
traidor li
LONDRES, 25 (u. P.) •.. A BBC INFORMOU QUE O E�IBAIXADOR SUIÇO EM BERLIM DIRIGIU UMA' NOTA A SEU GO.. \

VÊRNO, NA QUAL PEDE ASILO PAHA PIERRE LAVAL. ./.�\'
--_

. ..."-=-�""_",_==_..==-".,-""'-""-=-"......,-,,..-=-=-""'--=======�,,,_""""=== �,.",

Pedindo asilo para
/--.

o
Repetem-se 'os êxitos russos

LONDRES, 25 (U. P.) - "Os russos conseguiram írrtrodu
zír profundas brechas nas linhas alemães da Rumânia, na di

reção do Danúbio". Transmitindo a informação, o comentaris
ta da agência, alemã DNB acrescenta que os russos estão ti
rando partido da situação política e da confusão existente en

tre nazistas ,e rumenos, na frente de batalha.
.

Londres, 25 (U. P.) - As fôrças russas de Tobulkin e Ma
linovski capturaram Kishinev, capital da República da Moldá

via, segundo anuncia em ordem-da-dia o marechal Stalin.
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

K. 91?11
--.--.-----... ---------------- Luta em Tonlon IAs Iôrcas do

«eixo» jBombardeios tocl'a"��'a�: J�To�i�n-;e't���llgral- Panou, Roma, 25 (U. P.) - 750
em mãos dos aliados, lutando- Londres, 25 (U. P.) - As

Londres, 25 (U. P.) - A queda da R�J?ânia pa�ece ter I
bombardeiros pes�dos ataca-

se ainda ferozmente nas ruas. fôrças do general Patton já se

sido sinal de debandada geral para os satélites do "eixo". Se- ,r� optem os aeI<?dromos e
As fôrças francesas, que inves- acham a 260 kms. da fronteira;

gundo afirma o "Times" de Londres, a Bulgária dirigiu-se Ofi-I refman,as �e p�troleo na Ch�- tiram de oeste e noroeste, ocu- Ialemã, segundo revela um des
cialmente ao embaixador britânico na Turquia, pedindo que coe�lovaq1lla, Vl3:S de comun.I- param a prefeitura marítima e II pacho da Frente. Os tanques
Jhe sejam comunicadas as condições de armistício aliadas. c�çao da Hungria e J�g?esl�- outros pontos pouco a léste do. do Terceiro Exército norte

Prosseguem as conversações, a respeito das quais a Rússia es- via e uJ?a ponte fe�roylana. so- arsenal de marinha, que é o I americano penetraram nos ar-

tá sendo devidamente informada. bre o no Po. Os objetivos visa-
principal centro da resistência' rabaldes de Troyes.

Londres, 25 (U. P.) - A BBC anuncia que foram entabo- dos na �he�oeslováqui� foram alemã. A noroeste e ao norte de
ladas nezocíacões indiretas entre a Finlandia e a Rússia em duas refinarias de petroleo nas

Marselha, os norte-americanos
E8tocolm�.

J
'

cidade de Kolin e Parduibice,
prosseguem em rápido avanço.

Londres, 25 (U. P.) - O armistício solicitado pela Ru- que se �ncontram 6� e 88 kms.
Despachos de Marselha reve

mânia provocou verdeira corrida entre os satélites do "eixo". r�s.pect�vamente a lest�, de Pra- Iam que os alemães dinami

Depois de noticiado idêntico pedido da Bulgária e enquanto se ga, assur� �omo os a.el0d�0,n:-0s taram a maior parte das íns
realizam as conversações para apresentar os

o

termos da paz de Parduíbíce. Os aVladole::s. in- talacões portuárias mas que

ê..� outro satélite, ch�gam despachos de q1:le a Hungria tam- formaram que for�m obtidos oitenta por cento d� cidade es�
bém quer entrar na fila. Prevendo o movimento, o regente bons r�su}tados,: Nao houve fO-1tão intactas.
Horthy faz desesperados esforços para criar uma ditadura de go. ar:tI-aereo sobre a zon� d?s ------------
ferre, tendo assim dissolvido todos os partidos húngaros afim- obJetIvos. _da. Chec.�eslovaqu:a Mo�cou -Ignora 'l
de- abafar qualquer explosão das correntes pacifistas. Parece, e. a opo�Içao. de 3;v1.oes germa- Õ •

porém, que a situação na Hungria é sumamente critíca. De mcos fOl mUlto dabIL Moscou, �5 �u:. P.) - �ada Comprar na CASA MISCE-
Zurique, pelo menos, dão conta de numerosos motins prenun-

E G b
se sab� aqu� oflClal.men�e .;;obre LANEA é saber economizar.

ciando uma revolução geral aos quais se teria juntado a maior m reno le � capitulação ?a RUI?anra. A

parte do exército. Imprensa publica umcamente

NOVA IRQUE, 25 (U. P.) - A emissora de Brazaville in- Londres. 24 (l!. P.) - Fôr- um pequeno �espacho d_e .Lon- Reforma ela

forma 'que o ex-premier rumeno Antonescu chegou, fugido, a ças ?orte-a:n:encanas chega- d�e�, reproduzindo a nO!lcIa da Po.licia civil
Berlim. oE, em Angóra, dizem os círculos diplomáticos que 'aS ram a, �ront�lra fraI?-�o-sUlça! rádio d_e Bucareste, s?bre � RIO, 25 (A. N.). - Informam

condições apresentadas pelos russos à Rumânia para o armís- A notícia fOI transmitida pela formaçao do novo governo. E, de Alagoas ter sido nomeada

ttcío são as seguintes: - rendição incondicion;U e instalação rádio "Na�ões Unidas", ,e �e- :po� outro lado, anuncia novos uma comis�ão para elaborar:

de um govêrno democrático na Rumània. Em troca, a Rússia fere-se, eVldentemente; as Iôr- êxitos das tropas russas mi lu- um, 3:nte-p�oJeto de reforma da

garante à Rumânia sua independência, reconhecendo seus di- ças que ocuparam Grenoble. ta contra os rumenos. polIcIa CIVIl daquele Estado.

leitos a toda Transilvânia.

Ano XXX I
------

A Rumânía contra o

FlorianópoUs- Sábado, 26 de Agosto de 1944

. (
\ Cairo, 23 U.P. [Urgente} - A erusscro egipcia informou que , esta

tarqe. o govêeno rumeno declarou guerra à. Alemanha.

Londres; 25 [U. P.] .' A emissora de Bucareste deu conta de que

.Cl aviação germânica bombardeou Bucareste. na tarde de hoje.

o discurso do almirante Ingran
RECIFE, 24 (A. N.) - A nota marcante das comemora

ções nesta capital, pela libertação de París, .'.foi o discurso do
.almir�te Ingran, pronunciado da sacada do Palácio do GQ
vêrno de Pernambuco. Dirigindo-se aos pernambucanos o Al
mirante lngram discursou em iugiês, sendo suas palavras tra
duzidas para o povo que, em massa compacta, se aglomerava
::para ouvi-lo. Disse que a data da libertação da França era um

.gramde dia de civilização. E perguntou, então, ao povo o que
sería o dia em que as fôrças aliadas marchassem sôbre Berlim.
�erminou dizendo que ser,á,. então, o caminho da vitória fimaI.

..

o

{",-
1 ,,,

," .'

Chegaram ao
Delta do Ródano
Roma, 25 (U. P.) - Anun

cia-se oficialmente que a pro
gressão aliada ao longo da 1'0"

dovia 572 levou os aliados ao

Delta do Ródano, ponto dís...
taute 32 kms. de Arles.

Êste Certificado Vale um 7i�éloI-'
,

E V�lA COJ.l1PLETÁ

.

C§arautiacfoutra rideutes

Além dé ser o relógio anti-magnêtico
por excelência, Tissot é de absoluta
precisão. E não é só, Tissot pos
sue ainda um Certificado de Garantia
Contra Acidentes, válido por um

ano - o tempo necessário para o

Sr. se convencer da sua resistência
e do seu perfeito funcionamento.

Assim, ° consêrto de qualquer avaria
que sofrer o seu Tissot, - até
mesmo a quebra do vidro - não lhe
custará nada. E se o consêrto não
for possivel, o Sr. receberá um novo

relógio, pois o certificado vale um

Tissot l Veja nas vitrinas das boas re
lojoarias os elegantes modelos 'I'issot.

E note que nenhum outro relógio de
classe é ven-dido por preço tão módico .

Em cromo fundo aço, desde, Cr $ 460,00
Folheado, desde Cr $ 610,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 Grande Concurso- SAPONÁCEO RADlUN
Cio. de Produtos Qulmlcos Fábrica Delem'

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

NA CASA BRANCA - O general Charles de Gaulle, em visita à casa Branca, após avistar- -

"WASHINGTON, agôsto - (Inter-Americana) - Um des- se com o presidente Roosevelt. é apresentado ao secretário do Tesouro. s:. Mo:genthau, pele.
pacho enviado pelo tenente-coronel Carrol E. Peake, oficial de secretário de Estado, -

sr. CordelJ Hull. Estava presente & senhora Boet tiger , t ilha do presi-

lig�oj��àFô�aExpeilicion�iaBrnsilcira,���lor�� �����������d�e�n�t�eiR�o�o:s:ev:e:l-t-.�(�F�ó:t:o���a�In_t_e:r:-A�m:e:l-ic_a:D�a-)�.=����������elogios aos soldados brasileiros, afirmando que os mesmos to- !li N I"
.

f 1-'"ram submetidos a intenso treinamento que os prepararam para

.

OVO remédio para a para,18la 10 aO.1 .

seu primeíro combate contra os nazistas.

M,. Washington - agosto -Ide Washmgton contra a poho-·
O coronel Peake louvou o espírito e o entusiasmo dos sol- ove IS (INTER-AMERICANA) _ Su- míelíte �o�'am o.método Ken-

dados "brasileiros, declarando que "eles são os mais alegres e mídades médicas desta capital, ny e a tísíoterapía.
. .entusiastas soldados do nU1J11do, e estão otimamente equipados". Comprar, vender ou alugar prosseguindo nas pesquisas pa-I

O tenente Ka�at,. plOnelro-·.

