
Mais 14 plataformas de bombas voaft'oras
lONDRES, 29 (U. P,) .... MAIS 14 PLATAFORMAS PARA LANÇAMENT�' DAS
BOMBAS VOADORAS FORAM CAPTURADAS PELAS, FÔRÇAS ALI.AP1.S, QUE
AVANÇAM AO LONGO DA COSTA FRANCESA, SEGUNDO ANUNc't�A"lVr os

VESPERTINOS DE HOJE .

De malas prontas para a fuga Com trajes civís, e atacados,à faca e çom cachorr�s!
Ir 29 (U P) - A )'1 a 'nicão alemã de Milão na Londres, 29 (U. P.) - Mi-. neses os atacavam a faca e com se referem menos a posíçao e
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lhares de soldados alemães es-: cachorros. As autoridades rnílí- efetivos do inimigo, do que à
Itália, esta de mala� ar��lllladas l�aI a a ruga .. Segundo a BBC, tão recuando em direcão norte I tares alemãs estabeleceram vá- situação das próprias fôrcas.
o marechal Kesselríng ja preveniu o respectivo coma;tdante e léste diante do avance alia- rios centros no norte da Fran- Procura assim o comando ale-
ele que deve estar pronto para a cvacuaçao que lhe seraorde-'·'
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do ao longp dos rios Sena e ça, para abrigar êsses refugia- mão orientar-se sôbre a posí-
naela com a antecedência de duas hor as, apenas. ?s J1ll;Zlstas es

Marne. Informacões partícula- dos. Alí êles são cuidadosa- cão de suas fôrças dispersas a
tão se�ldo émpu;T�dos para o Sornme e o Mosa, Isto e, para. as res revelam que centenas de mente i�queridos pelos seus i respeito das quais lhe falta iô�
fronteuas ela Bélgica e ela Alemanha, enquanto outros c,Ol:tm- nazistas chegaram ao norte da superíores." Mas as perguntas da informação.
gentes ela rctag.uarda defend�m.-se da. guerra de eX,tel'lll1111�, a

França em trajes cívís, espe- ...........,..._._ - -.-_ -.-_ _-..-.....,.. -..- - - : ..- _ "Y

9;lC sao SU?llle!ldos p�los �xercItos �hac1os. �:.. l�al cha par a o
cialmente à região de Nancí. A

i;.s,te, na (ll:'eça� ela fronteira, os.alJados attngtram a,�ona de
princípio, a população julgou II Hungrtlla pede as condl·ço-esF 18mes,.., G:lcontI a�ldo�se .\duas milhas, apenas, .de EI�:ll1ay, ll;_0 que se tratasse de membros da N8111 de l'celllls, esta a uns �OO kms. somente da fronteua alema.
"Gestapo" que estavam sendo

dum
- - evacuados; mas, logo se veríti- Angora; 30 (U. P.) - Circulou nos meios diplomáticos de

eSpIa0 cou que eram soldados em ru- Augora, esta manhã, que os representantes diplomáticos da

ga, Contaram êles que havia Hungria, em Berna, receberam instruções para entrar em

Rio, 29 (A. N.) - .e\. Justiçaacaba de julgar um caso que guerrilheiros franceses por tô- contacto com os norte-americanos, e pedir-lhes as condições
provocou. indignação geral. Heimmes Wllhelm Bgert, antigo da parte, e que até os campo- da paz.
diretor elas Agência Alemã de Notícias e "Transocean", am- .. _. _

bas no ruo, foi denunciado, preso e condenado a 12 anos de "orno devolverá a's muo·ll'o-es pedl-dasl
Avan<ando

f�·i�ã��(�.�l�l�d:s�!.��ú���ad�a��l�����;��t�' �r�:)�,�ãO'e:����,a�i:l� � Moscou, 29 (U. P.) _ Un; .despacl�o da fr��t� rume:na P:�:a�:d(��:.�e- As tro-
entrada: em juízo, duma ação de desquite, alegando não ser mforn:a que o comandante da décima quarta dl;lsao de l\n� pas francesas transpuzeram o

espião, que nunca fôra espião e que tudo o que lhe aconteceu Iantarí a rumena, que se rendeu aos. 7'uSSOS no sábado, esta Ródano, em vários pontos, e

não passou dum plano audacioso de sua espôsa, que é brasí- ag?ra sob c�n�a:ldo russo, que o auxilia a l'e_Ol'gal1lza�' e r�e- passaram por Nimes, prosse
le ira, de nome Clotilde, que assim agiu para vê-lo preso e vi- qurpar sua dIVIsa0 para a l�lta contra (is alemaes. R�lata o ge- guindo em seu avanço para su

ver livremente. Em juízo, a senhora declarou que só muito neral Voiko que na manha amtes de render-se fOI chamado doéste. Na costa, nota-se maior

tarde veio a saber que seu marido era espião e que com êle se pelo comandante alemão, conde von Hulsen, que, em tom vio� resistência alemã à medida que
casara para despistar a polícia. A justiça julgou improcedente lento, lhe exigiu entrega de tôdas as munições e armas. Mas, os aliados se aproximam das
a ação ele desquite. no momento preciso, chegou a notícia de que os russc:s tinham I posições nazistas.

rompido as linhas alemãs, e estabeleceu-se a confusão, que o

general rumeno, aproveitou para escapar. Agora êle quer de- Em Susauvolver ao' conde nazista as munições pedidas, na forma duma

chuva de balas. Londres, �8 (U. P.) A
DNB anuncia que os russos

I·nterventore", ocuparam Buzan, noyenta kms.
õ a nordeste de Ploestl.

