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ROMA, 21 CU. P�) -- ANUNCIA-SE QUE AS FÔRÇAS, DO CORPO EXP::EDIC10-,
NÁRIO BRASILEIRO JÁ TIVERAM SEU BATISMO DE FOGO NA ITALIAI G!Q.M;�A
TENDO, OMBRO A OMBRO, COM O QUINTO EXÉRCITO NORTE-AMEFtlCANO.

o batismo de fôgo dos nossos

Outro gOlpe contra o Japão
Numa base secreta de "Super-Fortaleza", na China, 2l

(U. P.) - Poderosas formações ele máquinas Super-li'ortalezas
desfecharam mais dois esmagadores ataques contra o centro

siderúrgico japonês ele Iawata, onde despejaram a maior car

ga de bombas até agora concentrada sôbre um único objetivo
aliado na campanha do· Extremo Oriente. Qurutro máquinas
aliadas foram perdidas nessas operações. O comunicado japo
uês, veiculado pela difusora de Tóquio, assinala e admite mes-

111 o" algum dano causado". A mota nipônica indica ainda que
cerca de 80 "Fortalezas'l atacaram a ilha de Kíuschlu e uma

base naval do oriente da ilha Honschiu (ou Rondo).
Ano XXX I f1orlanópolls- Terça·feirà, 22 de Agosto de 1944 f M. 9188
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Paris
.

está is�lada do resto da França ?J�'H,.������1���?n��!!2 no�!����
Londres, 22 CU. P.) - Suce- forças sob o comando snpr v r.o do-se" acrescentou a emissora, sôhre a 101't:a expedlelouárla nrasíleíra, Q prímefro rntnístro

dom-se as notícias das mais di-
I

de Eisenhower. enquanto a rádio das Nações Churehill flue }}3SS01l a noite em conferência com o general
versas fontes anunciando C0111-

,;; Unidas, depois, informava: Alexandcr' fêz uma. vístta ao Quinto Exéreíto. E aproveitou a,

bates 110S subúrbios de Parfs, Londres. 22 (1;. P.) -- Duas "Gigantescos incêndios lavram oeusiâo para fazer curta alocução à.s tropas, entre as fluais Já
revolta interna, ou localizando emissoras aliadas voltaram a por tôda a parte". Embora sem Ioruinvnm as unidades brasileiras recentemente eneorporadas
os exércitos aliados nos arre- transmitir ontem de tarde seu- confirmação oficial, têm até àquele exército. Acredita-se flue o inimigo não 'terá dificnlda·

dores ela capital. A verdade. sacionais informacões sôbre a certo ponto estas notícias fun- fIe em Iocalísnr os nossos rapazes, já que seu uniforme é di

porém, é que até o .momento situação interna de Parfs. Dis- damento, pois os alemães ja rerente 110 usado pelo restante do Quinto Exército, E, ares
neuhuma dessas informações i se Argel que as fôrças fra'll�e- haviam admitido a irrupção de peito, () telegra 111il, fl'!Zil {11Ie a tropa bra,s��eira é a uníea UI�i.
ponde ser rigorosamente con- as do interior já iniciaram as violenta luta em Parfs, para dade, naquele Exército, que U30 lisa uuííorme de confecção
firmada, concorreudo para es- operações para a libertação da justificar truculentas represá- norte-amerícuua, como acontece com as unidades de várias

ta situação de incertezas o ta- apita]. "París está libertan- lias da "Gestapo". outras nacíounlfdades, que Integram o Exército de Mark

to de estar ParIs completarner. - Clark.
te isolada elo resto da França,

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

como acaba de afirmar recen-
I O nlme SOAb"e a F E Bte despacho de Madrí. Compre- Do' 1-s anos d g 1&.·.·

ende-se o nervosismo com que .' e uerra I
R,i,r;, 21 (A. N.) _ o Departamento de Imprensa e Propa-

se aguarela a hora da liberta- Precísumeut .. , Jlll dois unos, nu din de hoj(', o Brasl] .ganda fará projetar, nos cinemas da cidade, na primeira horti
ção de París ; mas o alto co- reconhecia o pSÍlHlo ••II..'.heUgN'âllcia, ii vista dos eonstan- de amanhã, quando comemoramos o segundo aniversário da
mando aliado, antes de a1'V01''11 tes e illdi�H'ritllillnd()s ataques ii sua 1UlYt>g'açf!o pacíífoa entrada do Brasil na guerra, um filme completo da viagem,
as flâmulas libertadoras em }leJos sjeários naal-íascístus. chegada, desembarque e flagrantes das Fôrças Expediciona-
París, terá que subjugar a re- A ut ltude então tomada, em deresa da nossa (li�'nida- Tias Brasileiras, já. no seu acampamento em terras da Europa.,
sistência nas margens do Seno de, da nossa soberauía e em (léiesn da próprta seaurnnçn onde o nosso país toma parte na luta, que os povos livres ira-
p nas localidades adjacentes, 111J Américll, ju<;tificou, plenamente, os nuseíos do PO"I) vam pela sobrevivência dos mais altos üleais humanos.
onde foram aprisionados mais braxlleíro, flue lião podia couíormar-se com pretensas no-
10 mil nazistas. no bolsão de tas díplomátíeas, em flue rldículamente se justificavam
Trun. Outra notícia oficial êsses flllg:l'antes atentados às leis Internaeíonaís.
acrescenta que os aliados atra- Os snlnnarínos lia A lemauhu unztftcada f' da Itália
vessaram ° rio Toques, captu- íasctsta, durante o IwrÍoc]o que precedeu ao dia 22 fie-
raram Fervaques e já se e11C011- agôsto de l!H2, nJUllílU1'3m diversos hunos hrasdléiros de
tram a duas milhas de Lisieux. eabotacem, Houve centenas de vítimas, ::l'[nitas mulheres
Enquanto isso, uma segunda lUuitns crtauçus, Muitos velhos. llInHos mocos,

coluna, que avança do oeste, O 1;01'0 brnsilelro SUÍSl às ruas, e. em manííestacões
oolocon-se a apenas 4 mílh.,-, de verdadeiro llatrioth1UlO, [urava víugar êsses ataques
da referida cidade. Estejam 011 t> essas mortes.

.

não outras pontas-de-lança Jurou e (·u11111I'hl. Pois, hoje, soldados do Brnsíl
aliadas nos subúrbios de Paris, aehum-se lutando, 110 solo europeu, ao lado de outros 11e.
II certo é que o grosso das tôr- rótcos infantes, eontra i) tirnnía uasi-Iaselstn e a lavor
ças aliadas, à medida que es- dos povos eseruvos e escravlzarlos.
maga o Sétimo Exército ale- O reeresso rlas vítoríosas tropas brasllelras, uma ,ez

mão a oeste de Paris, toma () terrníuada :l eontendu e desagravad» :1 nossa }lOnra () no

rumo da capital, pelas margens nossa tlig'lli<lade de �êlçã() so)JeraHiI, ('el'iamellte �lssina-
do Sena. Mais ao sul dessa 1'0, larll mlUl (,l'Hi de Pnz profícua e de Liberdade plena, a (lue
ta, em marcha mais ou menos () nosso })O"o fllz jits, por ter cOlltrilJUido com a sua }lar-
paralela, outros exércitos alia· cela de snug'lle, em defesa dos mais sng'r1Hlos direitos do
elos assestam o golpe de mise- Homem.
l'icól'clia aos remanescen'tes dp
14 clivii3óes alemãs, feito o que,
irão engrossar as legiões libe�'-

tac1oras, cujo desfile pelas ruas Os alema-es(le Pal'Ís será o prêmio as ba-
lalhas que ora se travam, l\'IOSCOU, 22 (U. P.) - Os alemães estão atacando furio-

;I< amente o flanco de Chel'l'liakovski, procurrundo, áo mesmo

Londres, 22 (U. P.) _. Ele .. I ���lPO, :01�ta:' o (,o1'1':,do.1'. sov�étic�. até o gOl�� �� Riga. � ofell

va-se agora a 25 mil o número �,\ a gellllal�lca do Baltlco PI o�set:>ue ,com vlbm, a despeIto das

de alemães aprisionados no Cl} armes �a1xas que a o�)eraçao esta. custando. Acontece, po

bolsão ele Tnll1. Anunciando I') l:cm, que esses ata�u�s tIv:ram o efeito de .retardar o ava'uço

fato, Montgomery dirigiu um·). c:os./ussos pela �russl� ..O�lenta.l, q:le Cherlllakovski não �rde
mensagem às suaS tropas, afir-