O despacho foi enviado após a mensagem especial dirigida' ra a cura da poliomielite, ou no uso da prostlgmlI:a� decla-
ao presidente Getúlio Vargas pelo premíer Bonomi, da Itália, II' só na

paralisia infantil, iniciaram rou que o. �ovo remédl�, mos-na qual o estadista italiano saudava o desembarque dos solda-

A SERVIDORA I experiências com um novo

me-Itrou-se eflCIen.t� e� 75:c dos

ldeOsS. comandados pelo general Mascarenhas de Moraes em Nápo-
.

dícamento, o qual, se tiver re- casos de paralisia infantil em

sultado livrará as Américas de que foi ministrado.
Os observadores militares em Washington salientam que o fa maior organização no um ter�ivel flagelo. O medicame�to é u� com-

treinamento das tropas expedicionárias brasileiras foi acelerado gênero nesta cap-itaI) Esse remédio, que se chama posto de amemo, rela�lVamen-
pela estreita colaboração e pelo intercâmbio de conhecimentos Rua João Pinto, 4. prostigmina, foi aplicado pe- te comum nas 'pratel�l�as da
c métodos entre o estado-maior dos Estados Unidos e o estado-i Fone 775. lIa -prímeíra vez no tratame!lto maio.ria, dos díspensartIOS dt!:' Imaior brastleíro. .

de um paciente num hospital]hospítaís, $efSur:do o. enen �
_____________ de Washington, depois de con- Kabat sua príncípal virtude e

ferêncías entre médicos de três relaxar os espasmos muscula-

NOVOS 'hospitais " da cidade e outras res e melhoras a coordenação
. e autoridades. É a primeira vez Usando-o no�. casos agudos, de

US IDOS na história médica desta cida- par com o metodo Kenny, acre- ,

11 de que se usa uma droga pa- dita o �L Kabat q,:e. seja pos->
ra combater a polimielite. sível evitar a paral1sl� poste-

I;
COMPRA e

O uso do medicamento foi rior. Embora ainda nao se te-
I V�DE solicitado pelo Herman Kaba,t, nha descoberto nad� para �e--

Idir.>ma. por- oficial médico adido ao Serviço ter o progresso do vlrus,no SIS-

tuguê.. espa- de Saúde Pública dos Estados tema nervoso central, e tal o

nhGlI. francês, Unidos, ,depois de longos estu- entu�ias�o do n;édic� pela
inglês. etc. dos em vítimas da paralisia in- prostigrnína que ele ve nesse

fanti! no estado de Minnesota remédio - aplicado com o tr�- .

juntamente com a irmã Kenny tamento Kenny - a salvação
e o dr. Miland Knapp. longamente e�per�d� contra o'

O tenente Kabat explicou flagelo dl1: po�Iom1e�lte.
que o remédio deve ser dado A l?ros�lgmma fOI usada pe
aos pacientes no período agu- 1� primeira vez dm:ante. o ve

do da doença, para evitar a rao passado, nas .epld�mlas v:- .

.

paralísía posterior, mas insís- rífícadas na Callfor!lla, Chi
-------------

tíu na necessidade de experíên- cago e Boston;. e f�l recomen-·
. 'MACHADO, & ClAl das, embora ele só tivesse si- dada como medicação na �aro-- .

do ministrado até agora em lína do Norte, onde � .venfica
casos sub-agudos e crônicos. ram recentemente vanos casos'

Os principais tratamentos até de poliomielite.
agora aplícados nos, .hospítaís

.

"'-- - -.. -.:" -.-..� .i�í..",_ J'J'a -.· ·.-.-.·..;.w7·-.; --.-;,.�'!"-

Utilíssimos e valiosos premios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Petrôpolia»,
no valor de SOO cruzeiros, até 1 sala de jantar. modelo «Arizona-, toda de imbúia e

cedro. no valor de 8.000 cruzeiros. além de 5.500 outros prêmios menores.

20 env61ucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo
SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon· numerado para o sorteio a realizar-se a

5 DE DEZEMBRO DE' 1944. ÁS 14 HORAS
na Séde da COmpanhia

Os ccoupons», para serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"
até (, dia 20 de novembro. enl:Qntram-se com o sr.

Virgílio José Garcia
Rua Tiradentes, :JS

o pOVO crê
Rio, 23 (A. N.) - A Coorde-

I nação está estudando, no mo

menta, uma série de planos P8,
ra lançamento de produtos po-
pulares afim de contrabalançar
a crise, pelo menos em auxílio
as clasess menos favorecidas.
Assim, pode-se adiantar que
serão lançados, dentro de pou
co, mais dois tipos de calçados,
rural e o colegial. Até o fim do

ano, as fábricas do país deve
rão produzir para todo o Bra
sil uma média de 160 mil pares

calçados. populares. A COOl.de-1vai lançar camisa e camiseta
populares.
--Prefira uma parte de sel.1
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carída
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais eontôrto no

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

do Hospital de Caridade).

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto fi.o 13

Tel. 1022 - ex. postalJ39
ASSINATURAS
Na Capital:

AD� Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contrato.

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

A direção não se responsabiliza
pejos conceitos emitidos nos

.
artigos assinados

Os mais alegres do mundosoldados

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vaI além de Cr$ 5O,00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

,

CONTA'BILIDADE. AGRICOLA
CURa0 POR CORRUPOND'NCIA - ÚNICO NO ••ASIL

Pelo cóntodor E. S,RÁULlO SERLiNCK
O. grande utilidade paro fazandos de café, Máquinas de beneficiar
cófé, arroz etc., pec:u6ria, silVicultura .,serraria. tsse ccrse é de
grond. interesse para os '.n"or.., fazendeiros e contadores
em geral. Da &0 adminlstiação �de-- _o· futuro do .. Brasil.

�",,·f.ferm� ..

ACADIM-IA IICAiRLOS DE CAMPOSII
1-

.

Rua 0. ....._"ro." 337_"o .n.... - CeI.a P 1. 22'0 • S. Paulo
*

U. JB.

LIVROS

'g-:
.

, �
6 1
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I '\�__ ="O

,-""=-:'_....J
! ����
,

......,,�--

, O. l. R O S A
i QUA DEODO�O,3'3

flOl2ltlt1ÓPOllS

Rornan.ce, Poesia. Religião. Aviação,
.

Matemótica. Física. Química. Geo
logia, Mineralogia. Engenharia ci

vil, militar e naval. Carpin�
Desenho. Saneamento, Metalurgia.
tle:tricidade. Rádio, Móquino�.Mo
tore., Hidráulica. Alvenaria,�'
cultura, Veterinária. Contabilidade,

.

Dicionários. .tC, e«:.
'

AgênciClll • RepreSentaçõo em. Gera1
Matriz: F1orianópol�
Rua loã.o Pinto , __ n. Si
Coixo P08tal, .37

'

. Filial: Cre.ciúma
Rua Floriano Peixoto. a/n (Eélif.
Pr6prio).- T.legramClll:�
Ag.nt.. noe p';ncipC1Í8 municipiot

do E.tado·· .,
FARMAC·,IÁ! ESPERANÇA'

fio Far.ád.tleo NILO LA.U8..

..oJe -.· ...�· \

, '

......_ ••elo.� ..-.... _;_ Boaeopa..... -,.......... -
'

.�" ..�....
.

ear.._ \11 o 0· ...

� � .__t------�l
r

1 i

CréditoMútúo Predíol
Proprletárlos - J_ Moreira & Cia.

\
I

))1

j
> i

í

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

, .I
" .

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00 !
.

'

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

j:

.
;

•
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Do general Mascarenhas ao general Clark
ROMA, 24 (U. P.) --. o GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS; COMANDANTE DAS. FÔRÇAS EXPEDICIONÁlUAS BRA..

SILEIRAS� ENVIOU AO GENERAL CtARK A SEGUINTE MENSAGEM TEXTUAL: "OFICIAIS E SOLDADOS DA FEB RECE
BERAM COM GRANDE SATISFAÇÃO VOSSAS SAUDAÇõES 'PEtO SEGUNDO ANIVERSÁRIO DA DECLARAÇÃO DE GUER
RA DO BRASIL À ALEMANHA. VOSSAS PALAVRAS NOS CONFORTAM E REAFIRMAM o SENTIMENTO DE CONFIANÇA
QUE UNEM NOSSOS DOIS PAíSES. OS SOtDADOS DO BRASIL ESTÃO ORGUtHOSOS POR PERTENCEREM AO QUIN,.
'TO EXÉRCITO E TUDO FARÃO PARA ELEVAR, AINDA MAIS, OS PADRõES DE BRAVURA E EF'ICIÊNCIA DAS TRO�AS
SOB VOSSO COMANDO. APRESENTO NOSSOS AGRADECIMENTOS AOS CAMARADAS DO QUINTO EXÉRCITO��.

i,...V:d·
....•.....

S
....
-...

1
i Conhece esta �

I I a neta I (üsleria dos Homens (élebres)
......... ........ Por ENEvÊ

No dia 24. viajou, por terra, pu-
1'0 o �io de Janeiso, o sr, desemb,
Henrique Fontes; que ali repre
sentará o Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina jun·
to ao 10· Congresso Brasileiro de
.-Geografia, '

•••••••••••••••••••••••••
A posse do O PRECEITO DO O.A
,dr. Abrêu Fialho ., A sífilis pode evoluir sem qual-

Rio 2:' (� N) _ E
- quer manifestação ou sintoma. Os

, ). - ". n1 sessao'l candidatos ao callamento, de om-

-solen e, a Academia Nacional de I bo's os. sexos, devem submeter·sa a

Medicina, presidida pela pro- exame médico para verificar se

Iessor Aloísio de Castro 'to- têm sífilis. SNES
,.1 ' ,.

mara/ posse amanhã, às 21 ho-
ra.s, o professor Sílvio de Abrêu
Fialho, recentemente eleito pa
ra a vaga aberta pelo faleci
mento do saudoso professor
Helion Póvoa.

1\ 1'1 I \'J�mR"RI()S
A efeméride de hcje marco o

<aniversário do operoso e distinto
hanqueiro sr. Genésio Miranda
Lins, cO,diretor do Banco "Inco".

Comemora hoje o seu dia na

talício a sra. Genésio Teixeira, es

pôsa do sr. Nestor Teixeira, cor.
ret} funcionário da Aduana des.
-ta capital.

"',,:i .. rn Itnof'l boje.
ars. José Bonifácio Schmidt, Luiz

Adolfo Born e José Cavallazzi'
jovens: Paulo e Sílvio Meirel�s'

.

menina: Olindina, filha do �r.
::Mário Oliveira.

H nhilft ações:
Estã:o·se habilitando para ca

sar: o sr. Danúbio Melo e srita.
Rute· Arruda Ramos; o sr. Osvol
-do Carpes Martins e srita. Maria
de Lurdes Roberge; o sr, João
Ponciano :ia Silva e sri ta. Lauro
da Silva.