Rio, 29 (A. N.) - Segundo informações colhidas pela re� ----.----------
portagem no Conselho rrécnico de Economia de Finanças, de- A comissão de
via realizar-se nos primeiros dias de setembro, mais foi adia- promo<6es
da para o fim do niesmo mês ou comêço de outubro, a reunião Rio, 29 (A. N.) - Reuniu-se
dos interventores. Dêsse cone1ave , aliás, só participarão os ontem, sob presidência do ge�
Estados que têm dívida externa. O objetivo da reunião é justa- neral Maurício Cardoso, chefe
mente o enquadramento dessa dívida no plano de esquema de do Estado Maior do Exérelto)
liquidação elaborado pe19 govêl'lJ,Q fedf?r.al. a Comissão de Promoções,

.

O tôrvo destino da Alemanha
Estocolmo, 29 (U. P.) - Notícias fidedignas, escrupulo

samente comprovadas, asseguram que, pelo menos, oitenta
porcen to dos alemães estão convencidos da derrota total da
Aleman ha. Cinco porcento, apenas, representados pelos mais
fanáticos nazistas, acreditam ainda na. vitória, enquanto os

restantes quinze porcento têm esperamças de paz negociada.
Diante dessa situação pergunta-se por que continuam os ale
mães a lutar, quando seria mais lógico a capitulação, poupan
do, em última análise, vidas e destruição material. A resposta,
contudo, t' simples. Primeiro, o terror nazista é suficientemen
ü: totte para suprimir qualquer oposição efetiva aos plan os

da camarilha nazista, puja sentença de morte já está decreta
da; segundo, o coutrôle da Gestapo sôbre a frente interna pri
va as f'ôrças combatentes de qualquer apôio para a organiza
ção ele um movimento geral contra- os lideres nazrstas: e, fi
nalruente, a carência absoluta de armas entre a população cí
víl, completamente impotente para decidir um levante contra
a vigilante "Gestapo" e as tropas de assalto <lo partido na-

zista.
.

o crepúsculo sangrento de Hitler
Londres, 29 (U. P.) - Hitler está perdendo a inflnência!

}� o q ue revela um despacho de Estocolmo para o "Dailv
Mafl " de Londres, segundo o qual o govêrno alemão passou
por enorme modificação, em que reduziu de muito os po
deres do Fuehrer. Continuam ainda as gestões no sentido
de colocar a defesa do Reich às mãos dum govêrno de "im

placável resistência"; no qual Hlmmlcr gozaria de poderes
maiores que o próprio Hitler. Além disso, as autoridades

na-,zistas iniciaram uma campanha de prop.aganda, couclamando
o povo a preparar-se, com tôda a coragem, para o próximo
grande assalto à Fortaleza Aleruâ.

REPRESENTANTES
A Companhia Docas e Pôrto de Caraoelas Societia

de Anônima (em organização), com séde na capital do
Estado de São Paulo, à rua Marcdn: n/' 124, 2" andar,
autorizada por decreto federal a construir um pôrto e

docas na cidade de Carauelas, no Estado da Bahia,
a-fim-de poder dar escoamento à produção da rica zona

do siü da Bania e centro de Minas, aceita representan
te nas principais cidades dos Estados do Brasil.

Para maiores informes e outros detalhes, dirijam-se
os interessados à séâe da reieriâa companhia, em São
Paulo - T1La Marconi n" 124, 2° andar -- Departamen-
to de Ações. (Asap)

I
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Revoltante audácia

o MAIS ANTIGO DURJO DE SANrJ'A CAl'A.RIN!

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianõpolis- Ouerte-tetre, 30 de Agosto de 1944Ano XXX Ho 91i4

Alérn do Canadá e dos Estados Unídos, o Brasil foi a única nação do Hemis
fério Ocidental a enviar seus filhos para a luta pela liberdade em território
europêu. Aquí vemos um aspecto do desembarque da Fôrça Expedicionária

Brasileira em Nápoles. (Fóto da .Inter-Americana) .

Adiada reunião dosa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Milhões e milhões de sacos de a�úcar
RECIFE] 29 (A. N.) lU,. DA SAFRA DE AÇ.UCAR DÊSTE ESTADO, QUE ATINGIU,
NO CORRENTE ANO, A CIFRA DE 5.476.000 SACOS, FALTA o ESCOAMEN ...

1'·0, APENAS, DE QUINI-iENTOS E SEIS MIL SACOS, PARA OUTROS ·PON ...

TOS CONSUMIDORES DO PAíS.

r--;tSUllq�=�:.i .

:nmnnPR�oLÔ�C:
m Dr. H, G, S. Medinll Parm. Narllal Alves de S na

Farm. L. da Costa Avila

o grupo mais exótico de prisioneiros de guerra
i Avranches, FraI�ça, agôst.o cruturlos à !ôn.;a nos campos de entrada. ,Ayontavam Vara uma
- (Por (i-ene Currtvan, da In- concentracão do .naztsmo atra-lLJ orta proxirna, ao .lado de uma

ter-Americana) -- O número vés dr: IDl1�'olia. Havia meninos casa. Em nossa direção vinham
'de prisioneiros feitos neste se- de 1 '1 auos e homens de mais UH?; doze alemães que haviam

I'
tor não foi divulgado oficial- i

de 40. Havia os rapazolas S01'- decidido render-se. O alemão
mente, mas só eu pude ver: r ideutes, evidentemente satis- I da frente brand ia uni lençol
,mais de do�s mil. Viuharn cer-] feiras por escaparem �os hO�'-1 b!'anco amalTa�10 a um, galho.

I cados, cammhando ao longo 1'01'es ela gaerra: e ?�"la os u- um exame 111alS de l)�nO 1l:0�-

I�as estradas, ou em capotas �G pos cb e ios ele e.m�afla e arr�- t�'O�1 que o lençol trazia as ]:11-
jeeps, amontoados em carm- ;sancia, caractcrtsttcos elas 11111- ciais Y. .:\l. C, A" da ASSOCHe

I nhões. .
(�onst�t�1iam talvez.o dados SS, prontos a cuspir sô- U�1S do�� _

alemães qnc. bav!am
\ gl'llJ,l0 mais exótico que ao mais bre os seus captores. Quando çao Cristá de Moços. 1'01' esse
I viajado e experimentado dos 8StaVUlUOS nos arredores (la ci- detalhe é possível fazer-se
homens do exército já foi dado dade, prestes a entrar, reuniu- idéia elo requinte a que chega
contemplar, abrangendo varias se uma multidão em torno do rarn os nazistas em matéria de
nacional idades - homens re- nosso jeep, fa zendo-o parar na disfarces hipócritas.

