(Sohutztaffel". Os acusados procuram afastar se si a res

ponsabilidade nos horrores de Lublí n, pois teem diante dos
olhos o processo de Kharkov, onde foram punidos por tribu
nais russos os alemães culpados de terem enforcado prisionei
ros.

Compras
CASAS

e Vendas
Vende-se; Rua Crispim Mira

Rua Bocaiuva
Praça da Bandeira
Rua Fernando Mnchado
Ru o Frei Caneca
Ruo Almirante Alvim
Rua Maior Costa
Rua General Bitencourt
Rua 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

CHACARAS
Rua Frei Caneca. 26.000 mts2·
Rua E.teves Júnior, 26,000 mts2.
E nos Bc rretros

TERRENOS
2.000.00
8.000,00

20.000.00
20.000.00
11.000,00
25.000.00
10.000.00

Balneário
Rua Frei Caneca
Rua Camboriu

» »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompowski
Estreito

Aceitamos encargos para a venda de im6veis nesta capital,
Coqueiros e Estreito. Trabalho honesto, rápido e eficiente. mediante
m6dica comissão. Ofertas para A. L. Alves. Rua Deodoro. 35.

Incendiou�se no

Baixo Tocantins GRAl"IS! peça este livro

Goiânia, 15 (D. C.) - Infor

,mam de Porto Nacional que
I se incendiou no Baixo Tocan

I tins um vapor da frota fluvial
daquele rio que faz o serviço
de carga e transporte de passa ..

geiros entre Belem do Pará e

as cidades do norte de Goiaz.
O pequeno barco conduzia 290
caixas de gazolina para aviões
e vinha daquele porto nortista

I para a localidade de Tocanti-Inopolís. As informações acres
centam que o sinistro teve gra-
ves proporções tendo a se la
mentar a perda de diversas vi
das.

!D(\)@[j)&[j)� !D(\)� rglU@&1
@

ru@Iiil�!DO(\)�
�Mé<li�o - chefe do Serviço de Síf'ilãs do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES Ul�O-GENTTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - nAIOS INFH:\-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às (i 11, - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

lNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela Universidade de Genebra

C� práttca nos hospttats europeus
Canica médica em geral. pediatria. doen

�8S do sistema' nervoso. aparelho geníto
urtnério do homem e da mulher

&lNIlste. T�cnlco: DR. PAm,O TAVARlIltô
Cur-so de 'Radiologia Cllnica com o dr.

S4anoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau-

10;). Especiallzado em Higiene e Sallde

Pública. pela Un!versldade do Rio de Ja·

netro. - GabInete de Ralo X - Electro

carcUogratla clíníca - Metabolllmlo ba

AI - Sondagem Duodenal - Gablnetp

c2e fisioterapia - Laboratório de mtero..

copIe e análise cltntca. - Rua Fernando
l

.rachado. 8. Fone 1.1911. - FlorlanópollB

DR. SAULO RAMOS
IDllpecJall.l� em molétott,.. 4e .eabOI'U -

PartoL
,U.TA ClltVROIA ABDOIlflNAL: eeU).

malr0.......1"uI8. ól.ero. ovários. aplludtce.
tumM.... "te, - CIRURGIA PI,ASTICA
00 1·r.;ltll\Ii:O .- H6ru1ae. ·b..Idrocele. v&

I'1co""I". Tratamento m dor e .·peraçlo
de H"III()rrol�e<'I e rI�8 - Fracturae:

apar".lh"" d., ..11,,,.0, Opéra Doe 8oepltat.
de Flor1an6poll..

PraÇll l'..r"lrs e Oll..,elra. 10, Pone, 1.00'.
norAr"" I' .. 14 ... 18 boro. dJarlameate.

DR. AURí:LIO ROTOLO
Médico - Cirurrião - Parteiro

RAIOS X
Morleroa e possante instalação

de 200 MA.
j)ill�nóstico precoce da tuberculose
pullllonar, úlcerlls gástricas e duo
dI'IlHi!, câncer do estômago, afe
\rll'� da� vias hiliare�, rins. etc.