VfIlJan,,,,,,

Ataques macicos
Moscou, 24 (U. P.) - Infor

mou-se que o general Masleni
kov está desfechando ataques
em massa contra o último se
tor estável do Báltico, entre o
mar e o lago Peipus, que ainda Iestá bloqueando as tentativas
do general Govorov de Iancar
o pêso de suas tropas no tea
tro de luta.

O milionàrio
Hotschild
Nova Iorque, 25 (U. P.)

O Serviço de Comunicações
Federal gravou uma transmís
são da Rádio Agricultura de
Santiago do Chile, a qual in
formou que Mauricio Hots
child, que havia sido raptado
na Bolívia a 17 de agosto, che
gou à capital chilena, via aé
rea, na tarde de quarta-feira.
Acrescentava a informação que
o multimilionario sentia-se fe
liz e muito breve partiria para
os Estados Unidos.

Fabricante e distribuidores das afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue .um gran
de so-rtimento de .casemiros, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnor-íns e aviamentos
para alfai'.1tes, que recebe diretamente das

fábricas, A Casa "A CAPITAL" chama a atençõo dos Snrs. Comerciantes do interior no sentidó de lhe fazerem uma

visita antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Paganini passeava calmamen·
te pela'S ruae, no dia sequinte
a um dos s e u s mais retumban
tes sucessos em Leipzig. Encon
trou um pobre velho, mendigo,
de cabelos e barba.. b ro n ccrs ,

que arrancava notas pavorosas
de um violino em lamentável
estado.
Paganini, que estava de mui

to bem humor. em virtude do
recente triunfo, pediu errrp res
tado o

í

n st r urnen to e. como

para semelhante artista não há
violino ruim. tirou dele notas
vardadeiramente rnc rovilboscs.
Depois, desejando saber a opi

nião do velho .. o efeito que
havia produzido. perguntau.lhe:
_. Então, meu amigo. que lhe

parece?
E recebeu, em tom indulgente,

esta resposta:
--Nõo está mal, nem bom, meu

senhor, Se estudar com afinco,
acabará tocando bem, O essen

cial é não desanimar .. :

Cavalos e bois
de ra<a

Cozinheira
Preciso-se de uma, háhil

e asseada, .10 "Pensõo
SUlço", ruo Esteves Jú'
nior, 135. 5 v. �

São Paulo, 25 (A. N.) - Se-

guiu com destino à República
! do Prata uma comissão de téc-

Inicos, chefiados pelo dr. Plínio
Pompêu Piza, diretor superin
tendente do Departamento da
Produção Animal o qual proce-
derá, naqueles países, a escolha
e seleção de reprodutores des
tinados à nossa pecuaría como

parte final das negociações en

tabeladas pelo govêrno do Es
tado para a aquisição dêsses
animais. Serão adquiridos re

produtores bovinos de linha
gem e equinos puro-sangue,
destinados à caudelaria de São
Paulo. As encomendas dos cria
dores paulistas atingem 500
cabeças.

REMEDIU
ANTISEPTICO

as

PASTILHAS

LDA
evitam e combatem as TOSSES ,

s CATARROS, as dôres de GARGANTA
as liringites, as Bronquites.
� t.lcença do O. N. S, P. N° 186
"", • de �6 de Fevereiro' <i�'•

�.", .

de 1935 �S ",.
"Of 0,002. EucAlyplOI O,

As, «placas mucosas» são lesões
características do período secun

dário da sífilis e podem Ber en

contradas nos lábios, bôca e br
gãos genitais. Em contacto c orn

essas le.Ões, corre-ae ÍJrande rlBCO

de apanhár a sífilia. SNES, '

.

"

Podem transcorrer vários anos

sem que o .. íHiis se (na nifeste
abertamente. As vêzes, ainda, ela
apresenta sintomas de várias ou

tras doenças. pelo que é chamada
«a grande simuladora». SNES.

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

CONVITE
o Prefeito llIunieipa] de Flo

rlnuópolís e a ('umíssão Exe-
cutiva tlOi' Festetos da Recep
ção «lo "Fogo Simbólico", têm
li satisfação de convídar as au

toridades ("H'IS, militares e

ecleslastícas, assoelações des
porflvas e de classe e o povo,
em geral, para asslstírem à
chcgnda do "Fogo Simbólico",
às 19,30 horas «lo dia 27 do
corrente, em frente IlO monu

mento dos herôís da Guerra do
Paraauaí, onde o referido Ia
eho xlmbôlleo será festhamen
te recepcionado velo UlU1Hl0
ofi{'inl e meios esportfvos lo
caís,

-

.- -

O mais completo estoque de

I
brins de linho � algodão po
dem ser encontrados, a preços
convidativos, na Loja das Ca-
semiras, instalada na rua Cons,

��%!� ..........w.�••--- Estão além de Regressou de
::z2:,�::�es Rambouillet Porto A.legre
São Paulo, .25 (A. N.) :._ Du- R' 23 (A N) R10, ••

- egreS-SOll
rante a visita à Associação Co- Junto às fôrças norte-ame- de P. Alegre o ministro Salga
mercial de São Paulo, o coronel rícanas, 24 (U. P.) - Ram- -do F'ílhe, que atí foi especial
Rúi de Almeida, responsável bouillet, cujo grande castelo é mente asslstir a declaração da
pelo Setor de Vestuári9s e Uni- residência de verão do presí- primeira turma de aspirantes
fo�rn�es da Coordenaçao Eco- dente da República francesa, do CPOR da Aeronáutica na.

nomica, declarou que o povo. e local habitual das reuniões base de Canôas.
de São Paulo c?mprou, .

num !dO gabinete, já foi ultrapassa
período de 24 dias, ·10 míl pa- da pelos americanos,. não sen
res de calçado do tipo "Coor- do, porém, até agora, anuncía-
denação", da sua captura oficialmente.

Artigos e

expressões
Maceió, 23 (A. N.) - Tem.

causado magnífica repercus- .

são nos círculos oficiais e na

sociedade de Alagôas o movi
mento' de tocante solidarieda
de humana da imprensa e de
expressões do mundo feminino
carióca em favor das vítimas
das inundações. As notícias pu
bl lcadas nos jornais de Maceió
têm merecido destaque e v0rl
acompanhadas de comentá
rios que bem refletem a grati
dão do povo diante dos gestos
expontâneos da gente da me

trópole. Ainda hoje um vesper
tino transcreve um artigo do
c,Diário de Notícias" lido com
o major interêsse em todos os

círculos.

CARTAZES DO DIA
HOJE 'SABADO HOJE

TEATRO A. DE CARVALHO
t.. 's 8,30 horas:

9a Récita da Companhia de Comédias

Iracema de Alencar

Na frente da
Birmânia
Kandy, 23 (U, P.) - Um co

municado do C01113Jndo de Lord
Moutbateem anuncia que o

avanço br-itânico ao longo da
estrada de Tiddin prossegue.
Revela que aviões aliados co

locaram impactos diretos em

três navios fluviais e acrescen

ta q ue outras pequenas embar
eações nas águas do Chindwin
e Irrawady foram atíngtdas.

Finalmente apresentação da �élebre peça em
-

3
W. Somerset Maugham:

CIC LONE
âto s de

Preços: - Cadeiras Numeradas c-s 6,00, Balcões não numera

dos 5,00, Camarotes 30,00 e Gerais 3,00,

CIHE «(IMPERIAL»
A's 4,30 e 7,30 horas
Programa Gigante

Edmund Lcwe em:

Caminho do mal
Mischa Auer e centenas de garotas em:

Musicas e bananas
COMPLEMENTO NACIONAL {Natural)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. • Imp, 10 anos»,

melhores

�..a. _ ! ..

!
I
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Resfriado
do Peito

Negócio de ocasião lO prefeito de
Vende-se bela propriedade em Ott!..�waPorto Belo, própria. para veronelo, li

fre.nte para o mar. B lém ,).) (A N) EntreLí.nclo. residência, completamente e , ":: .. .
-

mobiliada. com rádio e carrega-; os passagelros chegados on
dor "Windcharger" p baterias, etc.

I tem
do Rio, figura o sr. Stan-

O te r ren o, plantado e bem o j o r- Iev Lewis. prefeito de Ottawa
dinado, situato entre a estradae',

f 1 d ' ,

o mar, mede GOx300 metros. Fonte. (Cana.dá ) , que, a an o o 1e-

natural de água p o tdvel , crista.! portagem local declarou "1'01-
lina. Informações, por Fovor , com tar a sen país encantado pelas
o sr H. Mur r o.y, na Rua João I visitas qlle fizera, não só ali
Pinto. 26, nesta capital. 10 II, 5 J

na capital da República, como
São P�lllo e Belo . �Iorizonte.1
por cUJo progresso flcou gl'an- �

.
.

-
__ -o__..-.. -__ -

Vende se uma máquina registro. demente
í

mpresslonado. Um

A
- ,

doro «National», mod�lo 726, no-
I fato interessante ocorreu coes aereas

vo Tratar' no (Bar Or iervtea , na, .' ,

ru� Vítor Mei rel ea, I!. 30\1.17 quando um dos jornaltstas so-
Roma,23 (U. P.) _ Num co-

Iicitou ao SI'. Stanley uma to-
munícado sóbre atividades aé-

Curso de Corte togratia sua. Como o prefeito
reas das Iôrcas destacadas na.

. I nã o tivesse encontrado o obje- -

Itália, foi anunciado que pode-Ervs
í

nc-se em ourcs tí vr qUE' t a.n to interessava ao
\

.

diurnas e noturna.s. 1" 11 lictt rosas fôrcas de bombar-íerros
j01"11a ista, este ie so lCI ou ,� lt t

-

Largo Berij amin '

tl 1 j)8S[I,c!OS com esco a a acaram
então, por e111p1'e8 11110, SC,l

i ontem ás instalações petrolt-
""'..................�;�..........._............ passaporte, para uma reprod,�-! feras da Alemanha e Austrta

Yende-se um a p.ar ê- cao, alegando. que o devolv ia
bem-corno objetivo na Jugoes-

.' lho para logo 0111 seguida acres�entan- lávia e norte da Itália. Ontem

I,ndulaçãl) permanente e um do que confiasse IUO seu JOl'n�l; à noite bombardeiros aliados
-s tab ih z a do r de 1 KW, com ao que respondeu o yrefel�O atacara�n objetivos militares
oouco uso e em perieito estado. c:ana_dellse, sorrindo: Se uao

em Miskolo Hungria.
Tratar na Praça 15, n. 10. confiamos um no outro desde ,.