Lar cL el�q�lanto. nao aln lal a pi essao. q�e .exercem os nazls�s
mando que ° fim da guerra es- na. l:e�ol1la OCIdental. �o setor da Lltt�allla, em compensaçao,

tava à vista, mercê do desastre l'.81l1ICIOU ? marechal Kcme,� as ?peraçoes C'?ntra aquela saté

sofl'ido pelas fôrças alemãs n::>
bte do Relcb. Em Mo,scou _nao h.a detalhes sobre e�ta. ofensi:'a,

J1oroeste da F.ranca. A ordem- nla� o alto comando alemao atrlbue. a K?,ll�V o obJetn:o de 111-

. do-dia de Montgomery é ex-
vadlr !3ncareste, bem como as grandes JazICla.s pe,trohferas de

tensa e motivada pela grande P_._lo_e_s_t_J. . _

��ió���Íl�lt���:���lPl:ta :i��l�ií� Na· Ire.ote sul da Fra'nçasiva, elisse o comandante alia-

do, não havendo mais alemães
na Normândía em condições de Roma, 21 (U. P.) ;- No sul da França, as fôrças aliadas

entJ':1\'ar nossos avanços. Fi - atl'aveSSaranl a fronteira do Departamento dos Baixos Alpes,
nalmente, depois de descrever ocupando Castel, 35 kms, ao norte de Draguignan nos alpes
() extraordinário alcau(;8 da maritimos. Isso sig'llifica que avançaram já mais de 52 kms,

derrota de Von Klugge, Mont- desde o ponto de desembal'que nas praias. O avanço fl'onteiri

gomery exaltou a ação das tro- ç:o contra Cannes está mais ou menos paralizado, ante a tenaz

pas aliadas, assinalando que resistência alemã dos .subúrbios ocidentais da cidade; mas

tudo o que se fez foi muito bem outras tropas estão flanqueando a cidade pelo norte e já corta

feito, graças ao heroísmo eOll1 ralll todos os cami,nhos de fuga à guarnição, com excepção
qu(�!Se cOl1duúram tôdas as a'pel1a,s da estrada que eotre para noroeste, em direção a Nice,

o
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contra-atacam forte
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Lavai procura a fronteira ....
Cherburgo, 22 (U. P.) -r-r- De acôrdo com fontes fidedignas

do movimento interno francês, LavaI abandonou Vichí e pre
sentemente se encontra em Morvillars, localidade distante tão
sómente 10 kms. da fronteira Suica. De conformidade com es

sas notícias, Laval, que está acompanhado por De Brinon e ou

tros colaboracionistas, habita temporariamente o antigo cas

telo que pertence a família Vieillard.

Apanhado em flagrante
DRAGUIGNAN, 22 (U. P.) - O ex-presidente da Câmara

elos Deputados da França e ex-ministro de Informações do go
vêrno de Víchí, sr. Ferdinand Bouisson, foi apanhado em fla-

I
grante quando procurava esconder alguns amigos em sua casa,

.

situada nas proximidades de Saint-RaphaeL BouissOll foi de
tido e encarcerado em Draguignan onde recebe trato igual aos
traidores.

Londres, 22 (John Parris, da 1
cidade. Entre elas as igrejas de

u. P.) - Informa o general sta. Maria, a mais antiga da
Bor que as fôrças polonesas capital, d� século XIX; da Or
ocuparam o Q. G. de Capacetes dem de Sao Bernardo; de San
de Aço e reconquistaram o edi- ta Cruz; de São Jacob· e a Cal-
fício da legação checa, na ave-

'

nida Ujadozki. Numa batalha, vinista; o Museu Nacional, o

na praça Kazimierz, os patrio- Instituto de Higiene, o Institu
tas apresaram 9 "tanques", 2 to Radium, o Hospital dos Lá

canos blindados e um canhão zaros, o Hospital da Cruz Ver

de campanha e eliminaram 60 melha e 'o Teatro Ateneu. 17
soldados. Outro "tanque" e alemães, entrincheirados em

outro carro blindado foram uma casa da avenida Jerusa
destruidos por peças anti-tan- 1em, renderam-se, declarando
ques lançadas por aviões alia- que a guerra estava perdida na

düs. Foram destruidas muitas Rússia e na França, pelo que
casas, inclusive igrejas e edifi- "era loucura continuar lutall
cios públiCOS na parte velha da do",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Miras automáticas aviôes l'para
Nova York - julho (Inter-, "Selsyns" (pequenos moto

Americana) - Muito mais ím- res que giram em séries inter
portante que a maioria das! relacionadas como se fossem
chamad�s "armas secretas"! ligados por um eixo rígido)
das quais temos conhecimento, substituem o trabalho "cere
é um engenhoso aparelho con- bral" mecânico do aparelho dos
trolador que corrige a mira dos canhões.
canhões de um dos nossos no- Desde antes de Pearl Har
vos tipos de aviões. Alojado em bar vários industriais tinham
uma pequena caixa negra, o realizado experiências com ês
novo aparelho - o computer se novo engenho, que auxilia
(computador) - faz muitos va os artilheiros a corrigir os
dos cálculos do artilheiro, for- efeitos dos ventos e distancias
n.ecendo desc�,:--to p.ara a. velo- do objetivo. Em princípios de
cidade do aVIa0, distancia do 1941, os engenheiros da Gene
objetivo, vento e outros fato- ral Eletric exploraram um con

res, quando ele. visa. Não é trôle de canhão remoto em um
mistério que os tubos electrô- aeroplano de experiências.
nícos auxiliam o novo aparelho Uma outra firma combinou os
com sua ação automática. dois modelos desenvolvidos

-

num sistema de controle remo

to e de um computador de con
trole de-rogo.
Com o advento de Pearl Har

bor, o exército decidiu-se por
uma produção completa do
avião e em janeiro de 1942 soli
citou um aparelho computador I
que podia fazer automática
mente dezessete operações dife
rentes. O invento devia ser tão
simples como uma máquina de

I
somar e devia dar automática
mente ao artilheiro elementos
seguros de informações. Eis
algumas das correções que o

aparelho devia suprir:
Desvio - Um artilheiro aé

reo deve descontar a velocida
de do aeroplano inimigo, tal

Vai reaparecer o c�mo udm caçador deve alvejar I

(fAnuaric Brasileiro nao on e um pato selvagem'
d'e Literatura» em vôo está no momento, mas ��������������������������

1 lrid 1 'L" .

z"
onde a ave estará poucos se- Perco"o Gordura I Curso nerüculer

. A_(quI,n. o pe a ,lVral'l� e- gundos depois. .

'4J a �ü .I �I
Iio vah,eld�, reaparec�ra e� Paralaxe _ A distância e11- de
(::zem,bl? ��ndouro" o Anu�-. tre o mecanismo de mira e (I

Um método novo, usado

""I i r
-

f-00 �ras�lello. de Ll�e�atura 'Icano do canhão deve ser des- palas Estrêlas de Cinema Dacj� ogra ia e 'aqulgra Ia
pU,bllcaçao,?H.1o �r:StIglO e,ac?- contada para que o artilheiro de Hollywood. Pede-se

PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua alhirnento hrll:lala,n-s: _atIaVeSI'nãO erre o alvo, O movimento obtê-lo agora nas f a r-
lecionar, díàriamente, atendendo das 8 às 12 e dasde ,..;suas a:lt�rlOo'��s. edIçoes.. do próprio avião, assim como

mácias.
14 às 18 horas, e rn sua residência,,--0111 teícão 1 átíca melhor a- Um mÉ'di0o da CaJiiornia que atende

"

• b"
\,.

,

; O do avião inimigo. e a gravida- as Es',0i", de Cmema de Hollywood rua Saldanha Marinho, 26 A
na, acolhendo em suas pagmas de també d m 1 d +cscobrtu "01 método seguro e novo

1 b
-

1
.

d t
m eve ser eva 05

')c,,'a reduzir o excesso de gorduraa co a oraçao (OS nla!S es a-
em consideracão pois tudo ate- anriestétrca Esta descoberta chamada

cados nomes da nossa íntectua- t a tr
.

t
.'

d
.

tí Formudc dissolve a gordura de um

lic
..