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA (ArARINA

Excrnes Anátomo· patológicos.
Diagnóstico precoce da g,·ovidez.
Sôro- diagnósticos
Hematologia

_ Copro!ogia,

Bacteriologia
Aut.olracinas.
Ultrarnicro copio.
Química sanguínea.
Análisas de urina,'�

Serviço de transfusão de sang.te, Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com p róvo de Schick.

Análise!! químicas de: Farinhas. bebidas, café, mel, águas p c tdveis e para usos industriais (fecularios, cervejarias).
- � ��.��

THE IA),N'HO;\ «: LA:\UASHIRI<J INSU]{l\:\('fjJ

SEGUROS
'l'UE LONDON ASSUltANCE

COMP.<\J'I'HIA DE SEGUROS "CIWZEIIW DO �lJL"

COMPANH1A DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, IV

•••�•••••••••••••�•••••••••�•••$••••e »Q••

os

Par!'!!,���(�i�j�� B �� ca��lu��t��� IA A9On ia
da radio eslovaca segundo a qual o primeiro ministro da Eslo- dvá,q�ia anuncio� que par�quedistas desceram naquele país. O a smaministro anunciou que fOI declarada a lei marcial na Eslová-
quia "cujo povo não atraiçoaria a Alemanha", Ainda segundo Aliviada em Poucos 'Minutos
a B. B, C., o primeíro ministro eslovaco disse que paraquedís- Em poucos minutos a nova receita -

tas e sabotado t t II"
. . I' M,e,!daco -- começa u cireular no sangue,

. '. res a acaram as rapas, a po lCla e os CIVIS, mo- aliviando 08 acessos e os ataques da asma

tivo pelo qual o govêrno viu-se obrizado a tomar todas as me-
ou bronquite. Em P\)U�O tempo é possivet

� dorrnír bem. respirando livre e facilmente.

dida� e 'precauções, a,fim de proteg.er o pa�s, acrescentando que ManducD alivia-o. mesmo que o mal seja
t I' b trucõ antigo, porque dissolve e remove o mucusO exercito e a po reia rece eram ms ruçoes para aniquilar os que obstrúe as vi,," resoíratonas, minando

bandos criminosos e solicitou ao povo
.

d t a sua energtn, arruinando sua saúde, ra-
•

.

que aJu e !:1. man er a zendo-o s e u t l r= s e prematuramente velho.
ordem e a lei. Disse ainda o "premíer" eslovaco que o país não Mandato teru tido tanto êxlto qu<:,. se ore-

f' i ocunad f t t t ti
rece com a garanüa de dar ao "paciente01 o�upa O e que nem se e e u�u en a iva alguma para ,'pspiração lívre c Iacll rapidamente e com-

'Ocupa-lo, acrescentando que o pats recebeu garantias caso se
�leto alivio rlo so!rimento da asma em pau-

, cos dias. Peca Mandato, boje mesmo, em
mantenha em ordem, de que não será ocupado. qualquer tarmacta. A nossa garantia é a

sua maior proteção.

i1fen ti a eo Jl�a�:,::��"
.\GORA TAMBEM A CR' $ 10,OD

exploradores do povo
Maceió, 2!=l (A, X) - A Co- recusado vender carne a Moa

missão Estadual de AbasteCi-I, (ir Queiroz, residente à rua

mento, apoiada pela Secretaria Cascata 16, e ter insultado a.

do Interior, í.ntensifícada as

j
polícia e a Coordenação da

medidas contra a ganancia, Mobilização Econômica.
nesta capital. Rio, 29 (E.) - Manuel An-
A fiscalização, que é seve- tônio Siqueira, proprietário

ra, abrange os mercados públi- do café e leiteria situado à rua

cos, teiras-Iivres e outros pon- Urarios 11. 705, foi preso em

tos de suprimento da. popula- flagrante pela polícia do 20° ,

·ção. Pela primeira vez foi apli- distrito, em Virtude de haver
'

cada, aqui. a pena de inclusão vendido um quilo de açúcar pé-
de um negociante na "lista ne- rola por três cruzeiros. Foi
gra ", por reincindir em diver- autuado.

�OS QUE SOFREM de sas íntrações, e que ficou, ago- Rio, 29 (E.) - Ao ministro
Excesso de Trabalho ra, impedido de comprar ou Barros Barreto, presidente do

Cerebral, Cansaço, vender o gênero cujo preço T. S, N., o procurador Adernar

Irritação Nervosa maj?rou da tabela.
, .

Vidal apresentou denúncia
,

! Rio, 29 (E.) - A pol ícia do contra Francisco Cunha, resi-
NUTROFOSFAN é O Tônico ,17() distrito prendeu o -açou- dente no Maranhão, por ter au

Ideal PORQUE reune em sua' gueiro Joaquim Marques .Pe- mentado o aluguel de uma ca

Fórmula, aprovada pela S, P. reira, português� dono do sa cte sua propriedade. O pro·
n. 1469/23, os elementos FOS- "Açougue Estrela", à rua Con- cesso foi distribuído ao min is
B'ATADOS regenerados da Cé- ele Bonfim, acusado de ter-se tro Pedro Borges.
lula :0l'eryosa aliados ao valo�' _ _ -.-••.,.,_- - -

• ....,. w.J"w - -.-.-••_-.- _ ...........

r terapêutico do Cálcio, Sódio, fARMACIA ESPERANÇA
� Magnésio, Potássio, Ferro, A SUA FARMACIAFósforo, e associados a ricl:s
fortificantes e ao ext'rato fre"- lha CODJelheiro M.fra, .. e 5 - FONE 1.64Z
co concentrado da vitalizante Entrei•• domia1i.
NOZ-cte-KOLA, fonte de ener.. ---------------

[''ia universalmente conhecida. Terreno para construcão.