V.-13 já, como poderemos viver bem

I
------

.••- ....................................----------- quando vier a paz?". O prefeí-

Balcões �r��de���e ��11�lepe7!t��::�lhq:.gLe hoje via- Snr. Dentista!
cô es po r o caso comercial.
V T' D Faço qualquer sistema de
er e trotar na rua ·Ir. e ,egr�sso

1 Dentaduras, Pontes em

!�n_t_e_!l,_2�:._.__,- _. 1_0 v O da. Bolívia
OUJO ou Patacr il . conserto

Gar�ge Preciso alugar. !tio, 2'3 (A. N.) - A esq�la- dentaduras em 2 horas
... uma, parti- drflha da Escola da Aeronau-

apenas Serviço rápido e

Cul ar, pr óxrma ;;0 centro , com tíco, que foi a Santa Cruz de garantido. Pr eço s módicos.
boa entrada. Queira indicer la Sierra representar a avia- Chamado por obséquio
preço e local. Cartas para esta ção brasileira na declaração para Constantino Ser rat ine
Redação, para; «Garage par ti- dos novos aspirantes aviado- Rua Duarte Schu tel, 9.
cular v

• 10 V.' 5 res bolivianos deixou ontem o

.. w-.. ...-...........�-..-.. ....... -.".� na ís amí era reo-resso ao Brasíl , ...:.;"..'.;,..._,.,.:;....,__..::........- ........._.........._.........;.. ....!.U!..-_.......f...#-.: .....;;;.....-....;......

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

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medícínaes, que ..
respiram. Corta a maioria dos resfrúr

dos da noite para o dia.

Regisfradora

{(Fritz» fará revelações ...
Londres, (Via aérea) - O nhecendo o <)Ue os nazis ensí

"Daily Mail" em recente edi-I nam aos seus cachorros e, por
ção, disse que "Fritz", um cão

I tanto, poderão tomar.medidas
de guerra alemão, foi manda- para escapar dos botes dêsses
do, em avião, da França, onde animais. Já se sabe - diz o
fora capturado, para a Ingla- jornal londrino que "Fritz" foi
terra, afim de ser "interroga- treinado para atacar qualquer
do" pelos membros da Esco- pessoa que leve armas de fogo.
la Britânica de Cães de Guer- Isto se verificou quando um
ra. "Fritz" será submetido a fotógrafo da Raf procurou ti- Seró grq titicoda a pessoa
várías provas, afim de se des- rar-lhe o retrato. Além da má- Que entregar n-o Ponto, dos
cobrir qual a espécie de treina- quina, o fotógrafo levava na Auto'móveis, 00, motorista
mento que recebeu, os trucs cintura uma arma; "Fritz", do c.arro 1532, uma CALOTA
que lhe ensinaram os alemães, que estava calmamente senta- perdido e·ntr·e o Estreito, e

E assim "Fritz", ínocenternen- do, ao ver o fotógrafo, ainda de I Biguaçú. 5 v.-4
te, fornecerá valiosas informa- longe, atirou-se contra êle, pa- i - _ ......"..... �...- ..._-- .....

ções �eA c�ráter secr.eto _
para ra estraçalhá-lo. GELADEIRAos brítânícos, que ficarão co-

! .

Vende se uma, medindo

Curso parnculer 'Iro8o por Im20. V'er e tratar
. .

de'
no "Bar S. Padeo",

__l���' 6

Dacf�logri)fia e Taquigrafia Perdeu-s'e �:nj���l
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua o com c.s 2.00,00, nas ime

lecionar. diàriomente, atendendo' das 8 às 12 e dos diações das rua" Cur itibano e

14 às J8 horas, em suo residênc1a, Mauro Ramos S�rá bem gra-

rua Saldanha Marinho, 26 A tificado quem dele fizer entrega
à rua Vitor Meireles 2 .. 80
brabo.:

.

3 v.-3

CALOT,A
... -...........

JUIZOTE·NHA
TEM SíFilIS OU REU-

-MAT1SMO DA M'ESMA

ORIGEM?· US·E O PO-

PULAR

1=Jl!fJl:AiJp:J
A SlFILIS ATACA TUlJÚ O ORGANISMO

O Ftgado, O Baço. o Coração, o Estômago. o�
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos OSS08, Beumetismo, Cf'gut'ira, Quedli do Ca-

belo, Anemia e Abôrtus,
lnotenstvo 80 organismo, Agradável

como um licôr
O ELIXIR !:lJ 4 esta aprovado pelo D.N.S.P. como
auxíhar no tratamento da Sffilis e ReumatIsmo

da mesma origem
FrtLAM CELEBRIDADES MÉQICAS

f'nnre o preparado ELIXIR A c.-mpostçâo e o sabor a
.914. devo dizer-lhes; sempre gradavel d-o ELIXIR .914. r e •

que o tenho empregado, em comeodam-no como arma de
os casos de Indícaçao apre- faell manejo para o público
priadll (slfills em vartas de ,uo combate á !!lflli�, quallda
suas manifestações) os resul- de" que Irequentemente a

tados lêm sidO satl8faforlos, nrovelto no Ambulatorlo d&
pOis são rapidos e dUrli\1eis. Maternidade de Santa Maria

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Pass!J.

------_.----------------�

VENDE-SE
por Cr$

_.
4 000,00 uma casa

sita na travessa Triunfo, n. 6.
próximo á rua Bocaiuv a , aom

6 metros de frente. Tratar Da

avo Mauro Ramos, n 198.

RAMOSALVARO
CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�aDE ({� B!�a�É�t�)�e v!te l�i�!�.OS !�t�aa m��!���i!aaViã�I!��11NORTE--AMERI.cANA NA GRA- maquma que lhe serve de alvo,1 praticamente uma só asa,

BR.�TANHA, 24 (Por Bruce' A "asa voadora", finalmente, Após subir milhares de pés, a
· Mejí, �a y. P.) -

_

Os novos I começa sua de�cida díretarnsn. máquina dá impressão de

que',caças ��gu�t�. alemae� contaJ?1 t� r?mo_ ao chão, afim de fu- perde a fôrça e fica estática,
, CO�l. dISpOSItIVos para subir gir a açao dos caças Mustang", por um minuto e meio ou dois
·

veltIcalm�nte, tal qual um ele- que viera� em socorro dos minutos, e aparentemente des-
I

.vador, afim de �tacar nossos bombardeiros. A fuselagem é a l lisa,
bombardeiros - Informa a trí- ................-----...............-.-....- ..............-_...._............- .........__.-.....-.-.-.......-•••_ I

pulação da primeira "fortale-
A Estatística Mill�ar, d�l!Itinada •Pld d·za voadora" que r f - t

(lI.clluar a p�epara_çao rápida, II tio e o seguu o 18
.

e 1 ren ou a da" do Naçâo, exrge que todos OI
" estranha "asa voadora" ínimí- perfeita Quanto possível, do apare- consellutl·VOga. Os referidos aviadores, que lha�eD:to material das fôrças arma. U
recentemente foram atacados �rIl81IelrO!! lhe ?restem cooperação, Roma, 23 (U. P,) - Uns
Por aparelhos "Messerschmitt ?ubtralr-Ibe apure é trabalhar CI»D· 500 "Liberators" e "Fortalezas
"... "

.. � ., t.t''''''.q'' ..m W'lIpr"a tn F. M.'
163 , sobre Leípzíg, disseram Voadoras" atacaram pelo se-

, que os aviões subiam em linha gundo dia consecutivo as ins-
reta para o céu, a uma veloci- Quer ve s nr-se com talações militares da zona de
,dade ,fenomenal, expelindo confôrto Viena, enquanto aviões "Mit- ��������������������!!._��_�__
denso Jacto de fumaça brancal e elegância? chell" atacavam pontes ferro-
ou vapor. Uma vez à altura da viárias na região de Lião e 110-

. "fortaleza" e atrás do bornbar- Procure a roéste de Marselha. Outros
I deíro, então, aparentemente, é

ALfAIATARia
aviões pesados bombardearam

" cortada a propulsão a jacto e J.I I I pontes ferroviárias sôbre o rio
· a máquina passa a planar e vai i Po, em Ferrara. Aparelhos de
",ao ataque, Durante uns dois MELLO

I escolta, "Mustangs" e "Líght-
-{1l1inutos, a máquina deslisa à níngs" atacaram a tiros de
retaguarda da "fortaleza", pre- canhão e metralhadoras o ae-

cisamente fora do alcance dos I e escolhc o seu figurino. ródromo de Markdorf, 56 kms.
canhões do bombardeiro, en- Rua Nunes Machado. II - A a oéste de Viena onde encon-

quanto atira com um canhão traram onosicão aérea ínímí-
- _ _ _•.,. _

•.,. _ _ _ _ _ ga particularmente intensa.
Fortalezas atacaram ainda ou

tros objetivos na zona de Vie
na.

I

Exames Anátomo-patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sô.ro.diagnósticos
Hematologia
Coprologia,

Bacteriologia
Autovacinas_
Ultramicroscopía.
Química sanguínea.
Análises de urina.

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narhal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

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

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá
veis e para usos industriais (iecularias. cervejarias).

para construção
Procura-se, com urgência, um lote poro construção
nas imediações da linha circular. Pagamento à vista.

Informações à rua Tiradentes 14 (sobr.)

Terreno

.... _-- _ .. _ .. _. __ ...._._--_. ---

t EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais faeil e se

gura de tomar-se o legftimo
óleo de fígado de bacalhau

(Faça seu
anuncio

no
ESTADO

Vendem-l\e a preços baratíssimos,
sem competência, e d í

ee to rne rrt e
da ,Fábrica!

Sapataria Barreiros
fiua Cons. Mo frn, 41

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos. IRu� Trl'liann. 1?
_.....- ..__ ·.....··_·_.....· ....---...

-1Não apareceu
a «Luftwaffe»
Moscou, 24 (U. P,) - Até

agora, a "Luftwaffe" não apa
receu para enfrentar o desafio
lançado por enxames de esqua
drilhas de aviões russos que
estão apoiando a nova ofensi
va soviética na Rumânia, afir-

Imou a rádio de Moscou.

Dr. Laud����G�J�n Gallolti I
Rua João Pint�, 18 - (sobradO), Sala 1. i

........ � _..-,.-._••__.-.-.._ _••_._••.- _._._•••-.·.-_-_ ·.-.-.-_ -.wyJ'

F'ARMACIA ESPERAN·ÇA
A SUA fARMACIA

I•• CoueOteiro MIEr., 4 e 5 - fONE 1.14%
Eatrer. a do"''''

'.

I
!

,

\

abafitnenio de 30 °/0

Grande oportunidade 1
••

PARA-TODOS
,

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

GRANDE LIQUIDACÃO
do se-u incomparável «stock» de artigos de inverno, com o

'"

!

·

.. 1
1
:1
.1
I

I
J,

quer para vendas à vista, quer' a prazo.