Aplica ° Pnellmo-forax artificial
PHil O tratamento da Tuberculose
I'lIlmonar - Tratamentos moder-

n<)� e efic�zes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médirll: Ondas curtas e ultra-cur
"l�. naio� Tnfra-Vermelhos e Raies
I'ltra Vinll'ta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Oeodoro. S

esquina Felipe Schmidt
Vil' II 1ls 12 hr�,. e da� 14 às 17 lira

Telefone 1;476

Dr. LAURO BAURA
Especlali!"ila em l)ot'J1(;a� dto �nllo�

r-as - Vias Urinárias.

Curso de especial izução de Gíneco
logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.
1'ratamento especializado, médico e

otrúrg íco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários,
trompas, etc.).
Cura radical das inflamações d08

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis
túrbios da menstruação e da esterttí
dade.

Tratamento moderno da 'blenorra

gla aguda e crônica. em ambos os

sexos. por processos modernos sob
contrôle endoscópico -- Ul'etr08(.'Opla
- e de laborat6rlo .

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERi\fELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

_'Bit' -

PASTEUR
o Homem que

duplicou a duração
da Vida Humana I

Paul de Kruif conta como Pasteur,
embora semi-paralítico e despre
zado, tornou-se um dos maiores
benfeitores da humanidade. Leia
no novo número de SELECOEs.
E, mais;

O estranho caso de Peorl
Harbour. O ataque japonês
seguiu um plano minucioso, pre
parado não em Tóquio, mas em

Washington I Pág. 9.

A vida e 05 problemas dos
anões. Podem casar-se com pes
soas normais? Ter filhos de ta

manho normal? Qual o seu maior
receio? Impressionante. estudo
do mundo Iiliputiano .• , Pãg. 26.

Uma mulher sc}zinho entre
34 homens ciumentos. Dez
dias de martírio num precário bo
te salva·vidas ... Pág. 18.

Que ruja o furacão! Uma

jovem, sõzinha nas planícies ainda
incultas do oeste americana, entre
animais selvagens. Resumo de um
livro de êxito". Pág. 95,

Não deixe de ler êstes e outros
22 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JULHO
Condensado para poupar tempo!

hor�s e das 2 as 5.
Consultório - Rua Tiradentes lt.

Fone: 1.663.
Residên.cia Rua Ti.radent.es 7

ENVIE UM CRUZElRO EM SÊLOS PARA o PORTE POSTAl

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.POSTAl.T" ..JABOTICABAL. EST.S.PAULO

Acaba de sair

ç.,�.oCusta Cr.$3,00 Iliij�
Representamt« O,.ra' no Brasil:
"·ERNANIlO CHJNAGLJ.4.

Bua, do Rosário, 55�A - 2.° anda'r - Rio

Quarto. em casa 00
família

Rapaz. apresentando re

ferências, procuro quruta
com pensão em cosa de
família. Cartas o esta re

dação poro D.R.. indicando
local e preço. 6 vs 3

Casa Vendo uma, no

Praça do Bonde-i
ro, com 2 quartos, c-opo,
cozinho, banheiro, chuvei
ro, fogão econômico. Pre.ço
Cr$ 16.000,00, A L. Alves,
ruo Deodoro. 35. 5v. 3

Registradora
Vende'se umá máquina re9iatra

dora «National», mod�o 72'6, 110'

va. Tratar no «Bar Oriente», na

rua Vítor Meirelea. 11. 3O.v-1S
...-_...- ....-,.-....,.-.-.-........................ • ...... 4

(Sobraclo ),

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

ctnarr;1a fi Ortopedfa. Cllalca e CIr1Irc1.
10 toral[. Partoll e d�nvu dr. iJenboralll

CONSULTÓRIO: R. Joõ'o Pinto 7 D'á'
rlamente das 115 às 17 hora.s, R:E:SIDtlN·
'1 A A Irulrl!n." "lYlm, :16. Fone 7111.

DR. REMIGIO.
CUNHa M�nICA

MoléstJl!.s Internas, de Senhora. e Cri·

toçaa em Geral. CON8ULTóRlO: Rua

"O!lIpp �chmldt - EdLflclo Amélia Neto
Fone 11192, 9 às 12 e 14 às 17 boru, RE

SIDtNClA: , Larqo Benjamin
Constante. 3

-

br. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen
ça. dos intestinos, réto e anua
o. Hemorroidas. Tratamento do

colite amebiana.. .