NUTROFOSFAN não contêu "

álcool nem tem contraindica- Procura· se, com urgência, um lote para construção
ção, é fácil de tomar, paladar nas imediações da' linha CIrcular. Pagamento à vista,

agradável. Ê PRODUTO NA- Informações à ruo Tlrodentes 14 (sobr.)
CrONAL, merecendo a con

fianca da Classe Médica Brasi
leíra', que em,sua maioria o re

comenda em seu receituário..
}j ilha'res de pessôas usam dl:'t·
riamente NU'l'ROb"'OSFAN com

nroveito e 'latisfacão.
.

Distribuidor R. Flogny & C.
� SENADO, 15 - RIO, e na"

boas Drogarias locais.

Contra

Curso particular
d�

Dactirlogrôfia e Taquigrafia'
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a

.lecionar, diàriomente, atendendo dos 8 às 12 e dos
14 às 18 horas, em suo r.esidêncío,

rua Saldanha Marinho, 26 A

..

J Dr. Laudelino Solou Gallotti

j. ADVOGADO

.

Rua João Pinto, 18 � (sobrado), Sala I.
.'�- .... ,j$ _,-

o «câmbio negro» da carne verde
Bahía, 29 (A, N.) - o superintendente do Abastecimento

visitou, ontem, a feira de gado de Feira de Santana, tomando
as pl'ovidênc1as necessárias para o abastecimento de carne. ver
de desta capital. Foi aberto inquérito pela Secretaria de Segu
rança, afim de apurar as responsabilidades dos agentes de
câmbio negro nO,comércio da carne verde que vinham operan
do' no mercado local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"LIRA TENIS CLUBE" ••• SETEMBRO: DIA 2, SÁBADO, GRANDE SOIRÊE. DIA 6, QUARTA"FEIRA, CONC�RTO DE GALA
DA ORQUESTRA SINFóNICA. DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA RAINHA DE

1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

, ....... ,

C:t�"'S, n áo sedio dt:\'u!l·ido ....

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. ] 022 - ex. postal 1 ;�9

ASS[:'-JATUIUS

An�

Na Capital:
Cr$ 70,tl.O
{ :1'$

Tr imcxt rr

Me�
20.00
/.1111
1).i{(INúmer-o avn ls»

No l n r e r i o r :

i:d
Cr$

Ano
Semr-st r e
TriH)('.�IJ'r 2:,.111.

rnl'diillll!· ('{,nl ril lo.

Por motivo do seu natalício ho
je. será. muito felicitado o distin·
to oftalmologista conterrdneo sr.

dr. Madeira Neves, apreciada fi
gura dos nossos circu los culturais.

Decorre hoje o datalício do sr,
Mário Costa, fe9teja�o intelectual
da nova Santa Catarina.

Festeja hoje o seu aniversário a

.ro.. Maria do Gl6ria Silvo. Mari
nho.

A sra. CidoJina Medeiros Vieira
comemora hoje sua data natalícia.

Faz anos hoje o sr. Raimundo
Vieira, inspetor de Trânsito,

Fazem anos hoJel
Brita. Norma Ourtques :
ar , Arí SClntos Pereira;
jovem José O· Lobo Figueiredo;
meninas Rosa Maria Maya e tl�

Tibúrcio;

"pêlo aos dentistas

Rio, 20 (E.) � Havendo

ne-Ic6ssidade de intensificar o tl'a�
tamento dentário do pesoaI da
F. E. B., o Serviço Odontológi�
co do Exército está apelando
para o patriotismo de todo os

colegas civis a-fim-ele qu�. co
laborando no esforço de guer-'
ra em que se acha empenhado
o nosso querido Brasil, deem
algumas horas dos seus valio
sos serviços profissionais no

tratamento do pessoal que irá
enfrentar o inimigo nuzi-fas·
cista em defesa da houra e gló
ria do nosso país.

Con'lra a. rinba
de galos
Nitel'ói, 29 (.E.) - Em Juízo

da 2a Vara Cível de Niterói deu
entrada uma petição solicitan
do a dissolução da SMiedade
Esportiva da Rinha Guanaba

ra, na rua Mem de Sá 61., na
eapitaI fluminense, cuja funda

ção data de 1900. A petição,
que é assinada por vários asso

dados, se fundamenta entre

outras razões, no fato, de ser

uma prática bárbara a maneI
l'a p01" que realizam as brigas
de galos, sacrificando estupi
damente e de lX).aneira selva

e;em as avei,

•

o santo do dia Coisas da Guerra !...
Por ENEVt

o Amôr - A mulher
e a guerra

Mulher velha 8 feia·· PrCl!ja
abandonada, sem valor esuátégico.
Mulher desquitada .- Praça eva

cuado.
Mulher feia que se pinta .' Na·

via camuflado.
Mulher geniosa e irritcí.nl _. Bom'

ba incendiária.
S6gra autoritária e rabugenta

.- Guerra de NervOll.
. Futura sogra. que ajudG o na·

morado -- Pacto de não a.greaQo.
A criada ajuda s.cretarnent�

-- "Quinta coluna" em açÕ,o,
O marido, a mulher e o out.ro

_. País que dá 'pasaoq.m a fôrga.
estrangeiras,
Rapaz que consegue entrada em

casa da namorada'- Navio qu.e
rompe bloqueio.
Rapaz que foge para não apo

nhar _. Retirada estratégica.
O pai saíu de cosa . - Ceuou. o

perigo,
O pai faz oposiçã.o. ma. depois

cede -- Linha Maginot.
Moça que foge com O namorado

.- No.vio torpedeado.
Moça qu.e se atira da janelo por

desgôsto -- O pal'Qqueda. não abriu

I �!r:u.l!e��!!!!al
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril, conserto
dentaduras em 2 horaa
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serratine
Rua Duarte Schutel, 9.