Iade, êsse próximo número aAl aje ,0naA dO� tpro]� IS.
t

modo seguro e rapído, Comece a per-
"

, .• • I cance _ IS anCla en Te der PC$O na primeira semana e muitos

comportara os movimentos 11-
1 b' t'

,quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
, O aerop ano e o seu o Je IVO e 3 vezes por dia. Formode estimula
terários e artísticos relativos " - ., a saúde, a energia e proporciona uma

aos anos de 19'12 e 194�, com
a umca correçao. q'!-e o a,rtílheí- figc:ra atraente, de modo que possa pa-

.

<J

O d f .. El recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
'tuna farta documentação e tô- r .ev: aze� �o: SI �esmo. ,e" Formode é um preparado garanti-

se Iímita a geral o dia 1 depois do para remover o excesso de gordudas as secções assinadas pelas .

.

.

. '. ra. Peça Formode, hoje mesmo. em

mais brilhante figuras das nos- de ter fl�ado s�a mira so_ble o qualquer farmácia, A nossa garantia é

sas letras. alvo, DOIS movimentos sao o a sua maior proteção .

. .__ . bastante antes que inicie os Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 . Rio

S V S d
.

d d" Venda sob prescrição médica
e . . eseJar um corte e lsparos.

casemíra, linho ou tropical, O cálculo automático de ou-

em côres firmes e' belos pa- tras correções evita passiveis
drões, procure a Loja das Ca- êrros no calor do combate e

semíras - Rua Conselheiro poupa grandes esforços ao ar-

Mafra, 8-A. tilheiro.

DESPERTE I' BILIS
DO SEU FIGADO
t Saltam da Cam, Disposta para TUIIe

Seu fígado deve produzir diariameaee
lim litro de bilis. Se a bílis não corre li
vremenre, os alimentos não são digerides
e apodrecem, Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Vd
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter sã.
extraordinariamenteeficazes. Fázem cor,

rer esse litro de bílis e você sente-se dis-

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,

, Não aceite outro produto. Preço: Cr, $ 3,00.

in[� �. i� ri � ! ,�ri
End. telegr. «Baudiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
fi serviço da indústria e do comércio do Brasil

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apítal .•. Rua 15 de Novembro, 239.
AgênCIas Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa. Sant'Ana, Lapa e Moóca.

Interior: Ourinhos.
Em instalação: - Agências Urbanas: Pe�ha e Ipiranga, Interior: Santos

ESTADO DE MINAS: Befo Horizonte e Varginha.
Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrêlândia, Carmo do Rio Claro,
Div inópolis, S�111tO Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de Fóra,

Em instalação: Governador Valadares.

I
Interior:

ESTADO DA BAHIA: Salvador.

Em
.

.
' �

ins t ateçeo .

Agência Urbana 11. 1 (Salvador)
Interior: Il heos, Itabuna e Jequié.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra do Pirai. Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Vassouras-

ESTADO DO ESPíRITO SANTO;
Em' instalação: Sucursal de Vitória. Agências de It a pernir im e Cola tina.

ESTADO DO RIO CiRANDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos. Cobranças e Passes.
Corresp:mdentes em tôdas as praças do Pais.

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

Hortanôpolls
Telefone 1448

SANTA (ArARIHA

!ti
"

Dr. H. G. S. Medinil Parm, Narhal Alves de Souza
Farm. L. ue Costa Avila

A família Pe ulino . Alvaro
de Go uvêa , consternada com

o desaparecimento prematu
1'0 de seu irmão Paulo Júlio
de Gouvêa, verificado na cio
dade da Laguna, faz ceIe
brer missa de sétImo dia,
em sufrágio de sua alma,
no dia 23 do corren te, às 8

horas, na Tgre ie do Menino
Deus.
Para êsse ato religioso es

tão convídados todos os pa
rentes, colegas e amigos do

querido morto.

MISSA

Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e d ire tomen t e

do F'db rica!

Sapataria Barreiros
Hurr Cons, Mofro. 41

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia. II
Química sanguínea,
Análises de urina.

Exames Anátomo·patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.

Sôr-o- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti·diftérica
(CRUPE) com prôvc de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá
veis e para usos ind1l.striais (fecularias, cervejarias].

Correias de transmissão
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Em 1936, um procurador da
família do sargento Edson Ro- O ministro da Justiça conce

cll'igues VareI;, da Extinta Es- deu licença a Fernando lVIibiel

cola de Aviação �<!i1itar, pro- li de Carvalho, brasileiro, para
moveu perante o Juízo compe- aceitar e exercer o cargo de

_-!�e a indispensável justifiea- estatístico na embaixada dos

�� para habilitação do l11on- Estados Unidos 'da América, no
te�lo e meio 1'\oldo !1. qwa ps. Rio eie JaneirQ.

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

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te1. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Cap ital :

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,30
20,00
7,00
O,:«J

Semestre
Trimestre

M0s
Numero avulso Cr$

No Interior:

Ano \.1'$ 80.00

Sl'IJleslre Cr$ 45,0{)
TI'Íllll'st re Cr$ 25,00

Anúncios rnedian te cnntr á!o.

Os originais, mesmo não puhli
('a.los. não 8cr:in dcvol"it],)s,

A "i rcçüo nüo se r-esponsnhi li Z"
l,elns conceitos emitidos nos

artigos assinados

Ecos e Notícias I
É calculada em 1) milhões de

quilos a atual safra de tomates

em Rezende, Estado do Rio.

Deduzidas as despesas com a

colheita, embalagem, trans

porte e demais encargos, o

produto pode deixar' um Incro

líquido de 2 cruzeiros por qui
lo, o que representa belo resul
tado aos esforços elos agrtcul-,
tores interessados. A plantação
de tomates não é das mais di
fíceis ou exigentes, const.itulu
do-se, portanto, uma segur:
fonte de renda.

Na cidade ele Cachoeira, E:

tudo da Bahia, acaba de OlP'

tundada a cooperativa cultural

'�eixeiI'a de Freitas", C?l11 r:

o})jctivo de manter, 3)11, um
t:ll;'80 ginasial e um colégio
piímárlo. Sessenta foram os

subscritores do capital inicial

ele 71.GOO cruzeiros. J<J a segun
da 110 gênero existente no refe

rido Estado.
'*'

Os eSltúdios WaU Disney iianunciam que serão ínícíaôos
em breve os trabalhos de fil

magem sonora, em idioma alo- I
mão, de sua produção de longa
metragem"Alô, amigos" , o que
constituirá provavelmente o

primeiro' casa de gravação fil
mada em língua alemã, nos

Estados Unidos, desde o ('0-

mêço da guerra. A informação
diz que os estúdios Walt Dis

ney estão se preparando para
a reabertura dos mercados ci

nematográficos europeus.
�

o presidente da Panair do·

Brasil, sr. Paulo Sampaio, co

municou ao ministro da Aero
n âutica que essa emprêsa de-

, á inaugurar no dia lO de

setembro pr-óximo um serviço
diário noturno, entre o Rio e

Belo Horizonte. O proximo
vôo experi111ental, já realizado
com a particiapção de repre
sen ta ntes ela Aeronáutica, deu
excelentes resultados, notada
mente pelo fato de ter o titular
da pasta pennitido, a título
temporário, a utilização do

ael'oporto de Lagoa Santá,
normalmente interditado aos

aviões civís, por sua natureza

militar, até que a Panair trans
fira suas operações para o ae

roporto de Pampulha, que es

t.á sendo dotado pas condições
técnicas indispensáveis à se

gmança do tráfego n.oturno.

do dia O ESTADO Esportivo

Milhões e milhões de laranjas apOdrecem
É das mais penosas a

situa-I
citrícola paulista. E, em resul-

ção do comércio e indústria Uma nova pergunta do tado de tudo isso, não temos

Dentro de curto prazo, agrícolas em face da ameaça reporter, esclareceu o sr. J. nem financiamento � nem e�
vem Alagoas de sofrer nova e de perda total da safra de la- Magalhães: coamento da produçao. Pensa
pavorosa inundação. Mas, ranja dêste ano, em São Pau- - "Quanto ao óleo de la- mos na colocação do produto
para socorrer os nossos ir- lo. p�la falta de compradores ranja, foi-nos prometida a na Inglaterra, mas o Mínísté
mãos alagoanos, nada se fez, pára o produto, mesmo depois compra do mesmo ao valor de 'rio da Alimentação dêsse país
- diz o "Correio da Manhã". da comunicação do ministro130 cruzeiros o quilo. Apesar da não autorizou a importação de
"Não se realizaram "fes- da Agricultura, segundo a qual promessa, continuamos à espe- laranjas, aliás, justificando,

tas de caridade", com os estão sendo tomadas providên- ra de solução, enquanto 400 com muita razão, a necessída
clássicos patrônos. cias no sentido ele que fosse I toneladas de óleo ficam sem de de receber produto.s de
Não se o r g a n i z a l' a rn permitida, até novembro, a ex- i transporte e sem mercado, co- maior ínterêsse para a alimen

embarques do necessário aos portação de laranjas de São Imo sério entrave à produção tação pública".
atingidos pela crueza arra- Paulo para os mercados do
sadora do tempo. Nem se- Prata.
quer apressados aviões par- O sr. J. Magalhães, preslden-
tiram levando doses de pení- te da '"Cooperativa Agrícola Icilina .. , de Nova Veneza" e um dos Ií-

