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;«10.) 21 (C. M.) NO COMÉRCIO DO RIO ESTÁ-SE FAZENDO SENTIR GRANDE ESCASSEZ DE FóSFOROS. SEGUNDO ',\ �;"):
AS INFORMAÇõES. PRESTADAS PEtOS DIRETORES DAS FÁBRICAS, A SITUAÇÃO TENDE A TORNAR-SE ALAR;IW�N1E�;.::,J�

SE NÃO }'ôR NORMALIZADO O TRANSPORTE DA MADEIRA NECESSÁRIA A ESSA INDúSTRIA. �:;kl":'� �â�'':-{;'::';:
---------------------------

dos Presbiterianos
It.Io. 20 (C. M.) -- Promovida pelo Grupo de Conf'rateru í

zação da Mocidade Evangélica elo Rio de Janeiro, realiza-se
hoje, às 15,30 horas, na igreja Cristã Presbiteriana do Rio, na
rua Silva Jardim, 23, uma concentração de 6.000 jovens evan

gélicos para uma solenidade cívica em homenagem aos nossos

patrícios em luta na Europa. A essa cerimônia estarão presen
tes os reverendos evangélicos, e será presidida pelo sr. Moacir
Maranhão.

Ano XXX I Florlanópolls- Segunda-feira, 21 de Agosto de 1944 I H. 9187 .....--.---....-.-..............-.....-.-....- ........- ......--.......- ..............-.-.---.-..-..................--.-.................-_.

Cortadas as cabeleli�ras de jovens francesas ,:�}:l�io��:��g:�;?����g���
Saint Raphael, (Sul da Fran-. cidade 1 be ada abraçava os houve outros incidentes, nem

que muita gente terá a ímpres- em abril 33: 684 ou cêrca do
-ça) 21 - (De Dana Adams soldados norte-aruericauos. tão pouco se aplicou o costume são agradável de que a que i- trinlo do mês anterior.

). Schmielt, correspondente de As 25 moças foram condena- côrso de despir em público as
ma do café acabou, suposição No próximo número da He

guerra da U. P.), para a Im- das VOI' um tribunal popular condenadas. Quase todas estas
...

de algum modo justificada, vista provavelmente encontra
prensa Combinada) - Vinte e ele sete membros do Comité de choravam copiosamente, es-

d d t
.. porquanto o que está em prova remos as cifras referentes ao

cinco formosas jovens trance- Liberação, sendo conduzidos con en o o ros o nas 111a08, na , ..' .

sas tiveram suas cabeleiras para o local referido por entre ocasião do castizo e somente
e o defictt das safras e a es- ser:'Iço. do fogo purificador em

cortadas pelo principal cabe- enorme fila até a cadeira colo- uma assumiu atit'ude altiva. cassez
..

do produto �ara a ex- maio, Junho e julho. Note-se.

leireiro desta cidade, diante do cada no centro da praça, de cruzando as pernas e deixan- I �)ort�?�?, 'nproporcI�nalmelllt� elntr.etanto, qu� essa �erseY:
povo reunido à frente do edif'I- onde voltaram, em idên ticas do-se "tosquiar ", de cabeça I as, eXIben?laS, do, .I?�l cado ex r�l�ça em queimar cafe,

.. de� ....

cio da Muntcipalidade, como circunstâncias, para as suas erauída. Uma outra tanto eho- ter no. POIS, contr anamente a tr uindo-o a bem do equiltbrío

caetigo por terem tido relações casas sem as li.nhas madeixas. ro� e protestou inocência que ês�e grato ponto-de-v�sta, m�- estatistico. está em contraste

amorosas com soldados ou otí- Uma anciã golpeou com foi levada de volta perante o
lhoes de sacas de caf� . cont:- f�agrall1te com a informação

ciais alemães, ao mesmo tempo uma cesta uma das jovens em tribunal para ser novamente uuam. a. ser lançadas a toguei- sobre _o empenho com que se

em que a alegre multidão da questão, porém afora isto, não interrogada. Ira elJl11Inadora;
'.'

alardeia a nec�ss�dade de res

Desde que esse extermmío taurar os cafézais abandona ..

começou, em 1931, até abril dos e fazer novas plantações;
último, haviam sido tragadas com o objetivo de dar nova

pelas fogueiras do equilíbrio mente ao Brasil o lugar que
estatístico 78.152.897 sacas. lhe compete, no mundo, de
Estatística divulgada pela Ré- maior produtor e vendedor de
vista do D. N. G. café
Ainda sfl encontram, na mes- Por enquanto, infelizmente.

ma publicação, os seguintes nosso país continúa candida..
detalhes: em janeiro dêste ano to ao título pouco honroso dei
fo'rum eliminadas 9.770 sacas; ex-maior produtor...

.

o
n M AIS ANTIGO IHARIO UE SAN'fA CATARINA,

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORE!

«Tigre
]Joscou,21 (r. P.) - Xu -{rente tle Yarsóvía travam-se re

l�etid(),:.; e intensos cornhates em direeão ao suhúrhío de Praga,
-:\ os últimos dias, os alemães eornecararn a usar duas llO"US

armas ; 0,..;; tauks chamados "'I'igTe Real", em que se eornhí
liam as caruoterfsfícas dos :lntig'os "1'igTc" e dos "Pantera", e

lql111 hourha que os russos denominaram ironicamente de "1)[a
h·ta.". Esta última parece grande charuto, que, jiouco untes de
atínglr no solo, se abre IlO ar e espalha vârías homlras peque
nax sôhre vasta área.

o Real» «Maleta» Ataque russoe a

Londres, 20 (U. P.) - No
tícias da DNB revelam que os

russos lançara?l um ataque a

nordeste de Va-rsóvia, am

pliando a frente e utilizando

poderosas fôrças que tinham o

apôio de aviões e tanques.

*----------------�------------------------------------*

,( Cidades e vilas ardem A '

Composto «A PATROA»'

NÃO CONTÉM U�/DAOEI-*
\

C)

POR ISSO A MASSA FICA UNifORME E MACIA!

Moscou, 21 (U. P.) - Segundo um jornal russo, patrulhas
soviéticas informaram que cidades e vilas da Prússia Oriental,
até certa distância da fronteira, ardem violentamente e, desde
vários quilômetros de distância, se podem ver as enormes la
baredas. Acrescenta que as fôrças alemãs daquela província
- em fuga para oeste - aplicam sístemàticamente a tática de
torra arrasada, levando consigo os habitantes das cidades que
incendeiam.

*._--

Um vespertino
noticiou

A travessia do
Szezuppe

Moscou, 21 (U. P.) - Possi
velmente algumas patrulhas
soviéticas já terão transposto
o rio Szezuppe, estreito e pou
co profundo curso dágua, en
trando na província mais ori
ental do Reich, para auscultar
a resistência alemã, porém até
êste momento se carece de pro
vas que afirmem que começou
o avanço com o grosso das
fôrças russas.

• Que aspecto convidativo e

que sabor delicado possuem os

bolos feitos com o Composto
«A PATRÔA»!
Isento de umidade, o Com

posto «A PATRÔA» assegura
massas finíssimas, que crescem

muito mais e coram por igual.
É excelente, também, para
frituras extremamente le
ves, digeríveis, deliciosas l
Use-o sempre!

Londres, 20 (U. P.) - Um
vespertino, daqui estampou o

seguinte manchette : "Patru
lhas entraram na zona de Pa
rís - tanques estabeleceram
um arco de 50 kms. em tôrno
da cidade".

o mais completo estoque de
brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a preços
convidativos, na Loja das Ca
semiras, instalada na rua Cons.
Mafra,8-A.

Resistência
em París?
Londres, 21 (U. P.) - Os

despachos da frente manifes
tam que os franceses residen
tes nos subúrbios exteriores de
Paris disseram que os alemães
levantaram barricadas nas ruas
e montaram canhões anti
tanks e de auto-propulsão em

vários lugares importantes
dentro da capital, porém decla
raram não saber se isso signi
fica que os alemães procurarão
resistir dentro de Paris.

HÁ MAIS DE UM QUARTO DE SÉCULO DISTRIBUIDORES À1IÍNDJA/S DE PRODUTOS BRASILEIROS
.:, "" :. ,!

Nas garras da
((Gestapo»
Londres, 20 (U. P.) -- No

tícias difundidas pelo DNB in
dicam que o ex-prefeito' de
Leipzig, sr, Karl Goerdeler,foi
detido pela Gestapo, por pesar
sôbre sua pessôa acusação de
que era um dos líderes do mo

vlmento destinado a eliminar
Hitler.

COMPOSTO
Era uma vez
e... acabou· se !
Rio, 21 (C. M.) -4- Acabou

se, pois foi rapidamente vendi
da, a primeira quantidade de
calçados populares, segundo
diz o "Correio da Manhã", não
é provável que o produto rea

pareça tão cedo nas sapatarias
desta capital;

As perdas na
Normândia
Washington, 21 (U. P.)

As perdas americanas no setor
<Ia Normândía, desde os pri
meiros desembarques até o dia
6 de agôsto, foram 16.434 mor

tos, 76.535 feridos e 19.704 de
saparecidos, de acôrdo com o

secretário da. Guerra, interino
John McCloy.

UM PRODUTO DA Swift do Brasil
J.W.T.