Trata-se de artigos modernos, edqutrldos no corrente ano.

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

CREDIARIA PARA-TODOS

Rua Felipe Schmidt, 38

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�r
LONDRES� 25 (U. P.), A BBC: ANVNtIOU QUE SOLDADOS DE NACIONA�lIDADES DAS NACÕES AtIADAS,· QUANDO
FORÇADOS A SERVIR NO EXÉRCITO {; ERMANICO, NÃO SERÃO CONSIDERADOS TRAIDORES PELAS AUTORIDADES
ALIADAS. �A INFORMAÇÃO ESTEVE DIRi GUlA PARTICULARMENTE AOS CIV1S F'RANCESES, AFIM DE QUE· N_ÃO . DES
TRUAM OS ELEMENTOS POLONESES E ALSAC1ANOS QUE SERVEM NAS FILEIRAS DO EXÉRCITO NAZISTA, ATUALMENTE.

-O'
..

E� T-·-
.

_..

D'
.

O santo do dia Bucareste a�
-...

. escuras
s. José de (aJazâncio, (onfessor Londres, 25 (U. P.) - Infor-

mou-se que o comandante mi-
O castelo de Calazâncio, litar de Bucareste decretou

perto _de P;tralta de la Sal o apagar das luzes das 8 horas
(Aragâo ) , e o lugar anele, aos da noite às 5 da madrugada,11 ele setembro de 1556, nas- em toda a área daquela caní-

........- ....-w..- ....w_-._.-_.......,..-.·w-......-.; ceu José. Seus pais pertenciam tal e subúrbios.
�

à antiga nobreza do país, e de-O f.m da Rádio ram-lhe ótima educação, JOsél( ....�nt:morá(Õ�SA nossa capital prepara-se para receber amanhã; entre às Ip�nema estudou nas universidades de de (i'8xias19 ou 20 horas, a chegada do facho simbólico da Pátria que �1O, .2� ..
(A. ·N.) - Aca�a de

I
Lérida, V��ênci� e Al.cal.á de Rio, 25 (A. N.) _ Dentre asdeixando os montes Guararapes (Pernambuco), a 31 de julho s�r de!InItlvamen,te. resolvida a Henar.es, tílosorta,

A

dlreíto e comemoração programadas pap. findo, aquí aportará, entre o fremi to de nosso povo e ovação sltu.açao da
A �adIO Ipanema' teologia, co!,oando estes estu- Ta hoje, em que a nação ínteída gente brasí leira. Sociedade Anônima que, como dos com o título de doutor. Co- ra cultua a memória de CaxiasCom a chegada amanhã da chama sagrada da Pátria, per- � do ?Onhecime:r:to publ�co,. foi mo morresse seu irmão mais patrono do Exército Nacional:faz esta maior maratona de revezamento do mundo os seus ll�clUIda e.m regime de Iíquída- velho, quís o pai que José ca- releva destacar-se pela sua5.735 quilômetros, e a penúltima etapa a ser vencida. çao, em face oe acontecimen- sasse afim de garantir a exis- significação a que haverá, às

Vencendo serras, planícies e planaltos, o Iozo simbólico tos em que se VIU envolvida a tência da família. Mas, José ti- 20 horas' no estádio do Flumida Pátria, vem nesses milhares de quilômetros v:neidos rece- referida emprêsa, a qual, go- nha resolvido dedicar-se exclu-. nense. N'esta festa de tão alte
oendo a apoteose do grande povo brasileiro, que vive este ins- zando duma concessão para a si vamente ao serviço de Deus. I cunho cívico tomarão partetante grandioso para a humamidade. exploração do serviço público, E quando o pai instava com '.todos os conj�.mtos musicais e

.

Daquí rum�rá o facho simbólico, na manhã de segunda- passá��, a�ravés da transaç�es seus planos, caíu perrgosamen- 'orreônícos de relêvo na capitalfeira, rumo a Por:to-Alegre, etapa final da grande prova, aonde InaC�I�av�Is, para o. controle te doente o piedoso jovem. Ago- da República, executando-se
a �ero horas do dia IOde Setembro, estará ardendo .no Altar da' dos InImlgo� �o Brasil.

.

ra concordou o pai que José grandioso concerto com o de
Pátr-ía, em Pôrto-Alegre, dando início aos festejos da Semana I E� exposiçao d� U:OtlvOS a.o fizesse o voto de se ordenar sempenho de 1.200 vozes, va
(la Pátria, naquela linda metrópole sulina. ! P�esld€nte da República, o MI- "sacerdote, se fosse salvo da lendo como a maior contribui-

Nesta capital o Fogo Simbólico, ficará ardendo na pira do n���ro da Fazenda .acen.tuou a doença. De fato, convaleceu e ção do DIP às homenagens em
Altar da Pátria, erguido diante do monumento dos heróis do I dificuldade de ser incluída em- recebeu ordens sacras. O Bis- honra do exército e ao seu i11-
Paraguai. .; (I. I tre, �s b�ns do acerv� para eon- po de Albarr,a�in nome�u-o clito patrono.

Em nome da CIdade, tará uso da palavra o conselheiro e' cOI�enCla, a conce�sao que usu- confessor, teológico e examma- -------------

ilustrado jornalista Jáu Guedes da Fonseca. . I �ru�a aquela. emIssor�. _ Co�- dor sillo�al.. De�ois de alguns Horário das Santas Missas
Waldir de Olheira Santos I

ClUIU a referId� exposiçao ,oln- anos dedicados a pregaçao �o para Domingo
nando no sentido de a emISSO- Evangelho entre a populaçao Catedral: 6, 7. 8 e 10 horas,

Campeonato .x vencedor do 17(1 a 19 de no-Ir� ser adjudicada a um dos 01'- rural, foi para Roma. Aí reco- -Novena: às 19 horas.

Brasileiro Ivemb.ro .em São Paulo e a 26' gaos .do Estado. que pleiteàr� nheceu a necessidade de esco- EX;3g�osra:'a semana: Missa: às

Rio, 23 (A. N.) - O Conse- no Distrito Federal; lWI - São a
A eU:lsso�a me�lante as P�0\'1- las para a mocidade e, com al- Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas

. lho Técnico de Futebol da Paulo x vencedor do 16" a 19. dências fínanceíras �ecessanas guns companheiros, fundou a Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho
CBD reunido ontem à tarde ; de novembro no Distrito Fe-

'

para atender ao paSSIVO apura- Coagregação da Mãe de Deus _ras,

organízou a seguinte tabel� d�ral e a 26 de novembro em do.
. ..

elas Escolas Pias. A-pesar-de P�:r:s�m�or���ação de Maria (Par

para o Campeonato Brasileírc : Sao Paulo; 20° vencedor do 18° DecIdm�o o assunto, � �e- ser superior desta fundação, Igreja: de St. AntcSnio: 7 e 8 horas.
de Futebol de 1944: 1° - Ama-!x vencedor do 19CJ a 3 e 7 de de-jnhor �resldente da RepublIc� mendigava de porta em porta Igreja de S. Sebastião: 6.30 hOT(1s,
zonas x Pará a 17 de setem- I zembro em local a ser designa- d�termInou a entrega ao MI- os meios para a aq.uisição do Ig�eja de _::;ta. Ter�8inha: 8 horas.

oro em Mana]use a prrmeíro Ido. nístro do Trabalho do referido materíal escolar para os mení-t AG�tl� !rmaso Iooqutrn t � horas.
, ,. . .

t·
A. •

1
.

d mcsrc : ,6, 7,30 (so alunos} ede outubro em Belém; 2° --

- pa r�monIo, !nc_uslve a res- nos que, na maioria, eram po- 8,30 horas.
Maranhão x Piauí, a 17 de se- TORNEIO ABERTO DE BAS- pe��Iva frequencla� _para ser bres. Por humildade não aceí- Capela de S. Luiz: 7 e 8.30 horas.

tembro, em Teresinha, e a 24 Q_DETE E VOLEIBOL .utílizada em be�ef!CIO dos tra- tau a dignidade ele bispo de Capela do Ab�igo �e Menores: 1

d . t br S·- L
.

, 30 Esta marcado para o dia 4 balhadores brasileiros. Brfndísí. Morreu, com 92 anos
horas. (todos os dIas).e se em 10 em ao UIZ, -

. . , .I· Trindade: Matriz: 8 horas.
Ceará x vencedor do segundo de setem�ro vmdour� o InICIO

A
de idade, aos 25 de agôsto de Trindade: Chácara .dos Padres: g:

a 5 e a 8 de outubro em Forta- do sensacional Torneio Aberto ISobre Toulon 1648. horas.
Ieza: 4° - vencedor do primei- de Basquete e Voleibol, promo- Estreito: 7.30 horas.

: d d t ,. 1'- vida pela Federado Atlética I S Z f'·' P M t'
São José: 7,30 e 9.30 horas.Ia x vence 01' o erceiroa.).,

.

-
. e ermo, ape e ar Ir

I Coqueiros: 9,30 horas; dia seguin-(; 2� de outubro em. local a ser Catarmen�,. eu: �lOme�ag�m Roma, 24 (U. P.) _ Segun- ,. ..
te: 7 horas.

deSIgnado; 5° - RIO Grande ao dr. �ogeno VIeIra, Plefelto do um comunicado difundido Zefenno ?>"overnou a IgreJa: .....__..... · ..._................w,.............,.____, ....

do Norte x Paraiba a 17 de te-Ilda CapItal.
,

.
. Ipelo comando do Mediterrâ_,desde 1·98 a�e 217'ocomo suceS-j

iembro em Natal e a 24 de se-
I Tratand�-se de t.ornelO ab�r- i neo, as tropas francesas ocu-

sol" de s .. VIctor 1 . Teve que Iiembro em J0ã:o Pessoa; 6° - �o, �. �eferIda entIda?e ace�ta I param Hyéres, depois de vio- l�tar contl�a Teod�to e Ascle-lAlagoas x Serglpe a 17, e 24 de y�scnçao de q<:alq��l assocIa-lentos combates e agora estão p.IOdato, dOl� hereges, que que
setembro em MaceIO; 7° _,çao, mesmo n.ao !Illada, bem!avancando sôbre Toulon pro- rI.am fUn?aI_ uma nova comu-,
�ernambuco x vencedor do 5°, c�mo de orga�llzaç_o�s, COl"pOra- I cédentes do léste. nIda�e crIsta em. Roma. parlaJogo a_I e a 8 de outubro em çoes, etc., proI?OlcIOnando a