Manaus, 29 (A. N.) - Excu
tando o plano de abastecimen
to da população de MManáus e

desenvolvendo o contrato fir
mado entre a Prefeitura desta
cidade e fazendeiros bolívía,
nos, acaba de chegar nova par
tida de charque, que será en

tregue ao consumo, aquí.
--....,,_.,...._._........._",.

Em Lisbôa
Lisbôa, 29 (U. P.) - Anun

cia-se que os pedidos registra
dos nas repartições fiscais so
mam o total de 16.536, com o
valor de 9 milhões 321 mil e
700 contos.

51a. Rosa de Lima,
Virgem

Rosa, "a. primeira flor da santi
dade da América do SuÍ". come lhe
chama o Breviário' Romano, nas'

ceu aos 20 de abril de 1586· em

Lima [Per ú}, Recebeu no batismo
o nome Isabel; mas, suo. mãe ope
lidava a de Rosa. Com 5 anos de
idade fez o voto de perpétua vir
gindade e cortou o cabelo, decla
rando guerra às vaidades do mun

do. De i Ô :las as vir-tudr s pr�feria a

obediência. Praticou severíssimas
obras de penitência. Para cortar
de uma vez por tôdas as Esperanças

:����: Pneuméticos dentro de móveis ��:a��!� i��o��e�i:= 26u�no��s�
Perto Alegre, 29 (K) --- O sr. Miguel Zacarias, delegado vé� da Ord�� Terceira �e s. Do

'C
.

1 'd']'" li d d rruriqos e vrvrci desde entao numa
ue arasin 10, conseguiu, en� l.lgencI� .r:a I�a a, �preen er 'estreita cela qu s construira no

um contrabando de pneus. DIante da vigilância que vinha sen- jardim atrás da casa paterna, Ela
do mantida pela autoridade policial, os contrabandistas utílí- aban�onou êste retiro sõmente pa

Os oriqinn ls, rue sru» não pub li- E:lVam um expediente verdadeiramente astucioso e que mos- ra ojudor aos pobres e aos do,:_n
tra de como aaern os infratores para auferir o lucro apreciável t�s I! para faze_r .

longos oraçoes
"

.

b
. �

dion'te do .Santlsslmo Sacramento
que proporciona o contrabando de borracha. A mercadoria fo- na igreja paroquial. Dolorosas do

A dir!'ç:io n:in st' responsahi liz» la acondicionada em móveis, especialmente em guarda-roupas eriçus , perseguições e maus tratos
pelos coucclt os em it idos llf)� C carregada como se tratasse de mudanca, prcvovcrn a paciência da santa

al'figos nxs i nurlos
' até o extremo. Mas. Deus favore-

E assim baixaram os preços �iad; c::a�o�i����::at�ra��e��:�

1 1
. , . . . .

' causas futuras. Quando Rosa rnor-

Vitória, 29 - Em VIrtude das Iacilidades de transportes seu, aos 24 de agosto de 1617 o

• e concedidas pelo govêrno estadual aos gêneros alimentícios, os povo vinha em tão grande ma�sCl

Vida SOCial .mesmos já desceram a preços inferiores aos tabelados pela Co- pa!"a ver e v�nerar. seus r�stos �?l"
lrníssào da Abastecimento. to is que Ioí preciso adícr, vaJ'1a�

vezes seu enterro. Em 1669, fOl

.......... ........ Teráo açúcar a preço do custo ��s��:r��a declarada Padroeiro

AN (VERSARIOS _

Hcie faz anos o nosso distí to' Goiania, 29 (A. N.) - O interventor deste Estado está O PRECEITO DO DIA
cont�rrâneo sr. Artur Pereira

n

e providenciando a aquisição junto as Usinas Junqueiras, de Ri- O indivíduo pode ter sífilis, até
Oliveira. conceituado clinico, =s- beirão Preto, no Estado de São Paulo, de vinte mil sacos de quando seu exame de sangue é
pecialista em molestias infa!;1tis e acucar para o fornecimento à populacão desta capital ao pre- negativo. Se o medico lhe imlicar
possuidor de larga cultura geral "d

'

t
'

um tratamente anti·sifilítico, rnea-
que o situa honrosamente entre ÇO O cus O.

mo depois -le uma reação ne�ati-
Oll nosscs mais destacados intelec. va: trate de seguir sua indicação.
tuais. Leíte gra'uito aos escolares SNES.

VUIg:g��oe�����' e�1 ��r�')Aleg�eegd����ou��l e�;���t;�a q�� V..,.-O
....._·....

ín
...._.......

p
............

â
.....

-r
...........

é
....

-ç
....

am�iif)�
frequentam escolas publicas. Destas, de acordo com o levanta- quartel do 14° 8 Cmento feito pelo Departamento Estadual de Saúde, de 20 a 25 • • •

.

por cento apresentam-se em estado de sub-nutrição. Procuran- Relação nominal das pesaoos que Vem cbarque
do colaborar na obra de atender a essa população escolar, o En- deverão comparecer, com a posaivel

treposto de Leite está fornecendo gratuitamente às escolas pú- ���:i��d6a��d��:s�te�ft; 1!' !��:; até da Bolivia
Nicas de Porto Alegre mil litros de leite, diariamntte. de seus interEsses:

Augusta Vergai da S Ive , Edith
Silveira S. Gondin. Lec tr lce M.
K!apoth, Maria Bernardino Garcia,
Maria das Dares Paulino, Nilse
Morin da Silveifa. Olga G. Pereira,
Virginia de Sousa Coelho, Argen
tina P. de Souso . José Kielbovicz,
Serapião Vasco. (todos de Floria'
nópolis); Avelina de Abreu Qurnt ,

[s. José]; Antônia José Cidral.
[Barreiros. ].