I
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t\ você p acometldo -de Indigestão, cóli
cas, Ilatulêucia (� mal estar apôs as ['c

feições, tome Magnésia Bisurada. Es-es
disturhios estumacais, quando preveni
entes da condição excessivamente acida
do estômag-o, cessam rapidamente com

Magnésia Bisurada, que é uma compo
sição antiscidu conhecida em todo muno o

por sua eficácia. Compre-a hoje mesmo.

«()
VATSYAYANA

KAM-AS1JTRAM».
o MAIS Ii'AMOSO IJVRO SüBRE A ARTE' DE AMAR, CONHE

CIDíSSIMO NA íNDIA (ONDE FOI ESCRITO, HÁ UNS 2.000 ANOS)�
E NO ORIENTE INTEIRO. É RARíSSIMO AINDA NO OCIDENTE.

PELA PRIMEIRA VEZ: INTEGRALMENTE TRADUZIDO NO VER

NACULO, NUMA úNICA EDIÇAO, LIMITADA A 500 EXEMPLARES NlJ
MERADOS A MÃO, LUXUOSAMENTE ENCADERNADOS EM COURO.

f

TAMANHO DE 23 POR 29 CENTIMETROS, DESTINADOS À BIBtIÓ··
FILOS E COLECIONADORES.
PREÇO: CR$ 300�OO .-. ENCOMENDAS PELO REEMBOLSO POSTAI.
AO úNICO DISTRIBUIDOR NO BRASIL: WALTER MENZL� LIVREIRO
--RUA REPÚBLICA DO PERú, 355 .. COPACABANA··RIO DE JANEIRO.

NÃO, HAVERÁ OUTRA EDiÇÃO!

Quer vestir-se com
contôrto

e elegância?
Procure a

alFAIATARIA
MELLO

�)--

,---_._---�----

I
iNova «linha» da intriga nazista �

LONDRES, junho - (Serviço Especial da INTER-A:.\1E-1
RICANA, em combinação com o "New York Times"). - Os
danos causados pela guerra, na Europa, não estão limitados
aos edifícios bombardeados e às populações sem lar. O dr.
Goebbels e seus diretores de jornais e escritores teem tido
campo aberto desde 1940 e durante muito tempo depois da
guerra teremos de cuidar da de�onfiança e da suspeita semea- ��������������������������������������
<tas �lltre os povos europeus pela ofensiva da propaganda

-- :l

alemã.

_

Os alemães inundaram os países ocupados com publica
çoes de �ôda especie, desde pasquins ilustrados a folhetcs que
sao metidos por baixo das portas das casas dos operários a

publicações de tôda espécie, revistas, até um tanto livres onde
"jornais de opiniões são imiscuídos com muita habilidade e
com uma crítica muito fina.

Os homens, independentemente do gráu de boa vontade
"Vão lendo tais cousas, especialmente quando as mesmas cui
dam habilmente de algum ponto fraco. As inúmeras falhas na

unidad� de uma nação - preconceitos regionais, preferências
peasoars. vantagens materiais, preconceitos religiosos - po

den-: ser explorados com êxito, mesmo nos instantes de perigo
ua?lOnal e ate de desastre, quando todos os grupos procuram
umr-se contra o perigo comum.

Quatr-o pontos particulares são explorados pela propagan
da nazista: (1) mêdo da Rússia; (2) falta de confianca

b

na :---------.---

Grã-Bretanha; (3) desconfiança na política f\xterna d-;s Es
tados-Umldos ; (4) volta ao sistema de equilíbrio de fôrças e o
fim da idéia de uma organização mundial.

A fonte material para qualquer aplicação específica de
qualquer dos quatro pontos enumerados acima é encontrada
nos jornais escritos especialmente para tal fim e distribuidos
nos países ocupados e neutros. Entre os mais conhecidos e que
teem maior circulação, está o SignaI, revista ilustrada, publi
cada pela "Deutsche Verlag" em Berlim e que aparece em vá
lias edições - portuguesa, espanhola, francesa, etc.

A Alemanha não está mais tentando ímpôr à fôrça a "No
va Ordem". Confessa fracassos no sistema de ocupacãe e dis
putas eívís nos vários países ocupados. Todos os seus esrorcos
estão agora dirigidos para estimular a idéia que a "Nova Or
dem" para a Europa no subsolo é a esperança que um dia rea-

parecerá no programa de um partido de minoria em cada um

dos países. É com êste fito que se dá ênfase ao ângulo "capita
lista". Os lucros excessivos, a inflação, a depreciação da moe

da - todos êsses fenomenos terríveis da guerra nos países
ocupados - são traçados para os povos de tais países como 1'e

sultante concreta da sua forma de govêrno.

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

Aos sofredores

AGRADECIMENTO
o abaixo assinado, vem por êste meio, agradecer �ensilii

lizado, o desvêlo, carinho e gratidão com que foi tratado du-
rante a intervenção cirúrgica a que se submeteu na "Casa u€
Saúde São Sebastião", nesta capital pelo abalizado esculápío
patrício dr. Roldão Conzoni, que mais uma vez pôs à prova os-

seus vastos conhecimentos médicos. -,

Outrossim, agradece penhorado, as Revmas. Irmãs Ve
remunda e Veridiana, da Divina Providência, pelos cuidados.
que me dispensaram durante a minha estada naquela casa de

saúde, agradecimento, também extensivo ao seu Corpo de En-
_ fermeiros, pela solicitude com que me trataram, durante a mi-
Ilha enf·ermidade.

Que Deus, dos altos dos Céus, derrame as suas bençãos.
celestiais, a êstes corações bem formados, são os meus votos;

agradecidos.
Florianópolis, 18 de agôsto de 1944.

Adalberto AtaÍtle
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seus préstimos.'
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

pelope selado para ares·

p oate .

INSÔNIA.
e

ATAQUES NERVOSOS
use

MARAVAL
PIRlIIlSOIII: 2 colheres ao deitar.
rlRI ITlOUES: 3 COLHERES.- -

G R I P'E o TOS S E o B R O N Q U í' TE
__w.w__.,.c-_._....__..._-_...,..........&_..._................__ ..w,.c-. " ...w","'_ ••_

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACrA �.'

I•• CQDleUaeiro Mlfra, 4 e 5 - FONE 1.642

!atrela a domiCl1i.
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ASSINATURAS
;\;a Capital:

Cr$
c-s
Cr$
Cr$
Cr$

A 11(.)

Senresrr-o
Trimr-s t rc

Mês
NúnH'ro

70,00
40,00
20,00
7,00
0,::10a vu lso

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

Ano

Semestre
80,00
45,00
25,00Trinu-st re

1 ,

Anuncio, mediante contrato, I

Os origi n a is, mesmo não PUblí-!
cadns. não serão devolvidos. I

A di reçào não se responsabiliza
peln� ('onceitos emitidos nos

artigos assinados

I �t�!.!0t�J�� -����'al ��l c���!:�gadO
militar do sul da Fra:nça, declarou à Un íted Press que a rapidez
do avanço aliado, faz conceber a esperança de que tôda a Fran-

ça será muito breve libertada. Expressou que, no sul do país,
apresentar-se-á grave problema de alimentação. "Existe gran
ele diferença entre a situacão alimentícia no norte e no sul da

França - disse - necessitaremos de Importante auxilio dos
aliados para alimentar o povo. Tive importantes «ouversaçôes
sôbre êsse assunto com autoridades aliadas, e praticamente
chegámos a acôrdo em tôdas as questões ventiladas".

f

Por motivo de
crença religiosa

o problema da moradia
Lonares (Por W. Carrillo,

-I
a estética nesta classe ele cons

Copyright do B. N. S., para "O truções. Para êle, como para
J:i1stado") --- Ascende a. cinco I os ingleses, o problema funda
milhões o número de casas na mental está em que a vivenda

Grã-Bretanha, que será neces- reun a tais condíções, que per
sárío eelificar, uma vez termí- mite à mulher elo operária eco-

...descobrir um rêmedio para êsae mal que nada a guerra. O sistema de nornízar esforcas mediante a
o deprime moral e fisicamente perante ...

a sociedade. CATUASE CO:-VlI'OST.\ « o construção deverá ser rápido. distribuição técnica das habí-
remédio, preparado com um grande v ege- I·

I
- .

tal de nossa Ilora, cujas propriedades ea- se qUlzel' reso ver nU111 prazo taçoes e de todos os ínstrumen-
timulantes e vitaiizadoras em combina- relativamente curto O proble- Los de que se deva utilizar,cão com o alcalôide da "Toimbehóa" e

hormônios cerebral e testicular, agem rã- ma cieado pela destruição cau- tendo sempre a casa limpa, en-
pídamente no combate à debilidade 118(1-

ró-muscular e viril, asteniu (fraqueza sada pelos bombardeios aéreos, centrando no trabalho da Iim-
nervosa), desânimo... Não encontrando pois, as estatísticas oficiais di- peza uma satisfação mais quena sua Iermâcia, peça ao depoaitârío,
Caixa Postal, 1874 - São Paulo. zem que, de cada cinco casas, uma obrigação, podendo ateu-

CATUASE COMPOSTA uma foi destruída ou grande- der melhor aos cuidados de
mente danificada. Os mater-iais seus filhos e dispor de algum

, a serem empregados nestas no- tempo para suas distrações.
Bravo soldado! vas resídêncías constarão prin- Pois a mulher do operário tem

Washington, 19 (A. N.) cipalmente de ferro e de ma- também o direito de distrair-

���n�10mda s������a (�n�e�:tc���- �����. s����ão�lS����:d::o�;a��� �-:._-.-.-----.-..-------.----.._-----.-
com o pé direito amputado � I VlOS, avioes e outros

. lllstr�l- Quem achou?
perna esquerda fraturada e' as Imen�o.s . �e guerra,

. P�I�dserao Na noite de ontem para hoje,
mãos envoltas em ataduras, fi-I uart IU� os em serre o as as caíu do alto de uma janela na

cou durante duas horas na chu- par es e que constat duma de- rua Jerélnimo Coelho um chapéu
sa, para seren1 1110n -a as (e- de côr claro. Terá boa gratificaçã.o

va e na lama, tentando conser-
pois no local desejado. quem der informações sôbre êle,

tal' seu aparelho de' rádio afim- "C f' d C ' ." (1\/1 d)Os cinemas de Londres Ja
no a e o omercro <V. erca o .

de-que seus colegas pudessem exibiram uma dessas casas. O
3v·l

receber instruções. Em virtude
de seu extraordinário heróis-

interior é magnífico e dotado Diversões
mo, o soldado Robert Watson

de material completamente
moderno; uma sala de visitas TEATRO. - - A Cio. Iracema de

foi condecorado com a Distin-
com móveis confortáveis' um

Alencar. que estreo� com casa re

gueshed Service Cross, cuja . . .