Fisioterapia -- Infra·vermelho,
Consult: Vitor Meireles, 28,

Atende diariament'l! à. 11.30 h•. a,

à tarde, das 16 hs, em diante
Resid: Vida] Ramol, 6S.

Fone, 1067,

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Mor.eira & Cia.

4 mais preferida, é �negável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
,

Muitos bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Curso de Corte
Ensino-se em ouICls
diurnos e noturnos.
Largo BenjClmin
Constont, 6.

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

Vende-se um aparê-
lho para

ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito estado..

Tratar na Praça 15, n. 10.
V. l2

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

Casa vende-se
no ruo Almirante Lamego'
17, Trotar no ruo Felipe
Schmidt, 34. lSv.-9

Balcões Vendem-se
tris Boi.
comercial.
ruo Tiro-

10 v.·4

A produção da super - gasolina
WASHINGrrON, 14 (D, P,) - o Conselho de Guerra da

Indústria de Petroleo anuncia que será iniciada, no outono, a

produção duma nova super-ga.solina, que permitirá aos bom
bardeiros de grande raio de, ação norte-americanos bombar
dear o Japão de forma contínua. Essa gasolina, que constitue
um tipo mais poderoso da atual g!lsolina de "cem· octanas",
foi elaborada especialmente para as super-fortalezas voado
TaS. Oitenlta-por-cento das refinações de petróleo poderiam
iniciar desde logo sua produção; mas, provavelmente, só pas
sarão a fabricá-la quando diminuir o consumo do tipo de com

bustível atual que está sendo empregado nos bombardeiros da

Europa.

cões porCl coso

VEr e trotar no

dentes, 10,

LIVROS
n----"'\

.
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'�UA DEODO�O,33
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TRE LONDON & IJAN(JASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida) Ramos, 1t

............•.••..•......•.......� .

NOVOS .,
USADOS

COMPRA a

VENDE
•

Idi<'lm<l. po.r.
tuquê., upa
nh.l t francá••
inglt., etc .

Romance. Poesia. Religiã.o. Avi01;êo,
Matemática, Física, Química, Geo.
logia, Mineralogia, Engenharia ci·
vil, militar e novai, Co.rpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgio.
Eletricidade, Rádio, Mciquina.J Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, AgTi'
cult\�rQ, Veterinária. Contabilidad'l

Dicionárioll, eto, ttç.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mais dois destróieres
. para o Brasil

RIO, 16 (A. ,N.) NA BASE NAVAL DE NATAL, REALIZOU-SE ONTEM A CERIMôNIA DA ENTREGA DE MAIS DOIS
DESTRóIERES CEDIDOS PELA MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS A ARMADA BRASILEIRA. ESSAS UNIDADES TOMARAM
OS NOMES DE "BRACUt" E "BAURú". O ATO FOI PRESIDIDO PELO ALMIRANTE JONAS INGRAM, COMANDANTE DA

QUARTA ESQUADRA AMERICANA NO ATLÂNTICO SUL, E ARt PARREIRAS, DIRETOR GERAL DA BASE NAVAL DE NATAL.

o «Rodney»)
bombardeia

E' a. mais trágica semana alemã
Supremo Comando Aliado, Frente ela Normânelia, 17 (U. P.) .-- Está em CUl'SO a se-

16 (U. P.) - Os canhões pesa- mana mais crítica da \Vehrmacht na França. As destruições
dos do couraçado britânico, de veículos nazistas, nestas últimas horas, ainda Hão estatuí

"Roney", a uma distância de. das oficialmente, juntam-se ao impressionante total dos turlo-

32 kms., despejaram uma chu-] sos sete dias de ataques ininterruptas da semana passada, to-

O b t Ih
- · ..

d va de metralha sôbre as bate-i tal êsse que foi, segundo dados oficiais, o seguinte: "LOC01).10-
. S a a oes SUICl as rias costeiras da ilha de Alder-' tivas postas fora (le ação, 900; carros ferroviários destruidos,

Frente da Normândia, 17 (U, P.) _ Os alemães estão fir- ney, no canal da Mancha. � ,.:O?; r carros fer�'O'i'ÍáriOS. d.anific���s gI:aven-:ente, �.2_00; va-

mernente decididos a tuaír ao cêrco iminente Tanto que tôdas T-I b ".
góes-ta nques de oleo destr uidos 5�ü, carros (te muruçoes dos-

o' ' . , I O e OS u garos t· ,: 1 N 18�" J' ,.
-

'1
[IS estradas por êles usáveis, estavam esta tarde congestionadas . . �.

ruu ?:s, I. a na semana passaria, a �vlaça� ang o-norte-

de tráfego, apesar dos ataques ininterruptos da aviação aliada, .