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado.
combatendo as doces e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves. decorrentes das hemorroídes,
A venda em todas as Farrnacias em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um produto De Witt)

Veemente proteslo
Rio, 29 (D. S. P.) - O ator

Álvaro Pires, ex-presidente da
Casa dos Artistas e administra

.

dor da Comédia Brasileira, di�
:

vulgou veemente protesto con
tra o memorial enviado po; um
grupo de intelectuais ao chefe
do govêrno, no qual estes suge":
rem a restaumção, pela verba
do Ministério da Educação, do
guarda-roupa pertencente às
peças do repertório DUlcina
Odilon, que ° fogo destruiu
completamente no incêndio do
Teatro Regina. Declara o ato!.'
Alvaro Pires que não é nada
aos artistas pobres, que há seis
meses esperam pela execução
do plano que outorgou a verba
em apreço, para a sua tempo
rada no presente ano.

CamiS8e.. Gravatas. Pijamu
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Traiaoo .. 12

ALVARO· RIMOS
CIRURGlÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

.tI

CAIXA DE ·ESMOLAS

CARTAZES DO DIA
4a.feira HOJEHOJE

CIHE
A's 7,30 horas:

P, ograma Excepcional
Prograrr 8 Triplo atim de aproveitar os filmes que ficaram

�parados, devido fi temr orada da Companhia.
Bruce Bennett no movimentado filme marítimo:

Pela Pátria
.

Lloyd NolFln .e Mariorie

Punhal
Weaver no lilme misterioso:

-

assassino
A pedido - A maior gargalh, da do ano, com Bud Abbot

e Lou Costel!o:

Segure o fantasma !
COMPLEMENTO t-TACIONAL (Natural)

Preços: (único). Cr$ 200 e Geral 1,00, Imp. até 14 anos

(lHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

Programa Extraordinario com 3 filmes
Mischa Auer na comédia músi:::al:

Músicas e bananas
filme
,

a

eletrizante:Boris Karloff no

Condenado morte
Edmundo Lowe no atraente filme policial:

Caminho do mal
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços Cr$ 2.00 e 1.50. -Imp. 14 anos»,

ATENÇÃO! - Terminada a temporada da Companhia de

Comédias Ir acem& de AlencBr, será iniciada a maior tempora

da cinematográfica de todos os tempos. Já domingo próximo.
simultaneamente, no Odeor. e Imperial, o mais espetacular

filme jamais imaginado:

Irmãos em armas
com Allan Ladd. Loretta Young � William SeJ'ldix

Recebeu a Caixa mui,; autorizações de

:l1s(Ti�j;l.o ('emo (·ontl'íhllint� ..;;: C1'<lj::; segui.-:.
;_�:'i fjrnléls cornerc;iais: - Cunlpos. LtJ.l)')
ç,. Cia., Edunrc10 Santos. Júlio Cesa'l'ill{,
,-la Rosa. ('ine, Ritz .' áoxi. ;\Iiguel :\rRh'.
Tinttw[{ria GuaraJ'lY. K)/OT ". A .. Od'ga
nizaç'fto COnlel'('j�ll Ci;lt�ll'jJ1ense. Ped�·;.'"

Di'uno, 'F'lori�b0l0 Sil'i'<.l. \'fajesLic Horel
7,. S. Battistoti, Scciedade lntel'l11ediúJ'ia

10 Autom6\·eis. S'ociedacle }>�xpol'tador'<1
;:·.�i(al'inense LuIH.. Caho Submarino.

Vieil'a & Cin .. Hotel La ·POI·ta. Nazareno

S'mn. Er'llc;;lo Riggen.back & eia.. ::'I[a·

chado & Cia .. Bittencoul't & SOUSil, Eu·

ge·.l·io Spoganitz. C. Ramos & Cia .. lzi.·

dro Pedl"o Coelho. J08;:1 F. A,·ila. l\lalvína

BiHeneoun (Ca1'{loso & Cia.), \Vel'lH'i'

Schl1lirlt, LUlll'O .\lende;;. JOóé F,I'ancisC'o

ela Sill·u. Spil'O DiamUtltal'aoi. Hennínin

�[oreit·a. l�l11íHo Sl''hl'oede1'. Apal'kiü Vn·

Ida da Si1\'3. Otílio RamoS' Lisbôn, ATIa;;·

lácio IüikipeH . .Iodo Crlslakís, Al'na1do

Luz, JLll'ací ela Sih'u Luz, Paulo 1'. Posi

to. Indústria e CQnlGl'do Germano Steil1

S. A .. pato Rhul.a.l�<l. T,<lt{ll; 41. (Tota)
. P:'II).!i{·(lilo: �(2).
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'0"_ JUIZO DE DIREITO DA CO-

I � II� : (.j� Edi�1�r���te�1����azo
fogo S-.mbol.-1'10 manhã, rumou o Fogo Simbó- Laudelino Gaspar Branco,

� llco, rumo a Bom Reti.ro, .Juiz de Paz em exercício no
achando-se presentemente em DE PESSOAS TÊM cargo de Juiz de Direito da Co-

S�a 'estada em Florianópolis viagem para Lajes. marca de Tijucas, na tórrna da
Uma turma de atletas do T. USADO COM BOM RE. lei etc. etc.Constituiu um espetáculo de G. 40, alunos do N. P. O. R., do Faz saber aos que o presen-��'t'atlde víbracão cívica, a che- o '

U lTlO_ '" t4 B. C. e da Associação Atlé- S ADO O POP U, .te edital de praça com o pra-gada domingo último a esta tica Barriga-Verde. desta ca- co de vinte (20) dias, virem ou

(l·:�It)lr·tl.aal dqOuFeOdgeol'xaSnidllolboÓsliCm'°ü:dna pital, acompanhou o archote da LA R DEPURATIVO dêle conhecimento tiverem
'.. ,>, '

-

Pátria, até as divisas dêste n1U- lí1ue, a requerimento do inven-
tes Guararapes a 31 de julho p. nicípio com o de São José.