'I
pleta e teve o condoo de ogradar

entrega foi feita no Walter amplo dormitór-io com cama ao nosso público, pois, até agora,

R G I F 1
de casal; outro com duas ca- sua "troupe" se tem mostrado à

eed enera Iospital, nesta
mas de solteiro quarto de ba- altura das peças encenadas, dar'

cidade, onde Watson está con-
nho com tôdas' as instalações no�.á hoje. a ��rmosa comédia_�!"

valescendo dos terirnentos 1'1')- • LUIZ IgleZlas: Chuvas de verao.

cebidos. Watson carregava um
modernas: uma cozinha espa- Valem hoje as entradas que eram

çosa, muito clara, provida de para sexta-fetra.
rádio portátil quando trepe- armários embutidos com uma CINE "IMPERIAL". _. As 19.30.
çou numa mina. O rádio, que 'mesa de ferro esmaltado um hoje: "A rr.ul.her que eu deixei".
era o único meio de comunica- - .

' esfusiante comédia musicada. co:m

ção como comandante de sua
fogao com forno, um retrígera- Dona Drake e sua orquestra de
dor e um aquecedor com agua moças; "Compl. nacional" e "Fox

companhia e com o Q. G., em
cor,rente, fria e quente. Airplan News". Preços 3 e 2 cru-

consequência da explosão, A casa, tal qUaÀ o cinema nos zeiroll.
emudeceu. Os enfermeiros cor··

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

apre,senta, é confortável, con- A partir de 139 cruzeiros.reram a auxiliar O' ferido, co- vidati.va. Seu custo será redu- dlocaram torniquetes em ambas ven emos cortes de casemiras

as pernas e envolveram suas zid� e com facil:Lclade para o 10- em a nossa Loja, na rua Cons.

mãos em ataduras, mas não
cataria cOlnvelter�se, em pra- .Mafra, 8-A.
zo determinado, em prop,rietá- .------

puderam retirá-lo do lugar em rio do imóvel.
que caira, 'em virtude. do inten- O que mais anima, é que es
sa fogo de artilharia, morlei- tas casas serão construidas a
ros, metralhadoras e fuzís ini-

cargo do Estado, quer dizer:
migas. Embora seriamente fe- está fora de cogi;tações a posrido e sangrando, Watson não sibilidade de que empresas de
manifestou nenhuma preo- 'capitalistas se ap.roveitem das

cu�ação peI�. s:u próprio es�a- circunstâncias criadas pelado, .ao contI ano, trabalhou ln� <yuerra fazendo essas casas em
frutlferamente dura;nte quaSll �érie para tirar delas um meio

��lr?,s 1101:as para. consert:ar f � 'de .renda.. Agências e Representações em Gera'
I adIO, .ate que fmalmente ._011 E paSSIveI que para muHos Matriz: Florianópolis

cOIld�lZl{�� para a retaguarda e 'I se 1)l'oJ'ete um problema de ti-
Rua João Pinto. n. 5

hosp tI· d Caixa Postal. 37I a lza o.
po urbanístico. Com efeito, a Filial: Cr-esciúma
eonstnlção de vivendas em sé- Rua Floriano Peixoto. s/n (Edif.
rie pode oferecer à vista do Próprio). Telegramas: "PRIMUS"

Veteranos O PRECEITO DO DIA transeunte certa. monotonia; Agentes nOBdoPrlE'nsCtiaPdaois municípios
Além das manifestações gerais e �,

holandeses d d
' mas nao e muito melhor que se �-------_ .. -----------...,.,_,..,.,

Londres, 21 (SUl) _ De um s::t�e��:;es ��e��c�s:l��: :'e�::' atenela ao sentido prático, de-Ôrâ:·jõsÊffHA�SêíiViEIDSOH
porto da Irlanda setentrional, te a língua. as bochechas. o lábio que ao artístico? Um arquitéto 'de regresso de sua via-

deAd;:��� c=;�:!��ad�l��� o contra-almirante Jan Willen ��c�:�/�u�o;�de!ã�e:s �':����� argentino dis�e que se, p<?de gem, reassumiu

Termytelen, chefe elo estaclo- didos com feridas sem importân- fazer compatIveis a pratica e clínica.
o desaparecimento prematu· maior da marinha holandesa,

ICia.
irritações. aftas e «boquei

ra de seu irmão Paulo Júlio declarou (lue os 111e111b1'os do ras». Qualquer suspeita, nesse sen

de Gouvêa, verificado na ci- serviço aero-na\Tal da esquadra ti.do. exige imediato exame mé.

d d d Ln f I dICa. SNES.a e a aõuna, az ce e· holandesa, operando daquela
hrar missa de sétImo dia, base, constituíam o "ne1'''O das ........".."..".�....-_...........-_••-__'.:o_-.-_. ..-.

em sufrágio de sua alma, fôrças aéreas da frota holan
no dia 23 do corrente, às 8 (lesa, em luta pela libertação
horas, na Igre;a do Menino do território nadonal da En
Deus. rapa". O contra-almiJ'ante \'Vil-.
Para êsse ato religioso es· 1em fez ainda urna visita de

ião convidados todos os pa inspeção ao contingente de
rentes, colegas e amigos do aparelhos "Sworclfish" da fôr
querido morto. ça aérea holandesa com base

num porta-aviões britânico e

que toma parte na Batalha do
Atlântico, já tendo realizado

A. L. ALVES faz saber que inúmeras viagens aos Estados
não mais fará publicar sua sec Unidos. em atividades de COl11-

ção de oportunidades imobiliari lloiamente. A maioria dêsse
árias, solicitando aos interessado pessoal holandês escapou das',
dirigirem·se à rua Deodoro 35, lndias Orientais Holandesas,
-para iníormes sôbre aquele as· por ocaião da invasão nipôni-
sunto. - ('a, em 19·'12.

Rio, 21 (D. C.) Foram
isentos elo serviço militar por
crença religiosa, visto serem

religiosos professos da Reli-

gião Católica, Apostólica e Ro
mana. os sorteados Aldini Do

mingos Paslnato e Júlio Be
nedito Otouí, êste nascido no

Estado do Rio de Janeiro e

aquele no Estado do Rio Gran
ele do Sul.

r'�l�P'.F"TOI\_Q� IS:- �_6_� V�
��j) *1'/V VVv"'!_�

Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos n.· 1 para os seíos pequenos ou tlacidoa
Homo Vivos n.· 2 para os seios grandes, volumoso s,

Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
..I� _ Flcxianopolis na. F,."macia. Moderna.
ltaulivei"a .. da ,,, - Em Blumenau: F,.rmacia.
Sanita. .. Odin - Em !tajai; Farmacia Santa
r.r••inh•.

;�"
•••••••••••••••••

j ,Agradecimento; Vi»d S
·

ali' Amâncio José Pereira, por
:. I a oel I êste meio, vem trazer a público
.

a sua profunda gratidão ao dis-
•••••••• •••••••• tinto clínico sr. dr. Paulo Fon-

ANIVERSARIOS !tes,�l1ã? somente pela alta com-

Transcorre heje o aniversário d ' I petencía
com que o tratou e lhe

sra. Otília Donner da Silveira. restituiu a saúde seriamente
abalada, mas também pelo ca

A gentil srita. Osvaldina N. Sil-
"a festeia. hoje o seu dia nata-

riuho e desvêlo empregados
Jício. nesse melíudroso tratamento.

Faz
..Pires.

hoje o sra. Arsinoeanos

Hoje d�corre a data aniversária
da sra. Dulcernar Soares da Luz.

O distinto jovem Haroldo Cal·
·.deira de Andrade faz anos roje.

Faz anos hoje a graciosa srita.
Oda L. Tolentino de Sousa.

Compl"ta mais um aniversário
a menina Helenita, filhinha do
ar. Ernâni Born da Silva.

A sra. viuvo. Maria
Couto faz anos hoje.

KIEhnlerg

Passa hoje o natalício do sr·

"Frederico Di Bernardi, comerciante.