Angora, 17 (U. �.)� - Tr,es, alllenc��na começou (notadamente � _Sa Fôrça Aerea. elos ��ta
formando verdadeiras nuvens de aparelhos sôbre essas rodo- Iep.resentar�tes ?O governo búJ.-1 :10� �TllIdos), o trabalho d� destruição ?O sistema Ierroviár ío

vias. No recuo contínuo. os nazistas vêm deixando na retaguar-
galo conferenciaram com .;e-Ill)llll�g(� na França Setentrional e na Belgiea; acredita-se que

.

b 11
- ··d··· l' presentanes do marechal

TIVO.!
o objetivo roí alcançadoua ata roes SUlCI as prmcipa mente compostos de soldados ,.'

� ....

armados de metralhadoras e ."equipes" de "bazzokas" que SegUl:�o corre nos cIrc;.llos di- Com os canandenses na área de Falaise, 16 (U. P.) - Os
A' •

'
.

plomáticos de Angora esse en- alemães encontram-se O' •
•

c ,'to it
- .,

se mantem nas encruzIlhadas e em pontos fortes do trajeto até 'I
J •• agor a na mais 11 ica SI uaçao que ja

serem �smaaados Aliás a r�tirada dos alemães vem sendo di� contro teve lugar na s,emana enfrentaram desde o dia "D", tendo seus efetivos na França
•

o' . � , passada e os agentes bulgaros I cercados por t 'e' 1 d ., ..... t de f' .

ricultada pela falta de boas estradas pelas quais possam fazer _
.

.

. . . I S a, os e suas prlllClpaIS loas e nga, JlOl ou-

trafegar ràpidamente suas pesadas composições couracadas es�ao agora de volta a S�fl� I tro lado, completamente bloqueadas, enquanto que Falaise se

�. _

'-' afim-de prestar contas do eXl- acha 11oJ'e quast I 1 1 J' AI' I
�lue concentraram na Norrnândla. Nao contando as vias meno- ,

. _ .'
.

.
I :la a callce (OS cana( enses, que SO)l e e a avan-

• _ A ,
to de sua mIssao. E, pala fms cam do norte.

J;'es, dispõem eles somente de duas grandes estradas de fuga -

do corrente mes, já está sendo ;,.... _ _ -..-_-.-..- _ _._. _-..-_ ..........,..

ambas atravessando Falaise. Nos mov��entos, que vêm fa.zen- preparada nova conferência G r· 1 F '

do para �travessar essas estrad�s, _

ja perderam �s nazistas entre os plenipotenciários búl ases venenosos em tt;'UIZ ue ora
grande numero de tanques, cammhoes e outros veículos, que garos e o chefe jugoeslavo.
são destruidos pelos avassaladores bombardeios das esquadri-
lhas aéreas aliadas. JUIZ DE I;�ORA, 17 (D. C.) - Há tempos surgiram Tecla-
-.. - ..- - ..,..,.- -•••••••••- -.- - - -.-.-.................. FRACOS • Inações dos moradores ela rua Bernardo Mascarenhas contra

Gral H Borges Muitas mo�as
AN�MICOS os gases fétidos emanados da fábrica de anilinas recentemente

. " " \I TOMEM instalada na cidade. Em vista das reclamações, o prefeito de-

Procedente de C u r i t i b a, frau"es8s
) �nho Crelsltad. terminou a vinda de um técnico de Belo Horizonte, o qual. exa-

acompanhado de suas exmas. .