�uuu.... ._ w-.........._._.........
tal fim .ofereceram a Nad�,

Recife; 8" - Bahia x vencedor ,todos a oportunIdade de tomar Almocaram em qu.e devena recebe; � sagraçao
do 6° a 1 e a 8 de outubro em parte em certame dessa natu- Roma

.

epl�copal, u� salarIo. m�nsal,
São Salvador; 9U - vencedor Ireza.. . . Roma, 24 (U. P.) _ Anun- se este aceItasse a. d:g�:lldadedo 7u x vencoe�or do 8u a 15 de; � torr:elO de VoleIbol, aSSIm, ciou-se que Winston Churchill de chefe, desta nova Igreja ..N.�
outubro em Sao Sa�vador a 22 sera pala ��bos OS s:xos. Irecebeu o primeiro ministro d�l, p_orem: a quem a �onc:elide outubro em ReCIfe; 10° - Por ocasIao. da abeIt�ra d? italiano Bonomi na embaixa- CIa nao deIXOU tranqUIlo, >ju�·,
Espírito Santo x Estado do Rio cert�me. aludIdo, havera desf�- i da britânica. O r'narechal Ba- I?eteu-se em breve ao Papa.
a 24 de setembro em vit?ria,.e le olImplco pelas ruas da capI- I

doglio e o sr. Bonomi almoça- Este defendeu: con: absol�ta
a 8 de outubro em NIterOl; ta�, em deman�a do local

esco-. ram em companhia do primei_,clareza" c012tI8; o� Inovadores
llo _ Minas x vencedor do 10° Il�Ido para a dlsputa. das refe- 'ro ministro britânico. que Jesus nao e s()me?te ho··

1ôgo a 15 de oUtUbl;O em local :rIdas pugnas, anSIOsamente
I mem, mas, essenCialmente

a ser designado e a 22 de outu- 'aguardadas pelos aficionado:s'w
- ...._- --- .-.--... .--.-......._._... Deus. Z�ferino morreu no ��o

·bro em Belo Horizonte; 12° _I,daquelas modalidades desportI-i8 r. O. Aranha 2.17 e fOI �epultado no CemIte-
Goiaz x Mato Gross� a 19 e 23lvas. I .

no de Callsto.
de setembro em Sao Paulo;

.

RlO,25 (A. N.) - O sr. Os- _

13° - Santa Catarina x vence- lIuminacão elétric3 va.ld? �I:anh�,. após deixar o O ministro suico
dor do 12° a 1 e 8 de outubro '� MIlllsteno, dIrIgIU-se de auto-
em Florianópolis; 14° - Para- .

Belem, .,5 (A. ,N.) - Com:l- móvel para sua fazenda de Var- Rio, 25 (A. N.) - Informou
ná x vencedor do 13° a 15 e 18 mcam do �mapa �ue seguIU gem Alegre, onde permanecerá um despacho de Porto Alegre
de outubro em Curitiba; 15° - p�l'a. a reglao do Olapoq:le .0 em repouso. O sr. Osvaldo Ara-

I

estar sendo esperado alí o mi-
Rio Grande do Sul x vencedor tecr:lCo �n�arregado. da tluml- nha foi acompanhado dos seus nistro Valloton, da Suiça, que p""'_ _ ._ -_-__ ..,........,

do 14° jôgo a 22 de outubro em naçao eletnca das VIlas do Es- irmãos Ciro e Luiz Aranha. Ho- visitará todo o interior do Esta
'Porto Alegre a 29 de outubro pírito Santo e de Clevelandia, je, entretanto, segundo prome- do, não somente para conhecer

Iem local a ser designado' n3°- onde o govêrno reuniu todo o teu ao embaixador José Car- o desenvolvimento econômICO
-vencedor do 9° x vencedor do material necessário àquele me- los de Macedo Soares, irá pre· da região, como para entrar eftl Precisa-se de 10 marcineiros
15') a 5 e a 9 de novembro em lhoramento. Com essas provi- sidir a sessão de encerramento contacto com ,seus comp.atri<:· para fabricação de móveis. Pa
São Paulo; 17° - vencedor do dêllcia�, o Territóri,o do A,mapá da Confe�ência de Geogra�ia ,e tas, que, �m numer? cons�Llera- ga-se bom salário. Tratar nQ4° x vencedor do 11° a 5 e a 9 passara a ter quatro nucleos CartografIa, e pronunCIara, vel, habItam o RIO Gl ande,

L d M'
.

Tde novembro no Distrito Fe- de povoação il11minaelos a ele" II p.essa ocasião, um discurso alu- onde .se dedicam à indúst.ria e :c ar os OVeiS», na rua ra..,

deral; 18° - Distrito Federal tricidade. sivo ao certame. a agncultura, Jano, 15.

o

Fogo s
í
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HEMORROIDES
nh�4mAis- .

6STi éSP�(/FICO rRIIZ
ALIVIO IMé1)IATQI

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada esJ}t.'
cialmente para todos os �

sos de Hemorroides, é ime
diata, alivia as dôres e �

pruridos, acalma e evita a'(.

complicações infecciosas era",
ulcera.ções e varizes hem"r
roidais. A venda em tod,1�

as Farmacias em bjt\u:·q���!f.
com cánula especial parI<
facilitar a aplicação.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

Marcineiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
DOII

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipa.l e Hospital

de Caridade
CUNICA M�DlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSUVl'óRIO: Rua Nunes lII"dwdo, .. (I']difício S. Pl'ancisco). fooe 1.444
Consultas das 10 as 12 e das 14 às 15 horas

HESIDENCTA: Rua Marechal Guilherme. 5. Foue 71l:{
CLI�ICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
-----------

Médico - chefe do Serviço de Sífi]!is <lo Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFEC:ÇÕES L'HO-GE':'í1TAIS DE
AMBOS OS SEXOS - nAIOS INFHA-VEH;\lELHQS E CLTBA-\'IOLETAS

CONSULTAS: das 3 às (j h. - H. Felipe Sclunidt, 46 •.

RES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648
._----�.---, -- _. _.,_ .. _ ... ----- --.�

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgk-u de Olhos - Ouvi.los. Nnaiz - (;al'ganla.
Diploma de hahi lit açúo do Conselho 1\acional ele Oftalnllllogiu.
C:O�SULTónIO - Felipe Schmidt, S. Das 1-1 às IS horas. Fone 1:!59.
HESIDENCTA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUI{GI!\ GJ1;H.�I, - ALTA CUU;BGH - l\fOI,�JSTIAS DB SENHOK\S - P.:\RT08

Formado pela Faculdade ele ;\Jedicina <Ia Unfver-s idade ele São Paulo onde fol
Asstste.nt e pOJ- vúríos anos do Serviço Cirúrgit.o do Prof. Alípio Correia' Neto.

Cf rur'g ia do estômago e vias bíf iares, intestinos delgado e grosso, tiróide rins
próstata, bex íga, úter-o, ovár-ios e trompas. Varicocele, hídrocele, varizes e hérnkt:

COI\SULTAS:
nas 2 às 5 horas. i't Rua F'el i.pe Schm.idt. 21 (altos da Casa Para lso) , 'reI. 1.598.

RESIDf:.\iCIA: Rua Esteves Júniol', 179; 'fel. M764 o BOMBARDEIO DE SAIPAN - Quando foi tirada a fóto acima. os japoneses dominavam
ainda o aerodromo de Tanapag, na ilha de Saipan, importante base das Marianas, hoje em

poder dos soldados de Tio Sam, que em 25 dias eliminaram os 20,000 iaponeses que a guar-
I neeiam, O estado de aeroporto inimigo mostra bem os efeitos do certeiro ataque da aviação

nortt>-americana. (Fóto da Inter-Americana).

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfeteoamen ro e Longa Prática no Rio de Janel1'o
VUNHUL.TAS - Pela manb.li: dIariamente dae IO,3CàsI2 hs , à tarde except<>oos

·..b.dOllI da8 16.:10 1\8 18 hora. - CO!'ll&ULTóRIO: Rua JoAo Ptnto L 7••obrado -

"ODe: 1.4411 - Re9ldêocla: Roa Presidente Coutinho, 1lL

ORe SETTE GUSMÃO
CHEFI� DOS SEHYIÇOS DE 'l'IS10LOGTA no C[.;;\;TRO DE SAüllJ;: B DO

HOSPJTAL "XE:HltU RA:\TIOS"·.
elil'�O de aperfeir;oanleNto no Hospita l Sáo Luiz G'onzuga, ele São Paulo - l�x-csta·
-giário do Institut.o "Clemente F'e rre ira". rl.e S}J.{J Paldo - Ex-métl iro internu do

Sanatório de Sanfos, em Campos do Jordão.
CU,,"IC.\ GEHXL - DUG'\"óS'1'ICO PIUX'()f'R 1', 'l'RATA:\IRX'I'O l�SP}j(,L\J,IZ_\DO

DAS DOEX(.',\;; no AP.\Hf:I,HO RESPIRATóRIO.
CONSVLTAS: Dfàriarnen tc. das :1 à.; G horas, CO?\SULTóRI'O: Rua Vitor :lleil'eJes. 18.

.

RESJDÊ);CIA: nua Esteves .Iún íor, 133 - Te l, 7-12.

DR. MARIO 'WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. <le Mealclna da Un tverstdade do Brasil)

tCx-Interno do Serviço de Cllnlca Médica do Professor Osvaldo Ollvel.l'a. médico do

Depar-tamento de Saúde
1J1,INICA M,fl:OlCA - Moléstias lnt..rlllas de adnttos e crlança8. COSSUI,TÓRIO

e IU,jSllJ&..'\()lA: Roa Felipe Schmldt n. 38 - 'rei. 81�_ CO�SUI_T.o\8 - Das 16 à8 Ui.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS. NARIZ, GARGANTA

Especialista. Ils'l!istente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - À tarde. das :i à� fi.

Ruo Vitor l\teirele:s. 24. Fone 1447

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MÓELLMANN

Formado pela Unl�rs1dade de Genebra

'Com prática nos hospitais europeus
Clinlca médica em geral. pediatria. doen-

1)&8 do sistema ne"OSG, aparelho genltt>
urinário do nomem e da mulher

.....te. TkJllco: DR. PAULO TAvARE8

Curso de Rad!ologla Cltnta com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (Slo Pau·
Jo�. Especializado em H1g1ene e Síto.de
PIlbl1ca. pela UI11'1'eraldade do Rlú de Ja·
_iro. - Ga�ete de Ralo X -.I!!lect.ro
ftJ'IIlog'l'atla· clflLlca - Metabollsmo ba·
_1 - Sondagem Duodenal - Gabmete
oe fWIot.erapla - IJabCJrat6r1o de mlerol
llQPÜl e aDélfse clIDlm. - Rua lI'enWIdo
:Mac!utdo. 8: i'oa 1.195. - J'lorWló:DOlltt.