Transcorre hoje o aniversário do

Isr. Elpídio Teodoro da 8ih-o.
............,....w...-_·.._.-."..,_"._....-.:-.-...._...._·....,.."

MISSA

A V I S O

JI".'�'i
"

Agradeço, outrossim, às irmãs
enfermeiras do Hospital de Ca
ridade, onde estive internado,
e as quais foram extremamen
te dedicadas em todo o tempo
do meu tratament.o.
Fpolis, 19 de agôsto de 1944.

Amâncio .Tosé Pereira

GRIPPE
.ti grippe segue frequentemente os

. ,sfriados. Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

t1CSCOÇO, ao deitar-se, com Vick
"<'j)o:::'u;). DescüJ',gcstiona o peito,
facJiita a respiração, acalma a tosse,

traz prompto allivio.

Não! VOCÊ NÃO É
UM FRACASSADO

BRASIL EM 2044»

de há muito você procura ..•

o Instituto Brasil Estados Unidos tem a honra

GRATIS! peça este livro
���%:�.;�c--;.:. _

�=

DOENCAS 00 GADO
E REMÉOIOS

de convidar os sen Iiates sócios e exmas famílias, pe

ra eeeiet ir a pa lee tra que sôbre o tema acima, fará, em

português, o Sr. Roy Neeh, Adido Cultural em Porto

Alegre, h.o ie , dia 21 de Agosto, às 20 horas em sua

sede social.

MACHADO & elA.

sua

�_L\_NGTJ�jN()L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálido8, Dep.o.:uperhdo�.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crltioças Raquíticas rece·
berão II tonHícação geral

do organismo com o

I
---....,_.........._-_...._-""""-------

ENVIE UM CRUZEIRO EM SÊLOS PARA o PORTE POSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
, c.PÓStlj,.'{� oJABonçAw;1. ElT.S.PAV.!",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I [. ]!::••j .;O sant�--dOdi; Curso de Corte
I

En s ino-ue em ou ros

d iu rno.s e noturnas.

I
sta. Joana de (taan- Largo Benjamin

t li, ' Viuva c 6on s to ri t , .

Joana Francisca Fremiot. .._-..........--- - ......w .....

Barcnesa de Chantal, nasceu aos V d um a p a r
ê

28 de jc rt vi ro de 1572, em Dij o n en e-se lho para(França), Seus pais deram lhe u
:

ma esrnenda eduoccfio- Com. 20 o nou le çâo permanente e um
.. ._�__IiIIUI..

anos, casou elo com-iCristóvão de e st ab in z a d o r de 1 KW, COIU

,!"'"--------------------------------------------"""! Rabutin. Barão de Chantal. dan pOUCO uso e em perfeito estado.
do o exemplo vivo de uma espôsa Tratar na Praça 15, n. 10.
e mãe cristã Mas, poucos anos

depois, caí _, uma gota bem amar-

ga no seu ccílrce de felicidade. Um
acidente numa caçada roubou-lhe

Casa'o marido ardentemente amado.
Ioana resolveu seguir os conselhos
que s. Paulo dá às viuvas. vivendo na rua Almirante Lamego'

I doro em diante retirada e cuí- 17. Trotar na rua Felipe
I dando somente dos seus filhos e Schmidt. 34. 15v.-9

I
de sua casa, cultivando. ao mesmo

tempo, o oração e todas as virtu

I B Icõ Vendem-se
des cristãs. Em Dijon chegou o a es t" B 1conhecer o grande Bispo de Gene·

I
_

res
.

a .

I
bre , s, Francisco de Sal1es. ao qual coes poro casa cornerc io.l ,

��--�����----�...•�-•.•,-.-.-.-�-���-��-���-.--�������������������������������������� �=lheu corno gu� �p�itu�. Ver e tratar na rua Tiro
Quando êste lhe falou de seu pia. d en t e s , 10.

'

10 v. -4
I no de fundar uma ordem religiosa

I resolveu Joana fazer parte dela.

I
J!s3im dirigiu-se para Annecy depois
de te,T vencido inúmeros obstácu
los, Aí surgiu. então, a Ordem da
Visitação de Nossa Senhora, cuja
primeira superiora ela ficou. O
novel instituto exigiu lhe muitos
sacrifícios, principalmente depois
da rnorte de s , Francisco. Du run
te alguns anos foi Joana superiora

I' no primeiro convento da ordem
em Paris. De muitos lugares che

I goram lhe pedidos que fundasse

I novas cosas. Uma segunda vez

N�o-::s:::-s:::-a=-=-s-m=a::-d�e�ir=-:a-::S=--=-D:-.:O��S::-::m=-=e�r:-:::c:-:::a-=dl.o::-8::-=-m=U��-::dl!i:-::a-;i-=s---------iiiiIiíiiIJ �;�;:f:Â��Af�!;���Ei·:�i::l�;e�
S. Paulo (C. E. C.) - Den- ção de grandes quantidades de M

· veio o falece_' em Moulins, aos 13

I O' a IS
de dezembro de Hiq!. Seus restos

zre as madeiras brasileiras, que I madeira, para
a qual o Brasil V.., mortais foram levados para Anne

mais procura têm tido por par-I contribuiu de maneira extra- cy. o Papo Olernen te XIV fixou

te dos mercados extrangeiros, I ordinária. Êsses bombardeiros, Comprar, vender ou alug,ar sua festa para o dia 21 de agosto

destaca-se o pinho, de que hou- construidos exclusivamente de aniversário da fundação da Ordem
só na da Visitação.

ve grande e importante aplica- madeira, revelaram-se bornbar-
•ção na indústria aeronáutica. deíros de grande precisão e

Sómente no ano passado, o grande capacidade de carrega-I
Brasil exportou 196.498.800 pés mento de bombas. Também pa
quadrados de pinho, oriundos ra as construções navais das
das praças do Rio Grande do Nações Unidas o Brasil tem
Sul 46'/'r, de Santa Catarina contribuido de maneira espeta-
31 % e do Paraná 22%. O valor cular, ganhando as suas ma

dessa exportação atingiu Cr$. deiras renome mundial. Consi-
227.939.183,00, ou sejam 16íi, a derando-se a riqueza extrema
mais do que no anterior, que de nossas florestas, abrem-se

por sua vez já havia ultrapas- no após guerra grandiosas
sado o ano de 1941 em 64'h. Do perspectivas para nossa expor
total exportado, 91 �{ foi destí- tação desse rico setor econômt
nado às Américas e o restante Ico, O Brasil conta ainda com

à Inglaterra e Africa do Sul. A impenetráveis florestas de ma

construção em série dos ramo- deira de lei, que poderão mtu
;30S bombardeiros britânicos ramente ser exploradas vanta

«Mosquitos", que revoluciona- josamente para o equilíbrio da
ram a indústria aeronáutica, economia brasileira do .íuturo.
tornou necessária a importa-

�..........--..�..--..--�--�.. ...��..�D&ES��.�@�®MmBimE�@m.Ra........a.....BZ..�

II
..........................................aR._ � �

BLENORRaGia
e males das

VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA
Um tratamento poderoso das moléstias
das vias urinárias (ambos os sexos) e das
doenças dos Rins e Bexiga. é realizado
eficaz�ente pelo OXYL, que por meio
de ears extremamente solúveis age dire
tamente na uretr-a. Não ofende o estô
mago, auxilia a extinção dos corrimentos
agúdos ou crônicos em ambos os sexos,
evitando

-

todas consequências, como dores
nas pernas, tornozelo; inchados, perda do
vigor, reumatismo, pontadas, tonteiras,
olhos errrpapuçadoa, incontinência na uri
na, acidês, ardência, perturbações na be
xiga. Não encontrando nas Farmácias e

Drogarias, escreva ao Depositário. Caixa
Postal 1874 - São Paulo.

MODO DE USAR NA BULA

Representantes para tia. de' sorteio
Grande Cio. de sorteio, com ótimos planos, admite agentes, inspetores

e inspetorias em tôdas as cidades elo Brasil. Ótimos condições nas

cobranças. Garantimos ordenado superior a $1.000.00.
Escrever à C. Postal, 3717 - S. PAULO.

REPRESENTANTE (iERAL
Grande Cio., operando há muitos o no s no ramo de sorteios prediais,

necessita de representantes nas capitais e cidades do interior,

Garantimos boa rendo mensal. Escreva sem cc rnpr-o rnâsso
à Caixa Postal. 3717 --- S. PAULO.

i

I

a SERVIDORA
I CÃSA MISCELANEA, distrr
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas.e Dsicos.
Rua Trajano. 12.I a maior orgp.nização no

gênero nesta capital)

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

o Brasil
mundial
O mentol vem constituindo

nova riqueza no parque da

produção paulista. Antes da

guerra, o Japão era o princi
pal fornecedor de mentol do
mundo. Com a sua eliminação,
abriu-se oportunidade, que
vem sendo aproveitada de se

desenvolverem em S. Paulo
grandes produções de "Mentha

I

arvensis"; e os resultados já
vão sendo compensadores.

O preço atual do mentol é
de 30 dólares por quilo do pro
duto cristalizado. Em condi

�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;; . ções normais, cada alqueire de
terra poderá dar 30,000 cruzei
ros de lucro, Por isso mesmo,

I vem-se tornando numa das
lavouras mais produtivas. Cal
cula-se que na Alta-Sorocaba
na existam atualmente 5,000

alqueires plantados; na Alta
Paulista, 2,000 e em outros
municípios mais 3,000, cal
culando-se que no ano corren

te São Paulo possa produzir
LOOO.OOO de quilos de óleo.