"Essa indiferença em fa- deres do comércio citrícola do
ce dos sinistros "internos é Estado, declarou:
bem edificante no que diz -"Acabo de regressar do
com as ostentações, em ou- in ledor do Estado e posso as

tras circunstâncias, quando I s�gurar-lhe que as lal'a�ljas es

os crachás podem premiar tao apodrecendo no chão por
as benemerências que rar- falta de compradores. Estamos,
falham e se desmancham assim, gastando dinheiro para
em mesuras. E o que diz e enterrar laranjas apodrecidas.
proclama é que o sinal dos Não bastou o prejuízo do capí
tempos é outro, quando não tal empatado, nem tampouco o
se tem saudade do que lá foi trabalho remunerado dos colo
e, sobretudo, não se deve che- nos: precisamos gastar com o

gar as emoções, se elas não que estamos perdendo. "Du
trazem a necessária retum- rante algum tempo - prosse-

-

bância. guiu - falou-se que as tábrí-
"Os cabôclos alagoanos, cas paulistas rriam fornecer

que se acham ao relento, se laranjas aos seus operários. A
não estão enfermos ou se medida seria, de fato, íntelt-

Onão sucumbiram, mal podem gente e oportuna paea os tra
arrastar o peso do viver. Não balhadores e para as produto-]
dão, porém glórias interna- res de laranjas; mas, infeliz- SI.
cionais ao nacionalismo de mente, ficou apenas em suges-
antôlhos". tão" .

••••••••.............�"OGHlIee�D••ft0..�.....�.....
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Fraternidade,
onde estás?

nl .. ""�� " .

t"u:;, e e>a. � •••

* Conhece o valor de um sorriso radiante

santo
Hipólito. Bispo e Palmeiras 1 x Corinthians O

Marlir Reol íaou-ae domingo último no
Os escritos dêste sábio santo gramado do Palmeiras F. C., na

deixorn entrever que nasceu no rua Delminda Silveira o segundo
Oriente; pois, escreveu tõclas suas encontro entre as equipes princi
numerosas obras em língua. grega. pais e secundárias do Palmeiras
Deve ter nascido na segunda me local e Corinthians do Pantanal.
tade do século 2 . Foi discípulo de Com regular assistencia. teve iní
st : lrineu e apa:rece em Roma pe- cio a preliminar. às 14.15 horo s ,

lo fim do mencionado século co- sendo ° vencedor o Corinthian:5
mo sacerdote Nos primeiros de' por 2 a 1
cênios do 3' século, erc. Hipólito o Teve inicio a peleja principal
presbítero mais distinto por causa às 16 heras, que ocorreu hem mo

da riqueza de seu espít'ite. de suo vimentaca Aos. 30 minutos de luta
sagacidade e seu scbe r como tom e assinalado penalt contra 0,8 vi
b êrn de sua santidade e seu z€b. sitantes.. e batido per Galvao em

Mas, êste zelo pô-Io em oposiçõo direção ao canto esquerdo da me
ao Papa Calisto e Q sucessor des ta guarnecida. por Isaltino. Este
te, s, Ponciano. Durante estas faz a suo melher defesa do dia.
d iacôrd ío.s aparece, pela primeira Com mais alguns lances favoraveis
vez, como bispo. Em 235 os dois ao Palmeiras. terminou e primeiro
antagonistas' foram banidos para tempo por O a O.
a Sardenha. Aí reconcilio.ram se No segundo tempo, o Corinthians
JS dois adversários e pouco depeis: modificou seu esquadrão, ofere
,oheram a Inerte dos rnciz-t ir-es , cendo ao Palmeiras lu ta mais

..
" ,- ....

- ........ -

..., ......�.�...r.v"_.,V'"_

vigorosa; e aos 32 minutos � O$�

Linhos, tropicais e casemí- sinalada falta máxima novamen

ras de todos os desenhos e pre- te contra 05 visitantes e cobrada

ÇOS, só na Loja das Casemiras por Oliveiro. fez balançar pelo pr i
__ Rua Cons. Mafra,' 8-A. meira vez os redes adversárioa. A-

-""_"V'�'"-'""",.........""""__�._ pós dois minutos entram em com

O PRECEITO DO DIA po os diretores visitantes, protell·
tondo contra a decisão do árbitro.
para que o gôaI foue anulado.
Sendo isso impossível, os Coríntia·
nos retil'aron.·se do gramado. As
sim triunfou o Pa.lmeiras. pelo
seore de 1 a O.
Os vencedores desfilaram assim:

Valmor, Bola o Eduardo (DodoCC1'
Piega Nino (GaIvão) e lofre, Olivé·
rio Aldo GaIvão lAbrinho) Valde·
mar e Cilico.

SACRIPÍCIO .E CORAGEM - Essas são as principais quali
dades que se pedem ao sapaclor britânico. que âespreeruiiâa
mente, C01n uerâiuieira abnegação. l,'ai 7.imiJG.7�do QS campos
rr,inados, frequentemente à custa de morte horrível, para que
as vanguardas do Oitavo Exército continuem incólumes na

perseguição do inimigo. (Foto de BRITISH NEWS SERVICE).

As «placas mucosas» são muito
contagiantes porque contêm gran
de número de germes. da sífilis
(treponemasl. Quando essas lesões
se localizam na boca e nos lábios,
um simples beijo pode transmitir
a sífilis. SNES.

�-_�-_-_-_-_-_-_--�-_--_-_-_-_-_-_-��-�'-M-_-_-t�F�;�'-------'-----------------------

CARTAZES DIADOALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

HOJE 3a_feira HOJE

Quem achou?
Na noite de ontem paro. hoje,

caíu do alto de uma jC1nela na

rua Jerônimo Coelho um chapéu
de côr clara. Terei boa gratificação
quem der informações sôbre êle.
no "Café do COfllércio" (MerCtldo),

.' .�'l'�

TEATRO A. DE CARVALHO
A's 8,30 horas:

Sa Récita da Campanhia de Comédias

Iracema de Alencar
com a hilariante comédia em 3 Mos de Carlos Medina:

«Dama e Valete»
Preços: - Cadeiras Numeradas Cr$ 6,00, Balcões não numera"

dos 5,00, Camarotes 30,00 e Gerais 3,00.
Amanhã - ALVORADAherdeiros do referido sargento

tinham direito. �t\gora, decor
ridos 8 anos, encontra-se o

processo de habilitação esta

cioná1'io, pois que, nem o pro
curador, nem qualquer memhro
da família citada, providen
CÍOIl no sentido de solucionar
dito easo. À 3a Auditoria de
Guerra Regional, deyerão, pois.
comparecer, para os devidos

fins, os interessados.

PERIAL)} VENDE-SE
por Cd 4.000,00 uma casa
sita na travessa Triunfo, n. 6.
próximo á : rua Bocaillva, som
6 metros de frente. Tratar Da

avo Mauro Ramos, n. 198.

(I
A's 7,30 horas

Dona Drake, e sua orquestra de moças, e mais Betty Rhodes e

Mac Donaid Carey na comédia musical deliciosa e

que tem de tudo:

A mulher deixeique eu
Wilcoxon no final do seriado:

dr, Satã

*'

Henry

O misterioso
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Precos Cr� 2.00 e �150, ·rrop. 10 anosli•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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que com o passar do tempo a saúde se

.