I

DR. SAULO RAMOS
........... _Il10.....

-

-

� ',
.

.&JJrA ClB11BGlA AlJDOIIINA101 ....
-co. ....... 6ta>o, crmtae, ajÍeíullee,
........ ete. - <lIBOBGIA �:US:rroA
.... PlIBIIflDO - R....... bJ�' ...
� 'l'n&uIleato_ ..,.. e eperqIe
... RI!IIlOl'rOld.. • iarta. - 1I'NAIàlr..;
a...1boe .e� O"" •• s-pitidi.

..�
.

............. e Olh_.. t.. .h 1.....
IIGnrtoI Du " .. 1. lã ...

DR. AUIWJO ROTOW
Médico - Cinrrião. - Parteiro

.

RAIOS X
Moderna e possante· instalação

de 200 MA.
DiagnÓ8tiCO precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras g'striC85 e duo
denais, câncer do estômago, afe
�ões das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
C::ompleto gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
.(as. Raios Infra-Vermelhos e Raies
Ultra Violeta. Iofrazon-Terapia
Coosultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Schrnirf't
Pu 9 la 12 hrs., e das 14 às 17 hr.

.

IeléfoDI l�f.1l _---,-,1

Dr. LAURO DAURA

DR� 'REMIGIO
.

CLINICA BDICA
Mol&ttu interna, de Senhora. • Cri·

anca. em GeraL- CONSl1L1'ómo: RUII

t'elipe Sehm1dt· - Edttlclo'Am6Ua Neto,
rone 1592, t b 12 • 1. b 17 boru. RE·

8IDIINCI.A: , Larvo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton d'Avlla
OperoçÕea -- Víeis Urinarias -- Doen·
ça. dos intelltinos. réto e anua
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite omebiona,
Fisioterapia -- lI:lfro.vermelho �

Conault: Vitor Meireles. 28,
Atende diariamente às 1l.30 N. e.

à t"rde, dos 16 h•. em diante
Resid: Vida} Ramo., 66.

Fone· 1067.�

in[� o 'i� ri � � �r�
End. telegr. «Bandiral» -� 'Rua Trajano, 23 - .. Florianópolis
-I serviço da indústria e do comércio do Brasil

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTÁDO DE SÃO PAULO ... (apitai ... Rua 15 de Novembro, 239.
Agências Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e MOÓC3.

Interior:
-

Ourinhos.
Em instalação: - Agências Urban a s: Penha e Ipiranga, Interior: Santos

Interior:
ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.

Agencias: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrêl ãndia, Carmo do Rio Claro,
Divinópo lis, Santo Anrôr.io do Amparu, Lavras e Juiz de Fóra,

Em instalação: Governador Valadares.

I

Em, instalação: Barra do Pirai.

Especla!tsta em Doenças de Senbo
I"as - Vias Urialárias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhcras) com o

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

Cll'1íl'glCO, das atecçoes do aparélho
genital feminino (Utero, ovár-ios,
trompas. ete.) ,

Cura radical das Inflamações do.
anexos (Ovàr íos, trompas), sem ope
ração). Tratamento de todos os d ts

türoícs da mew;t!'uação e da esternr
dade.

Tra�nto mcderno da bleDol1ra-
gfa apela ti erôlÚca, em ambos 08

sexos, por -proCESSOS modercos sob

jcontrOle endoseõptco - IJretroleopla
- e de l:aboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

,.b�9N�:f�lI' �.
Dal 10.30 às 12 ����������!!!!!����;.�.i.�.�.�.�.�.�.�.�.�'�,�.�.�.�.�.�,�,�'�_lI�IJ!I�..�.. i.i.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.;.�.�.�.�.�.�.�.;.�.�.�.�.�.�.

..
'·ConsultórtO - Rua T1radentet U.
Fone: 'l��:� J THE LONDON & LANCA8BlRE INSURANC•

Res1d1ei1cla -. Rua Tl.rIldeutel 1

SEGUROS
TBE LONl>ON AssuRANCB

(Sobrado),· COMPAN� DE SEGUROS "CRUZEIRO DO iWL�
, COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES-

DR'� í\N'TONIO MONIZ RepreaentaDte: L. ALMEIDA

·,DE· ARA···'GÃ:O· Rua Vida! R..... U
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana. n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, Itabuna e jequié.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Berra Mansa • Volta Redonda. Resende e Vasscuras"

ESTADO DO EsplRITO SANTO:
Agências de Itapemirim e CoJatina.Em inetnleçêo : Sucursal de Vitória,

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

Aboaêl as melhores taxas para Depósitos. Descoatos. Cobranças e Passes.
Corre! p)adentes em tOdas as praça-s do Pais,

Agradecimenjo
Amâncio José 'PereiTa, por

êste meio, vem trazer a público
a sua profunda gratidão ao dis
tinto clínico sr. dr. Paulo Fon

tes, não somente pela alta com- .

petência com que o tratou e lhe
liestituiu a saúde seriamente
abalada', mas também pelo ca

rinho e desvêlo empregados
nesse melindroso tratamento.

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

Amâncio José Pereira

COMPANIHA "AUANÇA DA BAIA"
Fadada em 1870. - Séde: B A I A
INCENDIOS E TB.A.NSPORTES

C&pltaJ • r-e_MtU .••.•••••••••••..••• " •.•••• , • • •• erl

,I eur.. .0 balaDfO .. tMl:

Respon..bUldadft • .. �
, Cr$ <&.898.477.1OO,cu,

Rece1ta •.•• ••• • • ••••• , .•• , •••••• , ••• , , •• , • ". erl 70.68LCM8,20

AUvo .. "
, CrI 106.981.91'7.70

Sml8tros pagos noe rut.tmoe 10 anoe .. , ••••••••••• ,. Cr$ M.98.6.867,20

ResponsabUidades ••.• •••• ••.. .., •• • • • • • • • • • • • •• Cr$ '78.736.<&01.3oa.20

Bena de raiz (prédiOll e terreJlOl) ••••••••••• " ••• ,. Cr$ 23,742.65'1."

DIRETORES: _ Dr. Pamfllo d'Ultra I"reire de CU'nlbo. Dr. :n:aaesu:o

ele SA e An1B1o MaSllOl"l'&.

Agências e sulH1genclu em todo o terr1t6110 nae!aoal. - S\lCW'IÜ DO

UruguAi. Reguladorea de aTarlu nu prJ.ncSpa14l e1dad_ da Am6r1ca.. EuroIJ*

e A,trica.
AGENTE EM FLORIANóPOLIS

C A lU P O S L O B O & C I A, - Rua Felipe 8çbmJdt, II. "
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANCA"
SUB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
,

�& � _..
- �--.._ _

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

.� ,. �á. VllaJca •.«JIn.rat.a
'

.

., &oraL .� ,••-CIII' .e 0..- _ __..w _·.._

CóNSYLTÓIUO: R.loão Pinto 7 Diá·
rlamente dali 11S U 17 horu, R.ESIDaN.

ÇlA: .Alm1rc.n'. AJY1m: 88. ron. 711.
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GOEBBELS FAZ FÔRÇA
LONDRES, 25 (U. P.) ... A DNB ANUNCIOU QUE GOEBBELS ORDENOU O FECHAMENTO DE TODOS· OS . TEATRO�!
"DANCINGS" E ESCOLAS DRAMÁTIfÂS� DETERMINANDO QUE TODO O PESSOAL· RESPECTIVO SEJA DEDICADO' AO,

ESFôRÇO DE GUERRA E, EM ESPECIAt) À PRODUÇÃO DE ARMAMENTOS.

Entre Naifa
e Telaviv
Jerusalém,25 (D. P.) � Três

Nova Iorque, 25 [U. P.] - Já não há mais dúvidas de que París policiais (dois arabes e um bn
está libertada do jugo alemão! Muito embora se careça, até êste tâníco) foram hospitalizados,
momento, de notícias diretas do Supremo Comando Aliado, já temos em consequência de ferimentos
em nOS80 poder a primeira reportagem telegráfica enviada da Cidade recebidos durante um ataqueda Luz. Coube a James McGliney, correspondente de guerra da United
Press transmiti-la de um dos postos principais da antiga capital da a balas dirigido contra o pOS··
cultu�a universal- París. Do posto policial, em París. em que se to policial, no limite entre Hai ..
encontrava o jornalista. ainda se podia ouvir. à hora em que êle fa e Tel-Avive. O referido ata
telegrafava, o fragor da luta nos cercanias. A entrada das fôrças alia-

. que esteve a cargo de extre
das, milhares de parisienses. jovens componentes das fôrças francesas

mistas. Foram ouvidas tamdo interior e anciãos. veterano,! da guerra mundial anterior, alinha-
"am-se nas ruas, sem poder ocultar a grande emoção de que eram bém certo número de· explo
presas. Essas demonstrações eram feitas através de bailes públicos e sões. Outro despacho informa
o canto da "Marselhesa", muito embora lhes jorrassem lágrimas dos que foram pi'esas 6 pessoasolhos. Os habitantes de Par�, to�ados d�nverdadeirQ loucura coletiva, suspeitas de terem atacadogritavam aos libertadore.: Merc1, merC1. Tôdaa os janel�s osten-

d d l'
.. .

I
.

tavam bandeiras tricolorel. O. franceses assoltavam os "jeeps em que uas se es po. IClals, lnc �slve
.. encontravam britânicos e norte-americanos, beijando-o. com

eEu-l,a
sede de Halfa. Num desses

são. Diz o correspondente da United Press que. jamais auistiu a es- ataques, um grupo de judeus,petáculo _id�ntico de tanta emoção coleti"o. .

.