Quarto em casa de
família

Rapoz, apresentando re

ferências. pr.ocura quarto
com pensôo em casa de
família. Cortas a esta re

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

Regisfradora
Vende se uma máquina registra

dora «National», modêlo 726, no
va, Tratar no «Bar Oriente». na

rua Vítor Meireles, 11. 30v-15-

V.12

vende-se

Garal1 Preciso alugar
�e uma, parti

cular, próxima ao centro, com

boa entrada. Queira indicar
preço e IOC31. Cartas para esta

Redação, para: - Garage parti.
cular v

, 10 v,» t

Quem perdeu?
Em poder do sr. comissário Os

car Pereira, está urna cigarreiro..
achada num ônibus'

CALOT.A
Será gratificada a pessoa

que entregar no Ponto dos
Automóveis, ào motorista
do carro 1532, uma CALOTA
perdida entre o Estreito a

Biguaçú. 5 v.·2

no mercado Vende se

de mentol

EYITEmuitos
RESFRIADOS

"""
..�l< Ao primeiro espirro-al-
." \

gtImas destas gotas nas
narinas. Esta medicação

'=j" especial estimula a Na-
tureza a repelir o resfria

VICtC do anks que Me comece.

·iA-TRO-NOL

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS Os tecidos adquiridos na Lo

ja das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, 8-A, têm como garantia
a qualidade e a durabilidade.

Boje • amaabJ _A .... preterida
-...:- ••elo.... e -tJolUl,Ce1r.. - HOII1eopadQ - Pertw.mart.H

Artt•.,. 4e borracha.
Q..,.••- • exata obaet'Tbct. ao reoeItllArl. •......

fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a otenção dos
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

uma. medindo
lm80 por lm20. Ver e tratar
no "Bar S. Pedro". 15. v-I

Negócio de ocasião
Vende-se belo propriedade em

Porto Belo. própria para veraneia,
frente para o mar,

Linda residência. completamente
mobiliada. com rádio e carrega
dor "WindchargerH p/baterias. etc.
O terreno, plantado e bem ajar

dinado, situato entre a 'ilstrada e

o mar, mede 60x300 metros. Fonte.
natural de águo potável, crista
lina. Informações, por favor, com
o sr H. Murray. na Rua João
Pinto. 26, nesta capital. 10 v. 1
,...._-

- -_-.,...,...-.-_w_-_-_-_._...,. -.Jt

S I Aluga-se boa sala
a a de fre.'1te, na rua

Vidal Rrrrnoa, 30. Tratar na
mesma. 5 v.-2

Perdeu-se um por
tariiquel

com Cr$ 200.00, nas ime

diações das ruas Curitibano e

Mauro Ramos, Será bem gra

tificado quem dele fizer entrega
à rua Vitor Meireles 2, So
brabo. 3 v-1

Fabricante e distribuidores das afamadas co rr

fecções "DISTINTA" e RIVET. Poas'u e um gran
de sortimento de cosem iras • riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnor-rns e aviamentos

paro c lEni o tes , que recebe direta�ente dos
Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

F'lo r.í cn ô

po l is , FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores

........................--..---- _-------- � -- �
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INDICADOR MÉ.D ICO
DR. BIASE FARACO

Méd ico - chefe do Serviço de Sífiltis do Centro de Saúde
DQENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES eHO-GENITAIS DE

--,fomos OS SEXOS - HAlOS INFRA-VEB:\IELHOS E eLTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às (j h. - H. Felipe Schmidt, �6

iRES.: li. Join vile, 47 - FONE lG48
------------------

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúr-gica de Olhos - Onvidos. Naniz - Guruanta.
Diploma de habi litaçâo do Conselho Nacional de Oflalll1ulo�'ia.
CONSLLTólUO -- Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fo;e 1:!59.
RESID(.;NCIA - Conselheiro Marra, 77.

(
v

DR. ROLDÃO CONSONI
�d8mUR(;U, G l<ê lU r, - ALT:\ CIHURGJ..' - �(oLY;;STL\S DE SE" HOIC\S - PARTOS

_

For-mado pela Faculdaele de :\ledicina da ITnivel'sidade de Sno Paulo onele foi

IAss�stenl.e PQr val:JOs anos d,o Serviço Chúc-gfco do PI'ot. Alípio Correta ':\eto.
Çlrurgli3 ri,? esi omago e v!as I)il1ares., intestinos d e lgad o e gT()S�O, tiróide. rins[�ostata. bexiga, úter-o, ováríos e trompas. Va ricoceíe, h id roce le varizes e hérnia'

CO-,SULTAS:
' .

das 2 às 5 !Jor�s. à Rua Felipe Schrn.ídt, 21 (altos da Casa Paratso j . Tel. 1.598.RESID.h:::\'CIA: Rua Esteves Júnior, 1.9; Tel. 1I17G4

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CU1""O ,� At>€,'fei ..oamento P. Longa Práttca no Rio de Janeu-o
VONI'IUL'I'AM - P"la manhA: diariamente daa 10.3Cà1l12 hs , à tarde excepto aos

···••b..do•. <I,," lfi.�n h 18 bora� - CO:l!SUT,TóRJO: Rllu JuAn Pinto a. 7. _obrado _

"'one: 1.461 - Iteo!Idêncla: Rna Prestdente CoutInho• .,a.

DR. SETTE GUSMÃO Vigilância
efetive

CHEFE JJOS SERVIÇOS_DE TlSTOLOGTA DO C8?\1'RO DE S,\.úJlE li; 1)0
HOSPITAL "XER.h:U HA�nOS".

Curso de aperf'eicoamen to no Hospital S50 Luiz G-onzaga, fie São Pau'" - Ex-est a
-giário do Instituto "Clemente F'err-en-a". ele Sã" Paulo - ;;;x-mc;dir_.o intel'llo .do

Sanatório de Sant-os, em Ca nrpos elo .Iorrlão.
·<CJ,ÍJ."ICA GIULU, - J)J.'\(;"úSTIt·O PIU<X'O{,B -'" '1'R-\'l'AlmN'l'O �lS1>EClALJ�j\()O

DAS nOEXçAS DO APAJU:J,RO Hl<JRPlrtA!I'ómO.
<CONSULTAS: Diàriamente. elas 3 às 6 hor-as, CONSULTól-ltO: Rua Vitor Meirelos, 18.

HESID:Il:NCIA: Rua Esteves .Iún íov, 1:35 - 'I'el. 742,

Recife, 19 (A. N.) - Os co
merciantes desta capital e, par
ticularmente, os proprietários

"de restaurantes continuam
sendo multados díàríamente
pela Comissão Estadual de

dO' Tabelamento, em vista de os

preços da tabela estarem sen
do constantemente desrespei
tados. Ainda hoje a comissão
multou mais de uma dezena
de comerciantes.

I C A B O O E A C O IRio, 19 (D. �.) - Na rua Em estado de novo·· extrangeiro •. 3/8" e -5/6" temos para

XI, n. 65 e 67, no Mercado Mu- pronta entrega ao preço de Cr.$ 16,00 por metro. Temos grande

I
estoque para diversas bitolas cabo rievo e usado.

Inicipal, foi preso Alfredo Ca- Pereira de Magalhães & Cia. Ltda.
valieri, acusado de esconder Rua Xavier de Toledo, 98 -' sala, 26. São Paulo
,200 quilogramas de peixe, _....__��__�......__���������.���_�_���___:-�_-:I aguardando maior oferta.

Hospital -.'

DR. MARIO WENDHAUSEN
t Lnptoruado pela Faculdade Nac. de Mea.!clna da Universidade do Brasti)

fIll[-lntecllo do Serviço de CUlolca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico
Departamento de Sallde

CJ.JNICil MEOICA - Moléslla8 tnteMla8 de adnltos e cr1anQU. CONSULTóRiO
'0(1 R_r,;SILHl:Nt:lA: Rua Io'elll>" Schmldt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Da8 16 à8 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

l'.;spedalista. assistente do Professor Sanson do R-io de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - À tarde, das li àa I.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Serv:ço8 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade
CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSUI,TóRIO: Rna Nunes l\lachado, '; (Edifício S. Francisco). fone
Consultas das 10 às 12 e das, 14 às 15 horas

RESIDENCTA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

tfNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

""ormado pela Universidade de Genebnr
Com prática n08 hospitais europeus

'-CUnlca médica em geral, pediatria. doen
,.p8 do sL8tema nervoso. aparelho genJta

urlmério no homem e da mulher
'Ilaetllte. Técnico: DR. PAUI.o TAVARIl8

Cur80 de Rad!ologia Cl1nica com o dr.
'Manoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau
,.,20<). E,,,pe<!iallzado em Higiene e sande
rpllbl1ca. pela Universidade do Rio de Ja·
'"Ilelro. - Gabinete de Ralo X - Electra
ur410grafia cl!nica - MetaboUsmo ba

. sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
'r1e f!eloterap!a - Laboratório de micro.
eopía e anãltse cltntca. - Rua Fernando
".ebado. 8. Fo.ne 1.191!. _ Florlanópolltr.