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na' cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias tóxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. lt por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA
BEXIGAOS RINSEAl

Pilulàs DE-WITT
� vidro Mrande de Pilulas De Witt, contendo duas vlurea e Inei. a quan
tldade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

- f ..... ' �." ....,.
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Macacos, burros e vacas �\f!���!s�ip,!!�.n�� ::::��;;::;����I�t:�:?�,l������:�����·;'�::t::.:;�:,J;n�:,;.
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o �ardim Zoológico de Lon- nas aborrecidos por terem sido
este meio, vem ;:'�z�r _a �ubh.eo Rua Vitor Meirele., 24. Fone 144'1

dres e, durante o "Black-out", I incomodados. I a� sua profunda 01 atidâo ao dis-
. .. _

um local perfeitamente fantás-! Certa noite, durante a "bli-
tinto .9Illl�CO sr. dr. Paulo FOl1-

-.-.--------------.�

tíco. E isso se acentuou mais Itzkrieg", o "Monte dos Maca- tes',na? somente pela alta com- NSTlrUTO DE DIAGNÓSTICO Dr LAUHO DAURA
ultimoamente, com os canhões i.COS" fcí atingido e cêrca de l�ete,n_.c.'l.a co.m qu�", o tr�t.-.ou e, I.h, e.�. CUNICO •.•. .

. I ". t·t
.

,
.

�. OR DJALMA l!:"peclaU�ta em D(>enl:a� de oeuno-

anti-aéreos troando e as bom-] uma tonelada de concreto des-
I es .l .uiu a sauc,e,sellamenk. ri" - Vias Urinárias.

oas "robots" zumbindo noslmoronou do parapeito. Os ma- a.?alacla, rnas.�alllbem pel"o ca-

MOELLMANN
Curso de especta lização de Cinf'co-

ares.
. I cacos, .porém, como iodos os I, 1 n�o e

. �es\. e1,0 empregados . log-ia leloen�a' de Sennorus) c·"m ()

Na Jaula dos lobos ouve-se o l bons CIdadãos. haviam se abri-
.1esse Inenndroso. tra�am.ent.o. "ormado pela Universidade de Genebrll

Professor Moraes de. Barros, ela Fa·

. i 1 t
.

-

I
euldade de Med ícína de São Paulo.

ruído constante dos passos dos I gado e não ficaram feridos. �.gra( eç?, ou rossnn,. as _ll'maS ,com pcátlca nos uospítats europeus
Tratamento especializado, 'médico e

anímaís que andam de m la Q d
.

di f enfermeiras do Hospital ue Ca- ,lInlc8 médica em geral. pediatria. d�n

'N, U � uan O surgIU o la, OralTI
' c· .

I . lh 1 c-il'lü·g:eo. das afet'�()es do aparélhu

"lo pal'a outro
.

t
.

d t' ridade Ollde estive interna('o .&8 do H stema nervoso. ·apare o genL(�
v.enilai femlllin" (Utero. o'á'

'. .

I
VIS OS examInan O a era era, '.'

.

"

urtnllrio do homem e da mulher"
� v riOS,

Do compartimento dos aves- procurando alguma coisa .para
e as q:laIs fOl'a;m e�tremanleJl- \MllsU.. TécnJ('.(l: DR. PAUI.cO TAVARJCê trornlJas, etc.).

te dedIcadas em todo O te Cura radical das inflam'\Çôes dos

truzes saem � os gritos altos e I comer e divertindo�se bastante .

.
. lllpO Curso de Rad!ologla CUnlca com o dr.

d
anex!}s (Ovários, trompas), sem ope-

ruidosos dos grous, que ficam com a mudanc.a verificada elTI
o meu. tl'atament? loIanoel de Abreu Campanario (saq Pau ..

.. F I 19 1 "t I 1941 {)�. Especializado em Higiene e Sallde raç�fo). Tratamento ele todos os ois-

muito excitados com os dis- seus alojamentos.
; pO IS,

A c.e ago� o (e. '.: Públlca. pela Universidade do Rlv de Js.
túrbí.os da menstruação e da e81<,.1II-

paros dos canhões anti-aéreos Nos campos do Sul da rngIa- AmancIO Jose PereIra lelro. - Gaj}inete de Ralo X - Electro.
dade.

d d· d
Tratanlento moderno 'da blenOl'ra�

e ansam sacu m o as asas e terra.. porém, as vacas estão :art41ografia ellnlca - Metabol1smo ba·
gla aguda e crônica. em ambos os

gritando. sofrendo bastante com as bom-
1111 - Sondagem Duodenal - Gabinete

Os burros recusam-se a ter baE:-voadoras. A primeira vi- Quer vestir.se com
le fisioterapia - Laboratório de micros-

'opia e &nállse cUnlca. - Rua Fernando
i

medo das bombas. Cada vez bração de uma bomba voadora, confôrto IIlaChado. 8. Fone 1.195. - FlorianóPOlis

que ouvem o ruido de uma as vacas erguem-se e correm e elegância?
bomba, soltam urros logo que através do campo. Os fazen- DR. SAULO RAMOS
ela passa. deiros desejariam que elas ex- Procure a

Os habitantes do alojamento pressem sua indignação de ma

dos macacos parecem sempre neira um pouco menos ativa,
111.uito sonolentos para dar pois a agitação 'das vacas tem

atenção ás bombas. Eles guin- um efeito pernicioso sôbre os

cham, mas aparentemente ape- suprimentos de leite. - U. J.B.

NOVOS e OR. AURELIO ROTOLO

US liDOS
rrlédico - Cinarlião - Parteiro

11 RAIOS X'
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
.ulmonar, úlceras gástricas e duo
Icnais, câncer do estômago, afe
,:ões das vias biliares, rins, etc.

'plica o Pneumo-torax artificia.! -Dr. Newtonnara o tratamento da Tuberculose
PIllmonar - Tratamentos moder

nos e efic.3zes desta moléstia
i :ornpleto gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raius fnrra-Vermelhos e Raies
Ultra Violeta. Tnfrazoo'-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidt
f)aa 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hl'l I

Teleftlne t.47.

Idí.,mas por
tuqu�s, espa·
nh<ill, franc&.,
ingl�., etc.'

alfAIATARIA
MELLO·

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo' não vaI o!ém de Cr$ 50,001

Sapataria Barreiros
Rua Ct")nc:". M"frfT. 41

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

�"""""""'\o��_�-•••WW".-.- _- -.-•••••-.-.---.-.-••--.
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Terreno
COMPRA e

VENDEpara construção
Plocura-se, com urgência, um lote para construçã.o
nos imediações da linha circular. Pagamento à vista.

Informações à ruo Tiradentes 14 (sobr.)

r

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
l)OIl Servícos de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

':ONSlTf:1'6JUO: Hua Nu,,{'s Machado, 'i. (},;Llificio S. PrallciscoJ, COlle 1.4,14

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
RJ:-:SWENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fune 183

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
MédJi:co - chefe do Serviço de Sí1tl�s do Centro de Saúde

D(lf:NÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS 'E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3.às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos _. Ouvidos. Nartz - Gar-ganta.
DiI}Ju\I1a de hubilitaçâo do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, S. Das H às 18 hnras. Fone J:!59.
HESJDt:NClA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURnll\ GEI{fU, - AJ,TA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORi\S - I't\RTOS

P'orrnado pela Faculdade de Medic in a ela Untver-stdaoe de São Paulo O!1i!e' f;i
Assiste1llt.e por vár-ios aJ10S do Ser-viço Ci,r'llrgico elo Prof. Alíplo COlTda' Nela.
Cil'urgila elo sstômago e vias bil iar'es, irrtest.ínos delgado e grosso Liróicle rins

próstata, bex ígu, útero, ovámos e trompas. Varicocele, hída-ocele, va;izes p liértl i;'
CONSUU.l'AS: 1

das 2 às 5 horas. 11 Rua F'elupe Schan.idt, 2'1 (altos da Casa Pa ra iso ) . 'I'e l, 1.5'98.
RESIDJ1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; 'rei. M7ti4

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �4! AperfeI"oamento e Longa Prática no Rio de Janelro

�O.NSUL'rAS - t'ela manhãs dIariamente dae lO.30às 12 hs , à tarde excepto aoa
"1)841.,., das 111,:'10 1s 18 horas - CONSUr,1'ÓRIO: Rua João Pinto •• 7, .ohra.10 -

"(lU": 1.461 - lt.e8ldêncla: Rua Presidente Coutfnho, ,I.