I
i.arrante Henrique Antôn,iofindo, continua a sua viagem de E, assim, foram encerradas tvi,fu1t;A HEGISTRADA

DO SAN G U E Martins, o Oficial de Justica
regresso a Pôrto Alegre. as solenidades da. estada do J dêste Juízo, ou quem suas ve-
re·�:�:��ene:�: C:Pit�t::��:�� �f�'�a�������o em a nossa IC:I�:_rA.l;!Ir,r J:, 8','�,:;I I :'�� ��e��;��r! �'l���i��ã��'e�primeiras' horas de domingo

��.��" ...-_ _ L � quem mais dér e maior lan-
último em tôrno da grandiosa 4) A�IYERSÁRIO no SR., IX-I A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO 1;;0

oferecer sôbre o preço da
maratona de revezamento mun 1'EI{\r:ENTOR E O 'ES,'PORTE ll

- ,

di 22 d t. O Fígedo, o Bsç«, o coração o Estômacro, 08 ,ava iaçao, no la e se em-
dial. Y I">

bro nré
.

f t diPara comemorar essa magna PUlmões I) Péle. Pr(lOUZ Dõres de Cabeça, Dõres ,1'0 proxlmo, em ren e ao e 1-
Ao entardecer, grande era o Iícío da Pr í'eítu Municipaldata, a Federação de Esportes n08 Ossos. Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- ,1 1 a. e 1 ra ,

núm-ero daqueles que postados belo. anemíe '" .lb(,rtos ldesta Cidade, as dez horas da
1 d F Ií S h Idt Catarinense já organizou um o. Q. 'c no

ao ongo . a rua e ipe c mi
belíssimo programa esportivo. Inofensivo ao organismo. Agradável como licõr. manhã, os imóveis abaixo de-

e Praça 15, ,se aglomeravam
Jogos e provas atléticas serão O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P. clarados, pertencentes ao espó-

para prestar a sua homenagem como auxiliar 00 tratamento da Sffilis e Reu- ,'io de Maria Delaudina Linha-
ao sazrado archote da Pátria. disputados nesse dia.

res a saber" Lote n I cen�

d' mstísmo "n ma"mA ortzem.
_

,',' .
-

. , '-'
-

R t
-

t d t Aguar e1110s, pOIS... '.In ""
�.

I'
epresen açoes es li an IS, VALIOSAS OPINIOES to e setenta e dois metros de

altas autoridades civis, milita- ('OXVERS1XHAS D}� CA1"ÉS O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas ,terras de frentes que fazem no
res e eclesiásticas, imprensa, base. é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «91ft» cbtendo

1'!'iO
Tijucas, e setecentos de

atletas, aguardavam anciosos - Não". que vai haver mui- tamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados fundos, pouco mais ou menos,
a entra triunfal da Chama da ta surpresa, não h� dúvida!... te nos ca�o� em que a via bo- no trttamente da Sífilis. que fazem no travessão do Pa-
Pátria, em a nossa capital em - Como afirma você isso? I cal é a amce poss�vel. dre Capelão, extrema a léste
demanda as plagas sul-rio-

'

.:_ Ora, ... então você não sa-:
la) Dr. BenedIto Talosl. Ia) Dr. Rafael Darloletl!

com terras de Efigenio Olega-
,grande�ses., (be que ha atletas que treinam

_••••_..._._...._.........._-_-...._• .....,......._._..._...-_-............._-_.........Wol"� [rio e Oéste com terras de Do-
Precisamente as 20,30, o ar-: na "calada da noite" L. e...

C
·

d t
· - mingos Teodoro dos Santos. a

chote da Páltria, levado pelas' "caladinhos"... OrrelHS e r�nsnllSS!lO área 120.400 metros quadra-
mãos do herculeo atleta Va.di-I - Ah!, por �sso é que escutei U U dos. �ituado no Sul do Ri�, des-
co, da.va entrada na Fellpe· o "Tavares" falar num "bam- 'ta CIdade, no valor de seiscen-

"

Sdll1lidt, sob calorosos aPlau-!ba" do Liceu, que corre 1.500 Vendem-sfI a preços baratíssimos, tos e dois cruzeiros (602,00),
_,
sos ela numerosa assistência. metros .em 4'18"? sem competência, e diretamente adquirido em 1909, por escritu-

,

"Chegado à Praça 15, aonde, .:_ De automóvel? da Fábrica! ra particular de seu irmão Jo-
se achava o Altar da Pátria, foi' - Não; o tal é bom mesmo! Sapataria Barreiros sé Antônio Martins. Uma casa
o facho simbólico pôsto na pi- '._.............._.____ de moradia coberta de telhas,
ra pelo sr. ajudante-de-ordens· Rua Cons, Metro. 41 em péssimo estado no valor de

.

tte. Arruda Câmara, represen-
- E a Faculdade de Direito duzentos cruzeiros (CR$ ....

tante do sr. Interventor fede- tem boa representação?
EDITAL COZI-nJ...el-r� 200,00). Um rancho de madeí-

ral, onde permaneceu até às 8
- Se tem? ... Você já ouviu II ai ra em péssimo estado no valor

horas da manhã de segunda- falar num tal Saul de Olivei- Acha se aberta, no Hos Prec is c-so de uma, hábil de cem cruzeiros (CR$ 100,00)
feira. ra? Pois êle após correr 800 pital Militar de FIo r

í

c e asseada, •• 0 "Pensão Total CR.$ 902,00. E, para que.
Após essas solenidades fêz mts., prometeu correr tam- nópo!is, a inscrição para Suíça", rua Esteves Jú- chegue a noticia ao conheci-

uso da pa.lava o ilustrado [or- bém 1.500. preenchimento de uma n io r , 135. 5 v.' 4 mento de todos, mandou expe-
nalista Jáu Guedes da Fonse- • vaga de dacti ógrofo (a)

- --, dir ° presente edital que será
ca, para em nome da cidade e - Dizem também que o j:lr.! interino.