i

DR. SAULO RAMOS
-1Il.peelaUeta em molMtlaa 4e 116llbor.. -

Parto..
·,�LT4 CffiURGIA ABDOMINAL: Nti).
·-wa&,o. yestcala, 6tero, OVirI08. apêndice.
,-lt1unores. etc. - CIRURGIA PI,ÁSTICA
'00 PJilRtNIilO - !l6rntaa. hfdroceJe. ye-

ctcoceJe. Tratamento llem dor e • paraelo
. <4e Hemorroldes e varlzea - Fracturas:
IIlp ....elhOll de lCê880. Op6ra 11011 1I011pJtaM

de Florfan6pou..
ha� Pereira e OUyelra, 10. 1I'0ae, 1.eo•.
'!!Iorú1o, D.. 14" l' bor.. , cUarlam_te.

fDR. AURÉLIO ROTOLO
lllédico - Cmrião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
_Diagnóstico preCOCe da tuberculose
-pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, are·
,ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
'Para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e ef1c!lZeS desta moléstia
-Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e' ultra-cur
'tas. Raios Infra-Vermelhos e Raies
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, :J

esquina Felipe Schmidt
'IDas 9 b 12 hr�., e das 14 lu 17 MS

Telefone 1.475

Dr. LAURO DAURA
lt;"••ecíausta em Doenças de Senho

ra" - Vias Urtnãrfas,
Cw'5O de' especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado. médico e

cir'lÍrglco, das areccões do aparêlho
genital femininQ (Utero, ovãr íos,
trompas, etc.).
Cura radical das Inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope
ração). Tratamento d·e todos os d is
turntos da menstruação e da esterttr-

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob
contrôle endoscópico -- Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 1:1
horas e das 2 às 5_
Consultórlo - Rua Tiradentes a.

Rio, 19 (D. N.) - O comís
sano Norivel de Alcântara
apresentando-se como freguês
nos armazens n. 39 a 45, pediu
que lhe vendesse batatas e co

mo lhe fossem entregue mer

cadoria de qualidade inferior,
reclamou, mas· o proprietário .w..,..,._r_....,......._r_._.._.._............_._._.__............_......_.....-....._.".-...-_·_-_·_"__a-Ma "".-

do estabelecimento, José Ai

res, declarou que era a única
batata que possuía à venda.
Investigando, entretanto, já
como autoridade, o comissário •

descobriu que havia no interior
do estabelecimento 32 sacos de
batatas de qualidade superior
à oferecida. Por isso, prendeu
o comerciante.

1.444

por·

tr.� 2 PI01)UTOS
."� � que se recomendam pela sua
,� ALTA QUALIDADE!

Fone: 1.663.
Residrêncla

(Sobrado).
- Rua Tiradentes 7

Rio, 19 (D, N.) - No açou
gue "O Porco que Ri", na ave

nida Mem de Sá, 2, foi detido
Abel Rodrigues da Costa, acu
sado de sonegar carne aos fre

gueses, embora tivesse no açou
gue 15 kg. de "filet".

*

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

. --_.- -

LIVROS I

�I
O. L R O S A

RUA DEODORO,33
'FI0I21DNÓPOUS

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGlmos

{!ati
_

.�--
MAIS BRILHO COM
MENOS TRABALHO!

SODA CAUSTICA

��DOO1r
GRANULADA· CRISTALI
ZADA - MAXIMA PUREZA

ORo ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÁO

tuguês. espa
nhel. francês.
inglês, etc.

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

vil, militar e naval. Carpintaria,
Desenho; Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade, Rádio, Móquinas; Mo·
tores, Hidráulica. Alvenaria, Agri'
cultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionárioll. etc, etc.
�-

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

"Prefira uma parte de seu

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

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

do lIospital de Caridade).

* *

CIn1'ct. e OrtopedJa. CHnJea e CInlrCIa
40 torax. PartOll • doençu de _abora•.

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 D;ó'
riamente das lI! ih 17 horu. RESID1JN·
'�JA: AiJntr�t. Al"lm. 36. Fone 7111_

DR. REMIGIO
CLtNICA M:tDICA

Moléstla8 internas. de Senhora. e Crl

ança. em Geral. CONSULT6RIO: Rua
'lJ'el1pe Schm1dt - Ed!f!clo Amélia Neto.
rone 1592, 9 b 12 � 14 às 17 hOTU_ RE-

SID:IlNCIA: , Largo Benjarnin
Conlltante. 3

Dr. Newton d'Avila

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO

LUIZ

Sub-Agente:
FELIPE JORGE

Edifício La Porta - Florianopolis
Representante Geral para o Sul:
DE FREITAS SANTOS
Caixa Postal, 330 - Curitiba

Operações -- Vias Urinarias -- Doen·
ça. dos intestinos, réto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra·vermelho.
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde. das 16 hs. em diante

Resjd: Vidal Ramos. 66.
Fonel 1067.

, .
THE }.ONDON & LANCASIDRE INSURANCIll

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramoa, 1.

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

Curso particular
de

Taquigrafia
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua Q

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

rua Saldanha Marinho, 26 ·A

e

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 - Séde: B A tA
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital • r.eserY8JI ..... __ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . .. CrI
(�.. do b....DÇQ de 1M2:

71.611&.1811.:&0

Responsabilidade. __ . _ _ _ _ _ .. .. __ CrI 4.999.477.500,óM
Receita ,.

_ . _ _ '" _ ., _ _ .. _ ., •.... _ . _ .•... __ . Cr' 70.681.048,20
Ativo .,.. __ .. _. _ . , _ , __ _ . _. Cr' 105.961.917,10
Sinistros pagC>.� nos Oltlmo8 10 anol , _ , .. Cr$ 64.986,007,20
Responsab1l1dades .. _ . _ _ , _ Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédl06 e terrenos) __ .. _ , _ .. _ . _ Cr' 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo (l'Ultra Frelr., de Carnlho. DT. FranciSco
de Sé e AnIsio Massorra.

Aiênclas e sub-agênctas em todo o terrrtorto nacional. - Sucursal no

Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da Am....rIca. Europa
e ..l!rica.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmldt, D. 3•
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" ,�"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME· '::. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

,

...,. """'........... ....,. - - __ • __ ....... _." ••-.._- p-.- _a,"
_ .. ._- ..- -_._..........

- ... ...,

CréditoMútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

.. .

"
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Se os V ie I s tivessem que rodar
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SUJEITOS ao desgaste tr�mendo, den�To
em pouco os aros serram uma ruma

- sem falar na perda de velocidade, de

tempo, na dificuldade da manobra ... Como

'se movimentariam os transportes, artérias
v itais da Naçào i' Impressionudos pela falta

de combustí veis líquidos, de peças sobressa

lentes e pela quantidude de veículos 11i1U
utilizados, poucos de nós calculamos ii (

devida importância dos pneus que guar-
11CC8111 os veículos que hoje nos servem.

Não lhes damos atenção porque não senti

mos aguda falta dêles! Diferente seria a
I

situação se, contando com o imenso reser-

vatório de borracha natural, o Brasil não

tivesse Lido a visão proíêtíca de desenvolver

suas próprias indústrias de pneus e câma
tas de ar. Colaboradora nesse esfôrço

, I,

�
VELASCÂMARAS DE AR

verdadeiramente providencial, Firestone
tem orgulho e satisfação em cumprir sua

tarefa, em produzir na sua usina brasileira,
com borracha brasileira e operários brasi

leiros, pneus e câmaras tão bons e tão

perf'ei tos quanto os melhores do mundo!
T""' ·"'·1 �,

d'
. �

d Tl '1r., J'Ji);,O�a, poe a nsposiçao o rsrasr e

das Nações Unidas todo o seu cabedal de

t ócnica e experiência, urlq uirido no decurso

d-e sua longa carreira de pioneira da in

d ústriu pucumáticn. ' .. 1Has não julgue que
cst.uuos eru condições ele desperdiçar pneus!
Cada pllCU desviado das Forças de Liber

tução representa um atraso para a "\ il.ória.

Porém, (: uundo tiver de trocar os pneus de

seu carro, !s_�l)rc-se de que Fircslone lhe

dú mais quiíoHletrnl2'C!u sem poriss() custar
meus. Siga os c011sc11108 ao lado!

COMO POUPAR OS PNEUS!
J\..1anlenha os pneus com u. pressão adequa
ela Q) Não abuse da velocidade • Não breque
rioienlemenie • Nilo corra .�ôb('e os trilhos

do bonde • Não colida com. o meio-jio e

I
Fac" a ",,1;"0 dos pneus o cada .5 0/)(/ t:ms,

E prefira sempre I, LHESTONE.
a marca de qualidade

,----'

Distribuidores: MEYER & elA. u Fhn-ianópofis
__......_.. • �"""""__'lW:'i�i'f.:0i.W21l;W"��J&l��411111.!1U1...,IICI'_�_�' _

BATERIAS LONAS PARA fREIOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Seaunda·feira, �1 �. Aa.osto de 1944 7

A. falta de êxito de muitos homens, tanto nos
negócios como na vida social é, muitas vezes,
uma consequência de sua má apresentação:o desleixo no barbear impressiona desfavora
velmente, chegando a desmerecer a capacidadeprofissional e a dedicação ao trabalho. No en
tanto, quando se usa Gillette, fazer a barba
diariamente torna-se tão fácil que constitue
um verdadeiro prazer! Adquira ainda hoje o
novo aparelho GiIlette Tech e passe a barbear
ae todos 0$ dias por este processo higiênico,prático e econômico!

o NOVO
APARELHO GILLETTE TrCH
• Dotado de eficientes sf'er�e�.çOamentos nos pontos eseencuue
eo confôrto do barbe-ar. GilJette
T'ec h é o aparelho tecnícamente
perfeito: Use s e rn p r e Gillette
Tech com as insuperáveis lâmi
nas Giflette Az u I, legitima..