\J
,

. "SILVEIRA" minando os gases, concluiu que os mesmos eram venenosos.

espôsa e sobrinha; do sr. ma-
. Londr�s, 1� (U..P.) -- �I:rI- Em face disso, a Prefeitura resolveu que a tábrtca suspendesse

[or José Domingues e do seu ito embora nao seJa. permitido Gr.nd. Tónico o funcionamento, até que o «aso tenha solução definitiva. A

ajudante - de _ ordens, tenente idar de�a�h�s, P?de dizer-se q�j_? - população de Juiz ele Fora espera que os proprietários da fá-

Edgard Borges, encontra-se ium� dIvI,sao blm�ad� fr�"nce- Us prl-S.·Onel·rOS brica e as autoridades municipais 'encontrem, breve, acertada
nesta Capital, onde chegou on_jsa ja esta nas primeiras linhas solução.
tem cêrca das 11 horas, o sr.

de comba�e, bate��o:se !la nos EE UU ••••••••••�••••••eoeeee .

general Heitor Borges, coman-
atual ofensiva. Na dIVIS�O ",b}m- . ..' C'.. 1- B h-dante da 5.a Região Militar e d8;da :rancesa ha conslderayel .Washíngton, 17 tu. P.) - O OmerClO 1vre na a la

figura prestigiosa do nosso
numero d� m�lheres c.onduzm- Departamento �a Guerra reve-

" !
Exército. do ambulâncias. �Ulta.s d�- =. que, no dia .1.0 de. agosto, I .

SALVADOR, ] 7 (E.). - O n�Yo superintendente elo Abas- .

O ilustre militar veio em vi- 18;s. a�a�ç�� �traves do terrí- havia 226.416 pnsIOneIros de I tecímento, sr. Barreto FIlho, cogtta de extinguir o regime de

sita de inspeção às unidades tono uumigo, Juntament� com gu�rra do EIXO nos Estados I tabelamento para todos os gêneros, com exceção da carne,

aqui sediadas. as pontas�de:lança, �lIadas. Umdos. restaurando, em consequência, o comércio livre.

Puxada pela respectiva Ban- Vestem uniforme caqui c?m
da de Música, a Companhia de a �ruz de Lorena. no _QeIto.
Guerra da Fôrça Policial des- MUltas dessas .n.lOças fugIram
filou, em continência, pela d� França, aux�ll�d�s p.elo mo

frente do Palácio do Govêrno, vl:nento de lesI�tenCIa, e se

o .que foi assistido pelo sr. ge-
allstaram no.movImento dos

neral Heitor Borges Interven- combate�tes franceses no nor-

toro Nerêu Ramos e 'outras au· �"lo.�...:;.!:.:!�••&.._...................-_._..............

tondades .civ�s e militares, da

Age'"DClea Rennersacada prmcIpal.
····Dra. JOSEfiNA SCHWEIDSOH

O nosso diligente conterrllneo sr.
G. B. Caldeira de Andrada comu'

de regresso de sua via- nicou·nos que transferiu as ins· Está ativa a
talações da Agência Rennel' para
a rua Padre Miguelinho, 23, onde trola alemã
atenderá com prazer a distinta

P
freguesia interessada em trajes. Moscou, 17 (U. P.) - Infor- A. ASSOCIAÇAO A'rLÉTWA' Londres, 17 (U. P.) - As

attoo' comanda ,
capas, malharias. calçados, etc., ma-se aqui que a frota alemã U�II)OS }'OI DERR01.'ADA tropas canadenses conquis-
em que se espec�alizou excelente. do Baltico está levando subs- taram as cidades de Flers e

O 3· Exército mente a grande flrma «Renner». tanciais reforços para o exérci- Pelejando amistosamente Falaise·

D t d S T t ,to do general Lindmann, que com um quadro de Campinas,
_.

um pos o no Coman o u� ea ro ,:se encontra cercado. Segundo1o esquadrão dos Unidos ba- Londres, 17 CU. P.) - Os
premo aliado ,na Normândia,

C f . d informações outras gTande nú.1 queou l)ela alta contaaem de 6 norte-americanos ocuparam
16 (U. P.) - O correspondente on arme se vem anunclan o, 'I O. ..

Howard Cowan Pooler informa estreará, hoje. no Teatro Alvaro ,mero de transportes e belona- a 2. Neste jôgo foi disputada a. CIdade de Ch�tt�es e atIno

ter Eisenhower anunciado que
de Carvalho, oom a peça «A mu-,ves se encontra em portos ale- uma linda. taça, gIram os. suburblOS de Ore

. t
'

lher que veio de Londres». a Cio. mães do Báltico para cumprir léans.
o . general Pa ton esta coman- de Comédias Iracema d. Alencar, 1

d r l'd d'
..