DR. SETTE GUSMÃO
('m;]<'[o: DOS SEH\·IÇ(ii'o��1:1Er�::��1r::'0 �2\{n�;;:,1�RO DE SACDE J.: no

CUJ':"(} de <lJwl'f\'iç'OU1l1eJHO no Hoxp it a l �-'-:"�llJ Luiz Gonzaga. ele São Paulo - I'�x-csln�
giário do lnst it ut o "Cl('1ncnte Ferreira". cll' São Paulo - E:x-n1édico intc.'1'110 do

Sanu túrio ele Sant'�).":i. (:\111 Campos do .Iordâo.
(' Li '\1<".\ (; r<;I�.\ L - lJue :\'(>S'I'[('O 1'111<;' 0('1'] !', 'l'r:Nl'.nm:\''l'O W·WE('l.\ 1.I:I..\!lO

DAS DOE:'i'�·.\S no AI'.\Hi'LHO llESl'm.\TúIHO.
COSSL'LTAS: ll'iu"amente. (lt" :1 ii" ('i h(J··�(S. CO:\Sl'LTólUO: Rua Vítor :-fei!'oles. 18.

I:ESlfl17,:\CIA: Itua Estf.'yes .Iún ln;', 133 - 'I'e l , 712.

MARIO \lVENDHAUSENDR.
',Lllpk'''na<lu "pia P'H'llldiirieo> Na,· d., Meo íctna da Un tver-std ade do Bra sf l )

x-m te-rno do Sen'lco lI.e ClhlÍC'B MÉ'<j\c" do Professor Osvaldo Ollv ... ira, médtco <lo

Depar tauiento de Saúde
.

,.1,1\ lt·� Ml':I)j('.� -- !t1c)lé�lla, Inl"''''Ul' d� aflultos e crIanças, COl\('St1I.TúlUI)
• 1\t;SfPgi'(,J,\: I!ua F<"ill'" Sd..ttuhll n. JM - TeJ. 812. I.'O\SUL'J';\S - (I,.. III à. III •

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

DR.

sexos, por processos modenllos sob

eon trõle endoscópico -- Uret.l'oscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFR.A-VERMELHO

CONSULTAS; - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
C('llsultório - Rua Tlradentes a.

lf'one: 1.663.

m.pec1a.l1ata em mol6BtlaB 4e �or.. -

PartoII-
UcTA CmU"'dGIA ABDOMINAL: �

Resi.<Lênda

(Sobrado).

- Rua Tlradentel! 7
'IlaarO, ....eelcula, *tel'O, ovários. .�ndletl.
'.um"r"",. et.c. - CIRURGIA PLASTICA
1)0 PIilRfNi10 - Ht5rnfu, bldrocele. ....e-

ORo ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

-Icoeele. Tratll.l:ueDto lIem dor e orperaçAo
te Bemorroldes e ....arbea - Fracturu:
• parelhoa de arllsso. Opt5ra -

DOlO 1I011111tallt
4e FloriaRlipou..

Jraça Pereira e OU ....elra, 18. PODe, 1.001.

;{orirlo: Du .. u 1. bor.., dtartamente.

CIru.... e Ortope41a. CUnlca • CIrV....
40 tol'ax. Pal'tool e doeRçaa de BeDhor•••

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
rlamente das Ui às 17 horas. RESlDlIN·
·.�l.A; AlmlMm'te "-ITim. 86. Fone 7111.

DR. REMIGIO
CLíNICA M:eDICA

•

Moléstias internas. de SenhOTll. e CrI·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

q>"l1pe Schmldt - Ed1l!clo Amél1a Neto.
Fone 1592, 9 il.I 12 e 14 às 17 boru. RE-

SID�NCIA: J -Largo Benjamin
Constante. 3

d'Avila

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

vil, militar e naval, Carpintaria,'
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade. Rádio, Máquinas; Mo-

Representante: L. ALMEIDA tores, Hidráulica, AlvenariQ� Agri-
Rua Vidal Ramo8. l' CUlturll, Veterinária. Contahilidade

....- ,••••,,, ,. ,,,••• ' Ulçj.Q"cIJ'ios" etc. �tç.

Operações -- Vias Urinarias'- Doen
ça. dos intestinos, réto e anua
-- Hemorroidas. Tratamento da

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

A tende diariamente õ.. 11.30 hlll. .,
à tarde, das 16 h•. em diante

Rf>sid: Vidal Ramo., 66.
Fone 1067 .

THE LONDON & LANCAsHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON AS'SURANCE

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

I,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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opo r-triri
í dode l

A

PARA-TODOS

Grande
,.

CREDIARIA
resolveu, efetuar, durante o mês de ACiOSTO, a

GRANDE LIQUIDACÃO
do seu incomparável «stock» de artigos de inverno, (om o

cboíímenío de 30°/0
quer para vendas à vista, quer a prazo.

frete-se de arUgos modernos, adq-u.iridos no corrente ano.

Aprovert.em, pois, a grande opnrtunidade que lhes ofere,e a

eRfDIARIA PARA-rODOS

Rua Felipe Scbmidt, 38

.,..O'f....O. aUl» .... a· a· aoe ...... De .8118
.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MAIOR CR s 6.250,00

(OU REGULADOR VIEIRA:
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterin.s

Emprega-se com vantagempa
rs combater as irregularidades
das funções pertõdícae das se
nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA. pela 8U�

comprovada dicé.eJa. é multo re
ceitada. Deve ser usada com
contíanca.

I_ FLUXO-SEDATINA encontre-se
")MAE em toda parte.

.--------

FARMACIA ESPERANÇA
do Falmaeê.tJco NIW LAV8
BoJe. --.tai IfCU'Il ....�

Dn>tI.. ....010••1•• Nlraqetr.. - H_JlAru. - ,....,......_ _

.uu... 4., borraell.a.
........- • •••1& obHrl'laGla .......taarte ......

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

I COMPANIDA "AIJANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A •

�
�pltal • r..»et����.�:������.. �.:�'�����.����� 11Me.l1Uo� Cttr.. eo bala.to •• "UI

.

R&sPDnsaI:lUh1aQ� _ ••.• ••.• • ••..•••••••••.••••.� �"77�
Hecelta .... . •...... - . . • . • • • . . • . . • . •• • •• cri 10.eSl.tM&:Io
Ativo ...• .•.• . •.••.........••••••..••.••.••• Cf' 106.881.1117,10
Sinistros pagos nos tlltlmol 10 ano. . ..........•..... CrI 1J.!.'86.91!i7,Jo
Responsabll1dadea .... .... .... . ...••...•.••.•••• ort 1S.738.�1�o
Bens de raiz (prédlOll e terrenos) .•..•..•••...•.••• 0I't 23.142.667....

I)JnETORES; - Dr. Pamtllo d'Ultra J'reI.re d. Ounlllo, Dr. ITancYc:o
<1.,' Sã. e Anlslo Ma!S()rra. .

Agênc1as e 8Ub-ageDCIaa em todo o terrItório D&elOllA!. - .1IC'1D'11ú ao

Uruguét Rt'..guladores d. nlU'lSa nu PflAdpaIil ddad. 4a ÁD1fr'1oa. 1l\rO�
e Afrlca.

��;M!�A�Ô�a���Y:���ºª��eg.�aº��� d���º��e�! I FILHA I MÃE , AVÓ I
edítoral sob o título "Robots "Ainda constitue matéria de com redobrado vigor. No maior T d dpiores e em maior número", especulação saber se os ale- bombardeio diurno da guerra, O . ·as· evem usar a
escreve o "New York Times" mães contam com projéteis que os ingleses já fizeram, a

o seguinte: "Na Câmara dos piores que o seu V-I sem pilo-'H.AF atacou as plataformas de r 1!1�11l!!I, I:'·Comuns, o primeiro ministro �(). O s�'. Churchill advertiu que! bOlll?aS voadoras na área, .de
�:!..... ali ti •!�Winston Churchill fez uma das e possível aparecerem bombas Calais, bem como o depósito �. ._ I A'! __�

revistas periódicas da guerra. voadoras de' maior alcance, de abastecimento em Batten,
Quasi sem exceção, suas notí- com maior carga de explosivo de onde se diz procederem os

elas das frentes de combate to- que as atuais e suscetíveis de "robots" de dez toneladas. Os
ram bôas. A notícia do anda- causal' danos muito maiores, aviadores americanos martela
menta da guerra das bombas acrescentando que a ameaça ram transportes e objetivos
voadoras é que foi má. Caíu só seria afastada quando tos- militares, inclusive platator
sôbre Londres e os condados sem ocupadas as regiões de mas de "robots" na França, e

do sul um total de 5.340 bom- onde são lançadas as bombas. a estação de pesquisas em Pee
bas de auto-propulsão, matan- Evidentemente, êle se reterla nemunde, na casita alemã do
do 4.735 pessoas, ferindo 14.000 à nova arma secreta alemã - Báttíco. A 15a Fôrça Aérea
e destruindo cerca de 17.000 um foguete explosivo de dez norte-americana atacou o cen

casas. toneladas - ou a um "robot." tro de aviação de Friedrichs-
"Revelou-se, pelo moral da ainda maior, que, segundo in- hafen, e bombardeou as comu

frente interna, que os ingleses formações não autenticadas, nicações no norte da Itália. Ao
estão demonstrando ante as pesa noventa toneladas. todo, num só dia, a ofensiva
bombas voadoras, a mesma "Entrementes, as fôrças aé- aérea aliada despejou cerca de
fortaleza de ânimo que de- l'eas ingl.e,sa e norte-america- 9 mil toneladas de explosivos".
llollstral'all1 ante a "Blitz" de "" ..·..."