.... '.:.;.:.:-:.:-:.;..':-.:. ',
' .

MEU CMO LIÇÃO RETrETE
OVE APROVEITA A MUITA GEIIfl
SEM o AUXILIO DA GIU!JTE
EU NÃO SERIA GERfNTE!

Gillette
Os caes e
a guerra
Norton - Exclusividade (lo
CEC para "O Estado") - De
grande relevância tem sido a

contribuição que os cães vêm
Iprestando à causa da Jnglaterra e dos aliados na luta contra

o nazismo. O Exército britâni
co conta atualmente com mais
de 10.000 cães servindo em to
dos os teatros de batalha. Os
eães mobilizados entram 1111e
-díatamente num perrodo de sé
rio treinamento, sendo nessa
ocasião adestrados para os Ser-
viços que melhor se adaptem =-

..11" II1IIás suas qualidades. Os meto-
dos empregados caracterizam
.se pela paciência, compreensãodas dificuldades caninas e a ra
pidez na execução das ordens
transmitidas ao animal. Entre
os cães mobilizados para a
guerra destacam-se os "bo
xers", "f'ox-terriers"; "bull
terríers'', "collies", "Kerryblues", "labradores", cães perdigueiros e policiais, variando a
sua idade entre os 12 meses e
fi anos. Um verdadeiro corpomédico, composto de oficiais
veterinários, assiste a' êsses
bravos lutadores da democra
da, responsabilizando-se peta
seu estado de saúde perante as
autoridades militares brítâní
.cas. Nos teatros de guerra da
Africa-do-Norte, no Mediter
:râneo, na Sicília, na Itália, no
Oriente-Médio e na Birmânia,
é onde os cães a serviço das
fôrças britânicas mais se des
tacaram nesta guerra, quer co
mo elementos de ligação entre
as tropas aliadas. quer como
atiladas sentinelas dos pontos
pontos avançados.

�\�tsauIlQ� Rua João Pinto, n. 25� �: e: � (Em frente ao Tesouro do Estado)f1 .

t;, � Florianópolisz:::
, c:.r.a-, -

_-- - Telefone 1448nnRTOnO PRTOLOGICAS
SANTA CATARINA

Dr. H. 6. S. Medina Parm. NarbaJ Alves de SouzaFarm, L. da Costa Avila
Exames ARátomo.patoJóqicos.Diagnóstico precoce da gravidez.Sôro- diagnósticos

Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
A u tovacinas.
Ultramicrascopia.
OuÍmica sanguínea.
Análises de urino.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação. anti-diftérica(CRUPE) com próva de Schick.Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potdveis e para usos industriais (fecularias, cervejarias).

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"

s. BECA.K
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZACAoAvenida Celso Garda, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO

Esta modelar Organização de móveis e tapeçariases tá apartlhada para 1110hilinr se'.' lar com poucodinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha.mos c engradamos gratuitamente para o interior.

FIDEINE· BERGAMO
A prisão de ventre é um gr ande mal, perturba o funcionamento geral do organismo. Portanto, quem usar Fideine

.

Bergamo, adquirirá um grande bem: � o fígado volta àsua função normal, o estômago, os intestinos. todos osórgãos ganharão equilíbrio salutar. Tratamento indicadona icterícia. Deparece por completo a auto-intoxicação.Em sua farmácia, ou ex. Posfal, 1.861
SÃO PAULO

Terreno para consfruçãoProcu ro-ae, com urgência, um lote parei construçãonas imediações da linha circular. Pagamento à vista.Informações à rua Tiradentes 14 (sobr,)

I ('���nte��i!� G��B���ui�a. F r��t��c!::.tanha, Jack perguntou à mãe: mais perto, meu filho". É ver- "Mamãe a França é muito dade ... a França está. ficandolonge?" Para sua imaginação mais perto, a Europa toda esde quatro anos, parecia estra- tá ficando mais perto ... Depoisnha toda aquela preocupação, de quatro anos de silêncio e dístoda aquela ansiedade maior do tâncía, milhares' de homensque de costume. Durante seus cruzam, de repente, aquele Ca4poucos anos de vida já tinha nal que separava um mundo devisto muita ansiedade e muita outro mundo, e pisam sóloI
gente partindo para longe - francês. Pisam sólo francês àpara muito longe mesmo. Gente custa de sangue e de dôr. Enque êle conhecia, que via todos contram minas, canhões eos dias, tinha desaparecido de bombas à sua espera; mas enrepente, sem que êle soubesse contram, também, a acolhida;bem para onde. Em tôrno dele, dos homens e mulheres dajá ouvira falar na África, na França. E alguns corresponIndía, na Birmânia, na Itália dentes, que ontem estavam na;e, às vezes, na França. E pelo França e hoje estão na Inglamodo de falar da gente grande, I terra - como antigamente ___,

I parecia sempre que a França i f�zem um.a paus�. nas descriera mais longe do que todo o çoes de feitos militares e heresto, que era mais difícil che-l roísmos, para dizer que os pri-par até lá. Agora, outras pes- � meiros camponeses da Françasôas que êle conhecia tinham choraram de alegria, ou quetambém desaparecido da sua trouxeram rosas para os morvida e de repente dizia-se que tos das fôrças aliadas. Mas nãooutros já tinham voltado da é apenas com lágrimas e rosasFranca, feridos. Como podia que os francêses recebem osser? Desta vez, tudo parecia di- aliados. É, como tem sido, comferente. E a confusão, que se o auxílio de seus braços e defazia na sua cabecinha, expri- suas armas, com a sacrifício demia-se na pergunta: - "Ma- suas vidas ... para que a Françamãe, a França é muito longe?". não seja mais muito longe ...E a mãe respondera uma coisa U. J. B.

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica I

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
!!r

..

�L:[:-] CIA. WETZ.EL INDUSTRIAL-JOINVILLB(Marca reztsr.)
Lth, '�:��[IF, ai.o ('e.o) f.ltaS' •• casa algu._ t1-------------------------.-�----

,,�\)r..o V1RG�.J �DA � (;�D� WETIEL INDUSTRIALJOINVlllE
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SERÃO CONSTRUIDOS NA CAPITAL PAULISTA OITENTA ABRIGOS ANTI ..,
AÉREOS. CINCO JÁ esrao PRONTOS.

o lE.� 11illd {(}) í�,!!i"�e�� 21 �D �ad,!��� est6�'��da h�����ce��m !��is���
A fiscalização da CAERGS te- se informado a respeito dêsse farinha que possui a, no valor
ve conhecimento que a "Pan i- considerável estoque de f'arí- 'de Cr$ 30.000,00, O que de-,
f'icadora ", situada na rua da nha de trigo. a denúncia moti-!monstrou não possuir somente

vou um íuqnérlr.o. Foi verifica- ')00 'd' 1 '"luta Azenha, 11. 951, de propriedade -

tà s: "

t os '" sacos api een iuos, mas
do en ao que, ereux amen e, es- .

4'>�
.

t I ddo sr. Manoel Esteves Salgado, SIm _'U, vis o ser o va OI' e

havia escondido, ao lado de tava aquele panificador, reten- cada saco Cr$ 70,50. Este [ato
uma cocheira, nos fundos do do o produto, natnralmente à moti vará outro inquérito, pois
estabelecimento, em local em espera da alta do preço, Em resta saber onde se encontram
que serve, também, de dormi-I suas declarações na CAERGS, os 225 sacos restantes. Em to-'
tórro a vários empregados, 200, o sr. Manoel Esteyes Salgado, elo o caso, o infrator responde
sacos de farinha de trigo. CO-!l)l'oprietl1:rio ela "Parrif ícado- rá pelas faltas cometidas no

mo o proprietário da "Panifi-I ra ", traindo-se, apresentou a Tribunal de' Segurança Nado-
cadora ", por ocasião da decla-! nal.

Londres. 21 (S. LP.) - De Subterrâneo Polonês atacou a

acôrdo com as informações re- modesta' aldeia de Pinczow,
cebidas aquí, 136 agentes da perto de Kielce, e ocupou-a por
Gestapo toram mortos, à tiro, pancas horas. A guarnição ale
em Varsóvia, Lublin e outras mã rendeu-se, depois de pe
cidades menores, entre os dias queria luta. Os poloneses Iiber-
2 e 10 de Junho. As execuções taram 400 homens encarcera

foram levadas a cabo debaixo dos na prisão de Pinczow, os

���T�;1!�:'��:��z1E �:1�;�;��t.�1;1t�;�!\l� p[t!'I�3LrnIR
�li��:f:;:'ª;ie���:j� ��[�Y:t�������;::�'a�t QY1��RI�[gII���O�aU�l�ôl�l���'�d��ol�::r��; ;���neses, incluindo 4 mulhe- RWn r <n >. '.. u>Rmi
l&Çôiig'õelrõ·iirêSõ----pêioiiróiino&'fiêõUês,V d'

'

teCI-doPorto Alegre, 21 (D. N.) - O proprietárro do açougue en eu"União", sr. Salvador Merolillo, situado na rua Riachuelo n.