.

o P II .,r �IR' I "r "11,' r:t
---.------------

dando o terceiro Exército nol'-
-- --

•

..

-j
uas ma I .a es. pnme:ra, �e: ri. JluF� .r\.S �"I, OU NAO Mme. Chiang.Kai-Shek

te-americano em luta contra os Geografia e
var reforços, segunda preparar VEl\l. .. -

I
1

-

N' d' B 10 terreno para a evacuação da" Conforme se anunciou o l)Ün�
VIsitara a Ing aterra

a ema:es na orman la e re-

I
t . ._.. W h'n t 17 AI'

t h D d 10 d 't "artograf.·a lapas teutas caso os russos teIro blul1lenauense que é () as I g on, - sen 10la

..;n 1l:. e� � ..
t

e ago:, o, o \J alcancem o litoral sôbre o Bál- Palmeiras, viria disputar uma Chiang�Kai-Shek visitárá a

er�eIro x�rcà o m�n ef o
Rio, 16 (A. N.) _ A instala- tico, na extremidade ocidental partida com o Aval Inglaterra, depois de sua per-

secc\�n�men 0t a Pf�mnsu a e
ção ontem à noite no Palácio! da União Soviética Entretanto nada firme exis� .manência no Brasil, provavel-

aUXI Ia e pe�' o .aIs orçaf' q_ue Tiradentes da Segunda Reu-
.

te ainda Será converSa n{ole? mente 110 ano próximo, segun�

Prolhc�dram amqUI ad�'lhos ad emNaes nião Pan-americana sôbre Geo� b Esperen;os
--

do declarou hoje o ministro das
co 1 os na arma I a a 01'-. .. .

A alata baixou . , .

F' d eh' . H H
mândia mediante espetacular grafIa e. CartografIa .constItUIu (lã na Bahia)

- KIllanças a tIna, SI. . •

, t-d U d"
�

bI' aconteCImento espeCIal de 1'e1e- Sala Aluga"se boa sala ung, que acen uou que o es-

�r�m:l,a, mab IVlsao I�� vo e particular significação Rio 17 (E) Telegrama da de fre:l.te, na rua tado de saude da senhora

da : . ra��esa so o

1 c�man °
para a hora que vivemos tan- Bahià diz que-em connequên

Vidal Ramos, 30. Tratar na Chiang - Kai - Shek melhorou

Lo ll'lga elro g�netra acqul.es to mais que dessa reuniã� sa.i- cia d� chegad� naquei"a capi- mesma. 5 v.-I consideravelmente.
ec erc que se Jun ou aos a Ia- -

t f"d
.

'
-

dos na Africa, está lutando ao rao, por cer .0, ?� 1m os, lm- tal, de grandes carregamentos
lado das fôrças do general po�t�ntes prmcIplOs de orde:n de batata inglesa, provenien- �---------__.._.._I .-...

Patton. pratIca na �sfera da GeografIa te dos mercados do interior do
e CartografIa. Estado e do sul do pais, o preço

M
- do referido produto, que era de

arcineiros quatro cruzeiros e quarenta o

Cidade do Vaticano, 16 (U. quilo acaba de sofrer vel'tigino-
P.) - Vinte oficiais brasilei- Precisa-se de 10 marcinelros sa baixa. Em várias bancas dos

: ros e mais um grupo de cêrca para fabricação de móveis. Pa- mercados locais, a batata ín
de dois· mil soldados compare- ga-se bom salário. Tratar no glesa está sendo vendida à ra

ceram a úma audiência públi� zão de um cruzeiro por quilo
. ca, dada em horas da manhã ((Lar dos Móveis», na rua Tra ..

e noutras, a 90 centavos, sendo
í,le l1oje, pelo Papa. Jano, 15. provável que baixe ainda mais.

Florlan6polis. 17 (je Agosto de 1944

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

I

o ESTADO Esportivo OLTIMA Hol�Agem, reassumiu sua

clínica,

/

1

(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Construção
Projetes, Orçatnento8, 'AdminiFtração
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