- ...--w_-.-"..__-.-_", ..-,.r _.j:)"�.:-_w_-..· _- ·& �

1940. Grande número de vo

lnntúrios tornaram novamen
te habitáveis três quartas par
tes das 800.000. 'Casas danifica
das. Church il l continuou di
zendo que milhares de londri
nOG i eccrreram aos abrigos d�
aço e concreto - eom priorida
de para os que haviam sido d" .

salojados em virtude de bom-
0.ardeios - e cerca de 1 milhão
Ue pesosas não essenciais ao

trabalho de guerra foram eva
cuadas da área de Londres".
Prossegue o órgão novaíor

quíno: "Mal acabara o primei-
1'0 ministro de prestar infor
mações aos Comuns, Londres
foi novamente visitada pelos
"robots" -; desta vez, o ata
que mais sério desde o primei
ro, efetuado em princípios de
junho. As bombas voadoras
Yiel'am em ondas - um novo

illo que emite um silvo agudo
contínuo. A barragem durou

qUato.rze horas. Apesar dos ir_(
terceptadores, da defesa anti
J.érea. e das defesalil de balº-�s,

Muitos bonificações e médico gra:is
Tudo isto por apenas Cr$ },oo

AGENTE EM FLOBIANóPOL18
C A lU P o S L o B o & C I A.• - Raa FeUpe 8chaf4't. a••
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - Enel. 'hJep. MALIANO"'-

\�
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARAO, ITAJAt, BLUME.

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO S�
....MZ ...
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"A"IS. I

LONDRES, 21 (U. P.) N_. NOTICIAS NÃO CONFIRMADAS DÍZEM QUE AS PATRULHAS NORTEMAMERICANAS ESTÃO L{(.'
TANDO QUASI A VONTADE EM VERSALHES, A MENOS DE 7 KMS. DO PERíMETRO URBANO DE PARíS. OUTRO DES ..

PACHO INFORMA QUE PONTAS·DE.LANÇA NORTE-AMERICANAS AVANÇAM ATRAVÉS DA FLORESTA DE FONTAINE-,

BLEAU, 25 KMS. AO SUL DA CAPITAL.
----------------.�._--------_._._. -�--. --_._------- ._---- - ---._------------- _. - _-------- - - - - - --- -------_.__ . - ---- --_."_ - -_.-,----

tEm prol das
Missões

Em Toulon

O s r . prof. Roy Nash, autor do

magnífico livro «A conquista do

Brasil», realizou ontem, no salão Q. G. do Primeiro Exército R�ndeu.5e aos
de festas do Instituto Broail-Es- norte-americano, 22 (U. P.) -
todos Uni�os. a sua a;nunciada O rio Sena foi cruzado por tro- «maquisl> A's margens
palestra sobre «O Brusfl no ano . . . d S
2.044�>,_ em que estud�)U as atuais t pas est�dumd.enses, nas VIZ�- Argel, 21 (U. P,) __ J\nUl1- O ena

coridíções do nosso pOIS e suas pos_,nhança" de Mantes e CaSSI- ela-se que uma parte da 0U-f- Londres, 21 (U. P.) - A no-

síveis realizações dentro dos pró-
I court? onde as fôrças norte- nicoão alemã de Tarbe�,;a r�éste de París, os norte-ame-

ximos cem anos. C t ncan
S. s. ventilou problemas vários,

-ameri anas agora con am c�� França, rendeu-se aos "mH-: os prosseguem em seu

cc:.mentQndo-o� com. muito senso e
uma cabe�era-de-?onte. As f01- ! quis", acrescentando-se que

- avanço. Um con:lUnic.�do do

nao me�os. SlmpatJa para com a ç�s. �Iemas, �

estiradas em 1� outras localidades situadas nas Supremo Q. G. Aliado ja anun

nossa patrl�. I dívísões, estao sendo submetI-lvizinhancas de fronteiras fran- ciou terem êles estabelecido

lhForam rUldosos 'lo� aplaus10s que das a cerrado fogo de

artilha-Ico espanhola foram libertadas
com poderosas fôrças uma ca-

e coroaram os u tlmcs pc avraa'l ria Tod o. ntr t
-

• .o .

beca d p t ôb
.

S
_______

I . os os �o la-a aques ;,
- e- on e 80 re o no e-

O calcado ,inimi�'o? forall! rechaç�dos 10' Congresso de Cieografia .na, .n? setor ,de .Mantes:Gassi-
.Coordenacãolll Icom êxito e o cerc� em t?rno ,vítor �ntônio Peluso Júnior. !o- court: e a agencia alema DNB,
Rio 21 (A. N.) _ O coronel da� tropas ,em retirada e es- se Nicolau. Bor,n e Aroldo Co ldaírn por sua ve�, notICIOU terem os

R ':1 'd 1 f d d treito. A cidade de Argentan foram deaiqricdos para representa norte-americanos alarga 10 sua
UI .ti mel a, c 1e e o setor e

f
. .

t d f
A -, rem o Estado no Dédmo Corrqres -

f' t
\ .

calçados da Coordenação Eco oi conquis a a e as orcas ja B '1' d G
-

f' Q
ren e no Sena, avancando de

. , .

-
' 30- ras) eIra e eogra la, a rI! -

V
'

nômica emba.rca hoje para _

a ultrapassaram. Iizo rvse na Capital da República er:non para o noroéste, até

São Pa�lo afim-de presidir alí O F S· bór
de 7 a 18 de setembro vindouro· q_arllon, e para suéste na díre-

o lançam�nto do calçado po- ogo Im ICO Regrlassou da e�..�,,:..-�;!�-.-. .._,..-.-.. .L
pular. Falando a um vesperti-, São Paulo, 21 (A. N.) - E U A V I S Ono local, declarou que os que esperado nesta capital o "Fogo Norma

....

ndl·anão adquiriram ainda aquele ISimbólico", que deverá prosse-
calçado podem ficar tranquilos guír a. sua jornada para os Londres,22 (U. P.) _ O Fo-

A. L. ALVES faz saber que

pois nesta capital até o dia 10 !pampas no dia seguinte. Pa- reing Office revelou que o títu-
não mais fará publicar sua se c-

d d ê h' I .

"f h" f
.

1 d t d E t
. ção de oportunidades imo b i l ia r i-

e ca a m s, avera sempre, ra recepcionar o ac o que 011 ar a pas a o x erior, sr. árias, solicitando aos inter, ssado
pelo menos, seis mil pares à ,aceso nos montes Guararapes, Eden, regressou à capital bri- di

.

venda, e em São Paulo 10 míl.jno Estado de Pernambuco, fo- tânica, depois duma visita à
ir ig irern-se à rua Deodoro 35,

F' b
-

d I d f t· 1 N ândí d lst pare inlormes sôbre aquele as-
rrzou em quê a renovaçao e ram prepara as es ivas so e- orman Ia, on e se aVIS ou

sunto.
estoque se fará mensalmente ,nidades, que se revestirão de com Eisenhower, Montgomery _

com a máxima regula,ridade. grande esplendor civico. . e oficiais franceses. NO Va ticano
o 3' general
capturado

.