465. foi, pela manhã, preso em flagrante, pelo .próprio freguês,
'Alo' -c '>1 (D N) _

dr. Manoel GastaI, que o apresentou ao servIço de Reclama- POI to ' eto,l e, '"

..

.

." _

cões da CAERGS, bem como a carne comprada, da qual falta- Segundo ap"urou a fIscalI�açao
vam 200 gramas no pêso de um quilo. Lavrado o respectivo da CAER?,S, a.lgum�s firmas

anta de infracão foi Salvatore Merolíllo entregue à Delegacia desta caPldtal" "e�lldel am Pleça,�d
. d> f' do chama o teci C o popu ar

para os eVl os 111S.
a indústrias de confecção. Em
face disso, o orgão local da

Coordenação da Mobilização
Economica advertiu aos comer

ciantes implicados que é taxa-

Novo ministro
da Justic;a
New York, 19, (SIH) - Se

gundo um despacho de Lon

dres, o Dr. Gerrit Jan van Heu
ven Coedharte, que recente
mente escapou da Holanda
ocupada, foi nomeado ministro

�iãiiiíããlfnià� �;'ãn�:t��t���:ffn:.��ri:
Londres, 20 (U. P.) - A rádio emísora de Berlim anun- Iícítou sua demissão à rainha

dou que à noite a capital britânica foi bombardeada pela prí- Guilhermina. Atualmente, exís
meira vez pela nova arma alemã "V-2". A mesma emissora tem dois membros de Gabinete
acrescentou que se trata de uma bomba voadora de maiores di- que, escaparam da Holanda
mensôes, conduzida por um piloto, o qual se lança de paraque- ocupada, sendo que o outro é
das quando chega sôbre o alvo. I o sr. Jacob A. W.· Burgel.'.

80.000 sacos de 'batatas à espera de transporte
Porto Alegre, 21 (D. N.) - mercadorias encontram-se pa- facilmente deteriorável, urge

O "Diário de Noticias" friza a ralizadas em nossos portos, seja reservada praça aos ex

situação aflitiva por que atra- desta capital, Pelotas e Rio portadores pelotenses nessa

vessam os exportadores gau- Grande, aguardando o escoa- situação. E, segundo adiantam
chos com a falta de transpor- mento necessário para os cen- 'informações vindas daquela ci
tes marítimos para os merca- tros consumidores. dade sulina, se êsse estoque de
dos do centro e do norte do Ainda ontem chegou a in- batatas - produto de que tan-
país. formação de que somente em to necessitam os mercados do
Milhares de toneladas de Pelotas se encontram armaze- norte do país - não for em-

• ....IiI" ................_• .., - -- ..

�..............'V nadas, à espera de transporte, barcado até 20 de setembro

RECORTE mais de 80.000 sacas de bata- próximo, o mais tardar, fica
ta. Tratando-se de mercadoria rá perdido.

Florianópolis, 21 lJe Agesto de 1944

o «Subterrâneo» polonês em

ESTE AVISO

Vergonhosos métodos de combale
Zurique, 21 CU; P.) -- Durante tôda a noite de ontem os

euer-r ilhei ros esperaram represálias nazistas. Correu boato de'
�ue os alemães haviam enviado reforços de Annecy, os quais
ie achavam em marcha sôbre Anuemasse, cidade de oito mli
habitantes. Unidades de cossacos russos, estacionadas no Jura,
conforme se anunciou, haviam sido enviadas também. Mas os

habitantes não fugiram. Uma unidade nazista de trezentos ho

mens fez encruzilhada em Booneville e tomou caminho de vol
ta para Anriery.

Os métodos de combate nazistas foram em alguns pontos
vergonhosos. Testemunhas de vista declaram que, quando os

auerrllheiros tinham superioridade numérica, os nazistas usa-,

�al11 mulheres e crianças francesas para cobrirem a sua. fuga., .

popular
tivamente proibida a venda ele
tecido daquele tipo para fins
de confecção. Destina-se todo
êle à venda direta ao povo, so
bretudo aos menos favorecidos
da fortuna, a quem a Coorde

nação, .
ao criar o tecido popu

lar, visou beneficiar.
Fez notar ainda que todas as
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HIXIR u[ HOGUURA
Armadilhas com
cadáveres
CAEN, 21 (SIF) - Os .Ale

mães utilizam os cadáveres
dos soldados americanos, mor
tos na fr.ente de combate. para
montar suas armadilhas. Es
ta informação, que há vã.Tios
dias vem circulando ma N01'

mândia, acaba de ser oficial
mente confirmada. Três ca

sos dessa ordem, devidamente
apurados em ínqtiéríto, aca

bam de ser partícípados às au

toridades competentes. por
intermédio da declarações as

sinadas pelos próprios oficiais,
que mostraram armadilhas
dêsse tipo.

sêca devasta
�",.",,,,,,,--.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,•••••,,_••,,,,._-,,,,,,,,--,,,,,,,,,,'!'••,,,,

cafezaisosA
ANTIGO PREPARADO INGLES

PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

A Associação dos Lavradores
de Café, que esteve reunida em

São Paulo sob a presidência do
sr. Caio Simões, ocupou-se du
rante quase toda a reumao,
dos grandes prejuizos ocasio
nados pela sêca à lavoura ca

teeíra.
Iniciamdo os trabalhos, o sr,

Caio Simões disse que verificou
a situação de verdadeira cala
midade em que se encontra a

lavoura de café de São Paulo.
Percorrendo as zonas da No

roeste, da Sorocabana e da
Paulista, disse ainda o presi
dente, ter observado que o as

pecto da lavoura é péssimo, em
consequência da longa estia
gem que há mais de seis meses
assola aquelas regiões. Nos es

pigões as lavouras estão, em
sua quase totalidade, com as

folhas murchas, amareladas e

Se V. S. conhece alguma pessõa que soo

fra de congestão catarral ou aturdímen
to, recorte este aviso e Ieve-lh'o.

o catarro, o aturdimento e a dificul·
dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com
bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja f6rmula está
plenamente vitoriosa e tem proporciona,
.<]0 alívio a muitos sofredores, é conhecí
.<]0 sob o nome de PARMINT e está à
venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint alí

via a cabeça, a congestão e o aturdímen
to catarrais, enquanto o ouvido se resta
beleoe prontamente. A perda de olfato e

fi descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmint.
Sendo muitos os males do ouvido pro.

vocados diretamente pelo catarro, pode.
se evitá-lo com Parmínt,

manchadas de preto. Nas bai
xadas, embora com as folhas
ainda curtas, já estão, tam
bém, emurchecidas .0 prejuizo
é calculado, até o presente mo

mento, em cerca de 50% e, se

durante o corrente mês não
chover, este prejuízo se eleva
rá a 80%.
Declarou, ainda, ser neces

sário o Departamento Nacional
do Café mandar alguns técni-
cos de confiança percor.rer as � u. .
lavouras do Estado, afim 'de
melhor aquilatar dos prejuízos
e danos causados pela sêca aos
cafeicultores de São Paulo.

J. COSTA M(ELLMANN
(Engenheiro Civil)

Empregado de Escritório Escritório Técnico de ConstrD�ão
Precisa-se de um, de 14 a 16 I Projetas, Orçamentos, Administração '

anos, que tenha o curso primário
Rua ....

steves Junior, 168, _ Fone ,733 Icompleto e conheça algo de dacti- L

lografia. Tratar pessoalmente no FLORIANÓPOLISMOINHO JOINVILLE. Cáis Badaró,
no segundo expedíerrte, 3vZ 11. 1__•• _

COHYRn CBSPA,

QUEOB DOS CA·

BELOS f DEMAIS

UECCOES DO

COURO CaaElUD9.

para confecção
lojas de fazenda estão obrtga
das a manter em seu varejo,
tecido popular para atenderem
aos que o procurarem. Informa
a CAERGS que os infratores'
dessa determinação estão su

jeitos às sanções da lei de. eco
nomia popular e processo pe
rante o Tribunal de Segurança
Nacional.

FUTEBOL
RIO: No sábado. Flamengo O e

Fluminense O. Ontem; Vasco 1 e,

Bangú 2, Botafogo 1 e São Cr��
tóvão O: Canto do Rio 4 e, Ame
rica 2; Madúreira 4 e Bom ,su
cesso 1.
sxo PAULO: Corinthians 3 e

Jobaquara 1; Ipiranga 2 e Portu
guesa de Esportetl O; PortuguesCl
,santista 1 • S.P.R. O; São Paulo
4 e Juventu. 3 (sábado),
PORTO ALEGRE: Força e Luz 4,

e Nacional 2; Sõo José I e Cru
zeiro O,
BELO HORIZONTE: Çruzeiro 3

e Siderúrgico O; Vila Nova 1 C"

At16tico O.
SALVADOR: Guarani 3. Vitó

ria 1.
RECIFE: América 4 e Portela I_
FORTALEZA: Maguan 4 e Ferro

viário 1.
FLORIANÓPOL1S: Avaí 5 e Bo

cciúva O;: Cri.pim Mira 1 e Cole.·
giol 1.

t;m Joinvile. o Cax� F. C. ven
cendo, ao AméricO', .agrou-•• cam-,
peão citadino.

_ _ .. _ _ _ -
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Comprar Da CASA MISCE·
LANEA é saber economizar.
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