. que penetra'ra nas instalações- '-..- --

portuárias arrebatou grandeLondru, 25 lU. P.] _. O correspondente da BBC, falando peJa t'd d' demiaora de Pam, informou que os
.

alemã.. abandonaram o capital quan I a e e armas.

fl'01\c..a.
_ Menos 600 mil

Paría, 2S (U. P.) .- O gl'Ol. De Gaulle �hegou hoje às 7 hoJ'(1ll o sacas de _ciic.r
..ta capital••endo recebido' c.om eztraordlncirias manifestaçõ.. pÚ' Rio, 25 (A. N.) _ Segundoblicaa. '

.

um vespertino local diz que os

pCris; 26 .u.p· O comandante patia cessarem fogo o içarem o prejuizos produzidos pelas en
alemão d.sta cidade avistou se com bàndeiz:a nas posições em que se chentes à lavoura de cana de
o general francês Jacques Leclere, encontram. AlI armas serão reu- açúcar foram impressionantes.na estoção ferroriária. de .Montpar. nidClS e entregues. intClCtas, aos Êste ano, em conseqüencia das---_. DepOlll" du-- confeMAnCl'O o al.·ad-. Quanto 0- soldada. ale-:n_' - .•�, - -

·referidas enchen.tes, haveráchefe dos nazistas, que operavom mães, serão êles agrupados e de·
:na Cidade Luz, aceitou as condi, aarmado. em lugar.s especificados. menos 600 mil sacas de acúcar,
çõ.. aliada. para rendição. A me.a· Acrescenta 'o ata de rendição que que, vendidas, dariam a impor
mo difusora dine que, em vista "todos os germânicos que conti- tância de 42 milhões de cruzei-d· uami"a-o "erma.....·ca de nua-m lut--do em Paris na-o ae"ISSO. o g ,. �. " .� -.

ros. Quanto ao govêrno, per-Paris rendeu-se aos aliados ·com rão protegidos pelas 19ia de guerra;
armas e bagag.ns". Segundo 011 e, auim, serão tratados como deu a arrecadação de 8 milhões
termos da rendição, já foi dado a franco-atiradores". Espera-se, po- de cruzeiros correspondentes a
ordem aos comandantes nazistas rêm, que não haverá mais luto. essas 600 mil sacas.

Florianópolis, 26, /je Agosto de 1944
._---

Extinta a luta em :París
LONDRES, 25 (D. P.) - O general Koenig continua a ba

ter-se contra os remanescentes da guarnição nazista em Pa

ris, e ao que se informa a luta é gener�lizada. Dominam, �s pa
triotas a Prefeitura, o Palácio da Justiça, os campos ElISIOS, o

Palácio dos Inválidos a gare do leste, e os Ministérios do In

téríor, das Finanças, da Justiça e da Agricu.lt�ra, além de nu

raerosos outros edifícios públicos, Com ser típícamente nazista
a atitude do alto comando alemão com suas negociaçoes com

o general Koenig, chegou a reconhecer as fôrças _fr�ncesas d.o
interior como beligerantes, seu único efeito, 'em última analí
se será o de um maior derramamento de sangue no processo
d� libertação absoluta de Paris. Essas oper�ções de liml?eza,
por 'Outra parte, não diminue� o gran,de felt� dos pa�notas
franceses, que lutam agora, nao pela Iíbertação de par:s,
que isso já é fato - mas, sim, plell'a�ente, pel� e�pulsa<? do
último boche que ainda resista I?:a c:;tpIta.l. O prol?:I� preslde:r:
te Roosevelt, em Wa:shington, nao silenciou seu JUbIlO pela 11-
bertacão de París, "p-recioso símbolo da civilizaçao que as hor
das armadas de Hitler pensaram poder destruir". "Juntamos
nossa voz - acrescentou Roosevelt - ao côro de congratula
ções enviadas aos coma!1da�tes e seu� g�errilhe.ir?s.' e aos ,�ia
dos, que tornaram possível este prenúncio da vitória total .

LONDRES, 25 (U. P,) - Os guerrilheíros franceses repeli
ram todos os contra-ataques alemães no interior de París, apri
sionando 1.000 homens e capturando 10 tanques pesados, além
de 60 metralhadoras. Do Q. G. Aliado informam que fôrças
aliadas convergem sôbre Paris, afim-de prestar socorro aos

bravos .patríotas do general Koenig. Friza o Q, G. que, at� a�o
ra, não se pode afirmar que 'as tropas aliadas tenham atingído
París, e acrescenta: "De qualquer sorte a honra de penetrar
na capital pertencerá às fôrças francesas".

LONDRES 25 (D. P.) - A Rádio France, pouco depois,
informou que � importante aeródromo de Le Bourget, da capi
tal francesa, foi líbertado pelos patriotas que combatem os re

manescentes alemães em París.

-

A libertação
de Pôrís
o plllO tranc is r enatíu o
episó,}io da tomada da Bas
tilha, no varrer de sua for
mosa eapltal as tropas UH

zista», Os patriotas da Pran

ça im encível não espera
rum que os exércitos alia
!los clu-eusxem iI "('idade
Luz ' para 'l'eaJiz3rem a ex

pulsão do Iuimígo cruel, :E,
quando os canhões da Iíber
(Iade troa va m, devaxtando
os úlf imos [OCOS da resístêu
da aleuiã, o povo pnrísíen
se sa ÍII à.s ruas, hnprovísou
harrír-adus, serviu-se das

}H)U('I: S armas no seu ulca n
ce e deu ao mundo mais um

exemplo de destemor, bra
vura e patrtotlsmo . ..1 cóle
ra sagTada., que há quatro
anos, dois meses e nove

dias, crepitava na, alma
francesa coberta de lufo,
desde a ocupação alemã"
reaf izou o milagre do he
rofsmo e enfrentou e venceu,
de peito erguido, as moder
nas máqnlnas de guerra do
tão decantado exército ale
mão. () Brasil, que, desde o

primeiro momento da ca

tástrote que atingiu li Fran
ça Imortal, se solidarizou
com a g-rande Nação latina,
em seus sofrimentos e em

sua. resistência herõíca, es
tá Iestejando, de norte a sul,
a Iíhertação de Paris, pelas
manifestações entusiásticas
do seu lWYO. - A. N.

�u disliUl1S00osr.Agalnenun iVlagalnaes
Recife 25 (A. N.) - Quan- e bem-estar ela comunidade, ou

elo uma multidão calculada em fracassarão, pois o que foi cria-
40 mil pessoas, �COl'l'Cl1 ao pa- do pelo nazismo e fascismo não
lácio do o·ovêrno, depois do trará nada mais, ao mundo;
comício

b

monstro realizado do que a miséria e sofrimento
nesta cpítal, em regosijo pela do povo. Quero concluir, dan

libertação de Parts, o ínterven-
.

do um viva a êsse povo herói
tal' Agamenon Magalhães, ex- co, que nunca aband?:t;-0� S€U

ternando também sua satisfá- govêrno nas horas difíceis e

ção pelo grande acontecimen- decisivas - a êsse bravo {lo-
to p:ronunciou vibrante discnr-. vo pernambucano".
so, dizendo, entre outras coi- \ ......::_...................._-..................- ...4-....;._
sas; :'Brasileil'o�! A França I li nIrou em Parisesta libertada! VIva a França! I .

I Brasileiros, viva o Brasil, que .:
o

está ajudando a libertação da Lond!es, 2::> (D. �.); - .S�-
França: Os problemas de se- gundo mformou � �c:dlo Fran

zuranca e transporte o abas- ce, a Segunda DIVIsa0 rrance-
o >

, " • d t ques entrou e111 Pat ecimento dos exércitos e el.a s� e an

�.população civíl superam, mUI-, ns, .__ . __ .

�

tas vezes, os meios de que a

PARA ALIVIARcomunidade política pode dis-
por. A economia de guerra as- OS ZUMBIDOSsume aspectos inesperados. A
cada passo surge um caso a re- E A O I F' ICUL-
solver e a repercussão dos in-

DADE DEcídentes nem sempre pode ser

I prevista
ou disciplinada. A

OUVI Rmaior luta do Estado, porém,
é contra a incompreensão da
guerra e suas perturbações ine-
vitáveis ". Depois de afirmar
que o govêrno sempre esteve
ao lado do povo, o interventor
Agamenon assim continuou
sua oração: "Pernambucanos!
podeis dar expansão à alegria
desta vitória, porque fostes vós
quem mais concorreu para ela,
nesta região do nordeste, ex

posta a todos os perigos e de
fendida pelo vosso patriotismo
vigilante. No solo pernambu
cano a "quinta-coluna" não
encontrou guarida, nem o fas
cista, bem como o nazista nem

qualquer outra ideologia es-

tranha aquí se fixou. Nesta ho
ra de vibração é que podemos
sentir o que está representan- Londres, 25 (U. P.) _ O Mi
el? p�ra o.mut;,do ele �manhã a nistéio do Ar informou qUE: .Pt
VItOr.la ah�da. AP?s �;-ttr�s noite poderosa fôrça de "Mos
c?n�lderaçoe.s, concluíu: Bra- quitas" do comando de oom
silerros! Estamos trabalhando I bardeio da RAF realzaram
por um mundo melhor, um, concentrado ataque contra Co
l�l�ndo anele .todos devem par- lônia. Objetivos do Ruhr tara
tícípar elas rIquezas, porque o bém f o r a m bombardeados�
que se vai construir será para acrescenta o comunicado.
todos e não em benefício de
uma clrusse. Por um mundo me

lhor, onde o trabalho será me

lhor remunerado e a justi"ça
melhor distribuida. Quero di
zer aos bràsileiros que a vitó
ria que estamos comemorando
nã:o é somente uma vitória po
lJ:.tica, mas, também uma vitó-
ria social. Porque nenhum pro
blema será resolvido sem que �""'''I''#&-.n"T""",�..,..,.,....",.........
se considerem as condições do
povo, as condições de .habita- Em' L.·s.-e·o·xção, saúde, educação, assistên-
cia, enfim. Não pOderá haver Londres, 25 (U. P.) - O cOr".
p'az polí.tica no interior ou paz municado Si-liado de hoje noti-'
inteIT'nacional, sem ordem 100- cia o estabelecimento de várias·
cial interna, Hem prosperida- cabeças-de-ponte sôbre o riO'
de, sem felicidade comum. O Toques. Continua a luta na

que estamos cOllstruindo é áera de Lisieux, onde os ale-
uma nova" Canta de Direitos mães ocuparam fortes pi)
que o presidente Roosevelt sições que dominam a frente
chamou "Carta de Direitos central da cidade. A guarni-·
Econômicos do Mu,ndo". Às ção de ilha de porquey se ren
novas fórmulas políticas ou te- deu a um cruzador norte- ame
rão como couteúdo a felicidade ricano.

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos"
G.mpre na farmácia um frasco de'

PARMINT e torne-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narmas
obstruidas despejam o catarro, a
respiração se torna mais facE �

cessa o desprendimento do nlUCU'

nasal na garganta. Parmint é agra
davel ao paladar, As pessoas que'
sofrem de aturdimento catarral"
farão bem, provando êste remédio.

Sôhre Colonia
e o Bohr

Grande Tónico
...��.

FRACOS.
AN�MtcOS

.
TOMEM

Viabl CrelsltIt
"su.VEIRA"

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Constru�ão
Projetes, Orçamentos, Administração

IRua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS
.

....................

..

CONTRA CASPA,
QUEDA DO,S CA

BELOS; E DfMAIS

AHCCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO (APitAR
1

'
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