Roma, 21 (N. P.) - Um ter
ceiro general alemão acaba de
caír em mãos dos aliados entre
os quatorze mil prisioneiros Ifeitos na França meridional,
nos primeiros 6 dias de ínva
são. Trata-se do major general
Hans Schubert, que foi captu-
rado com todo o seu estado- O bi
maior de 36 oficiais. Schubert

arce SDO de Leito para os

é qualificado oficialmente de São Paulo pobres
nazista ardoroso. Até junho, São Paulo, 21 (A, N.) - To- Porto Alegre, 22 (E.) -- A

€l'a o 'chefe da Administração dos os jornais desta capital dão Indústria Madeireira Ltda.
Militar Alemã da Franca com grande destaque à noticia da desta capital, acaba de doar à

séde em Tolosa e gozava da fa- nomeação de dom Carlos Car- Legião Brasileira de Assistên

ma de extrema crueldade. Pa- mello. de Vasc�mcel�s Mota, I
cia 50 leitos duplos para se

l'ece que foi essa fama que mo- arceb}spo de Sao Lu�z do Ma- I rem distribuídos aos beneficia

tivou sua transferência para o r::nhao, para o arcebIspado de dos por essa benemérita ins

sul da Franca. Terá êle o con- Sao Paulo, publicando a foto- tituição.
sôlo de dizer'que não fi'acassou grafia e bi?&"rafia daquel� pre- E' digno de louvor o auxilio

na sua missão, porque fôra in- lad? A C:rna Metropolltal?-�' qu.e o
A

comércio e in�ústria 10-

cumbido de combater os "ma- p�Ia mamfestar o grande )U- cals, vem prestando a LBA, ca
quis", mas não os exércitos brIo que nesta hora enche toda pacItando-a a realizar com

aliados, , ,

a �rquidio�ese,. ordel1:0u qu�, maior intensidade seu amplo
--_ ----- durante tres dIas, sejam repl- programa de assistência social
" Igreja Metodista c�dos fes�iva!l1ente os sinos de que aos convocados para o

Rio,.21 (A. N.) � A Igreja. todas as IgreJas, l'�a�rizes e c�- serviço ativo do Exército quer
MetodIsta do BrasIl, que se I pelas, pela manha, as 12 e as �aos desprotegidos da fortuna
desligou completamente da 18 horas. Em todos êsses tem-

Americana, embora lhe siga' pIos religiosos, será cantado,
-

as 'doutfinas e a liturgia, aca-1TIO próximo domingo, solene Entraram J. COSTA MftlLLMANNba de reunir-se em concilio,' Te Deum. \li
tendo então votado uma men-

�

T I (E h C
sagem calorosa à primeira da- SENHORITA em o osa ngen eiro ivil)
ma da China, congratulando- Casa comercial distinta pre- Arge121 (D. P.) - Foi anun· Escritório Técnico de Construflão
se com o Brasil pela presença, cisa de uma empregada que ciado autorizadamente que, a p

Y

entre nós, e fazendopreces at- conheça contabilidade e dacti partir de zero horas de ontem, rO]êtos, Orçamentos, Adminirtrcrção
dentes �o sentido de qu� a saú� J�gr�fia_ Escrever, dando rere-, a cidade de Tolosa está donü- Rua Esteves Junior, 168. -- Fone 733

de dó. Ilustre dama sela com, renelas, a: ._- A, E. Caixa Pos·1 nada pelas fôrça;; francesas do i FLORIANÓPOLIS
;pletamentc:: ,N§l�l;)elecida.. . ! �;al 139, Florhm6poJis, _; i1;'J.tedol'. 1 .....----_1__.. --- ...

Bombardeadas
pelOS aliados
Roma, 21 (U. P.) -- Anun

ciou-se oficialmente que as re

finarias de Ploesti e na Che

coeslaváquia, bem como aeró
dromos e parques ferroviários
na Hungria, foram violenta
mente atacados por máquinas
aliadas, durante o dia de on

tem.
i._-,..,.............,._�

Projecio de filmes
o Instituto Brasil-Estado:"

Unidos fará realizar, para
seus associados, hoie, às ]6
e 19,30 horas, sessões cine
me togrédicee, com a pro te

ção de novos filmes.

ênr, Roy Nash FOf7riiZadOO-
...··..........··-

rio Sena

Sa.-feira, às 1S horas, no Teatro
Alvaro de Carvalho, haverá um es

petáculo cujo programa constará
da exibição de um filme e de um

ato de variedades da Cio. Iracema

de Alencar, e no quc:.J essa atriz

declamará vários poemas dos rios

ses melhores poetos .

Essa vesperal é em benefício das
Missões. cujas Irmãs e cujos Mis
sionários têm sob seu cuidado, em

todo o mundo \inclusive no Br·asil).
25 mil leprosos, 881 hospitais com

36.300 enfermos, 1.971 orfanatos
com 112.900 órfãos. 428 abrigos
com 17.800 velhos ohr iqo.do a e 37.200
escolas com 2 milhões de e lurios.

FlorianõpoUs, 22 tje Agosto de 1944

Coftvito
O Diretório Regional da Liga de Defesa 'Nacional convida

o povo de F'loranópolis para o comício que se realizará no dia.
::2 do corrente (terça-feira), às 17,30 horas, à Praça 15 de

Novembro, em frente a Catedral Metropolitana, em comemo

ração ao 2° aniversário do reconhecimento pelo Brasil do es

tado ele beligerância que lhe foi imposto por nações do "eixo".
................................- ............-_-_-•..-_..-.-.-.-_...

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

--------�----

Se V. S. precisar de linhos,
casemiras e outros tecidos,' fa

ça uma visita à Loja das Case

miras, na rua Cons. Mafra,
8-A.

Suspendeu tôdas
as obras
Rio, 21 (A. N.) - Um ves

pertino local noticia que o di
retor da Central do Brasil, em
virtude das dificuldades da

guerra, acaba de suspender tô
das as obras de eletrificação,
extinguindo, ao mesmo tempo,
a respectiva comissão e man

dando arquivar todos os p'_';)
cessas a respeito.
o expurgo dos
aviões
Rio, 21 (A. N.) - O dr. Fabio

Carneiro de Mendonça, diretor
da Saude Pública dos Portos do
Brasil e supervisionador doa

serviços de expurgo nas bases
de Natal e da Africa do Norte,
falando sôbre os resultados do

expurgo dos aviões, que está
sendo feito com o máximo ri
gor, informou que no ano pas
sado foram apreeendidos em

aviões 300 "anofelis gambiae"
_
o terrível mosquito responsá
vel pelo impaludismo. Quanto
à mosca "tsé-tse", responsável
pela molestia-do-sono, só uma

foi capturada.

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

NUNCR EXISTIU IGURL

Dr. Caio Machado
Acha-se entre nós, a passeio.

o nosso preclaro confrade sr.
dr. Caio Machado. proeminente
figura da imprensa paranàense.
Somos imensamente g�at_os à

gentileza com que. ontem. nos

distinguiu, visitando-nos. -- o

que fez em 'companhia do ilus
tre causídico dr. Wanderley Jú-
.nior.

Em pregado de Esuit6rio
Precisa-se de um. de 14 -o 16

anos, que tenha o curso. primário
completo e conheça algo de dacti
lografia. Tratar pessoalmente no

MOINHO JOINVILLE, edis BadarÓ.
no segundo expediente. 3v3

Roma. 22 (U. P.) - As tro

pas fran cesas pen etraram na

z6na ocidental e setentrional'
de Toulon. Seg-undo informa
«ões otír+ais, o atanue teve lu
gar no dia 20, com o auxílio da
esquadra e da aviação aliadas,
que cooperam no bombardeio
da cidade. Os alemães, que ain
da resis+em em alguns pontos
de 'Toulon, agora só contam
com uma est.rada para sua Iu
ga, l'oi8 as demais estão sob o

contrôle elos aliaclos.

FRA�OS -.---:(
ANtMICOS

TOMEM

Vin�o Creasotada
"SILVEIRA"

Grand. Tônico

Vaticano, 21 (U. P.) - O
Papa recebeu esta manhã em

I audiência, o coronel Pac�a e
Inumerosos soldados brasileíro.s
com 'os quais palestrou alguns
minutos em português.

Ora. JOSEfINA SCHWEIOSON
de regresso de SUQ via
gem, reassumiu sua

-

clínica.

Rancho aos pobres
Porto Alegre, 22 (E.) A Fe

deração Espírita do Rio Gran-f
de d? Sul,,_sediada nesta capi-��;
tal, a rua Gen, Vitorino, n.

146, em cumprimento ao seu

programa de assistência social,
realizou em colaboracão com a

Legião Brasileira de" Assistên
cia (Comissão Estadual), a

distribuição correspondente ao
A mês em curso, de 3.230 quilos
de gêneros alimentícios de pri
meira utilidade, em forma de
"ranchos", entre 300 famílias
necessitadas e por intermédio
das cinco entidades suas' filia�
das.

._
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