I NOVRS
afixado J?-0 lugar de costume e

do diretório regional da L. D. Medina, está treinando um mO-I Florianópolis, 22 de ti e '>epr?dU�ldo. na I�prensa d:
N., neste Estado, saudar o Fo- ço que, segundo as "más lín-/

Agosto de 1944.

USADOS
'Flonanopolls, na forma da leí.

0'0 Simbólico." 5 v.,2 ,

.

Dado e passado nesta Cidadeb guas , promete.;
d T" 8 d d

.

Seu primoroso discurso que Q
,

êl e l�ucas aos ias
,

o mês
- uem e � e. I COMPRA d õst d de rnilfoi um hino de patrlotismo, me- -Ninguém sabe, constitue,

e e agos o o ano e mi n�ve-
receu de todos que tiveram o segrêdo de "g�erra"!'" I Quer vestir-se com VE�DE c�ntos e quarer:ta ..

e quatro.
prazer de ouvi-lo, fartos e ca-

�
contôrto Idit:\mas Et�, _Rodolfo �UlZ B�chele, es-

lorosos aplausos. A ? tuguês. e;;�: çnv�o, o datllogr�fel e subs-
Em seguida, usou da palavra -Mas, o dr. Medina tam-I e e!egancia. nhol, francês, preVI. Ass. Laud.elmo �aspal'

o dr. Flávio Fontana, do dire- bém gosta elo e,sporte? I Procure a
inglês, etc. ,Branco. Se�o� afma!. Esta �on-

iório da L. D. N" do vizinho - Ora, "anjinho"... Então I
BlFAIATARIA

Romance, Poesia, Religlão. Aviação. forme.o ongma.l que dou fe de

JiJstado do Paramá, e que inte- você não sabe que o título de '

Matemática, Física, Química, Geo. ter afIxado hOJ� _no lugar de

. grou a embaixada .do Fogo "eampeão brasileiro" de lan- 10gia, Mineralogia, Engenharia cio costume. O escnv�o. ..

S.inl.bólico, até esta capital. çamento de disco e dardo per- vil, militar e naval, Carpintaria, Rodolfo Luzz BucheZe

MELLO Desenho, Sanea.rnento, Metalurgia.
'l'erminada a sua oração te- tence a êle? Eletricidade. RádlO, Máquinas; Mo· CASA MJSCELANEA, distri.

v() lugar a distribuição dos di- -?!... tores. Hidráulica, Alvenaria, Agri buidora dos Rádios R. C, A
I)lomas aos a.tletas que toma- -Pois já representou o Bra-I e escolha o seu figurino. cultura, Veterinária. Contabilidade

'1 dOI'
.

d Dir:ionórics. etc. etc, Victor, Vávulas e Dsicos.
, ram parte nesta maratona no SI em uas nnpIa as. Rua Nunes Machado. 11 - A Rua Trajano, 12.
ano de 1943. - Quais?

. Q t dl"inalmente os acordes do - Nas de Los Angeles e Ber- Dar o em� casa e Aço-es Ve�dem.se .

cin�o
Hino Nacional, veiu pôr têrmo limo

• faml�ll·a açoes, de mIl cru-
às solenidades da estada dOI

- É pena que tao bons atle- zeiros cada uma, da Cia. Na-
Fogo Simbólico nesta cidade.: tas não mais poderão voltar a Rapaz, apresen tando re� cional de A Ica lis; e outras cio·
Uma turma de alunos do T.I "Berlim"... ferências. procura quarto co, de 200 cruzeiros cada uma,

G. 40, deu dura:nte tôda a noi- --Porque'? com pensa0 em casa de da eis. de Cimento Púrtland
te, guarda ao Fogo Simbólico, I -- Porque "Berlim" família. Cartas a esta reM do Paraná. Tratar com o sr,

no Altar da- Pátria. I "acabar,"... dação poro D,R., indicando Patricia Borba.
Segunda-Jeira às 8 horas da ]Jo (Relloter. amador) local e preço 6vs- '.5

65· mil prisioneiros e 16
LONDRES, 28 (U. P'�) -- SESSENTA E CINCO MIL PRISIONEIROS FORAM FEI�
TOS, ATÉ AGORA, NO NORTE DA FRANÇA, PELO TERCEIRO EXÉRCITO DO
GENERAL PATTON. ENTRE AS BAIXAS INFLIGIDAS AOS ALEMÃES1 POR ÊS..,

TE EXÉRCITO, FIGURAMADEMAIS 16 MIL MORTO$�

O ESTADO· Esportivo

mil mortos r

4 o estADO-Quarta-feira, 30 ". Alosto ele 1944

lOv 1

.'

\VE1"Z.EL INDUSTltI A L-J OIN V ILLJ: (MdfCél

CONSEUVA E JJESIN:FEVTA ..A 8{JA UOllPA
c:,��Ã���RCtAt
[SP ECIAlIDADE

w:z�r�')j;"

o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"

" .. 11 • ! r '. 'r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarla.felra, 30 �e Agosfo de '944 5

INDICAD'OR MÉDICO
DR. ARAÚJO

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
\

DOI! S .. r v iç os de Clínica Infantil da Assistência Municipal fi lJ"s ... ita 1
de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
C;() ,�su 1/I'Ó}{'O: Hua .1-\ unes llil{'haou, T (.Etlitício S, _l!'l'aueis('o). rUiu' '.-l t.�

Consultas das lu às l� e tias 14 as 15 hurus
IlESIDf::NCIA: filia Ma rcchu l Guilherme. 5. Fone 71'1:1

CI.INJCA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR& BIASE FARACO
�1(,<Ii('n -- c'hefe do Serviço d€ Sífilis do Centro de Saúde

f)()I·::,\(.:AS DA PELE - SIFIUS -'- AFEC�:óES CnO·(iENIT<\I\ DE
A:\III()S OS SE.\OS - nAJOS I�FHA \'EH\IELllüS E l;I.TH-\.VIOL!-:T.-\!'

CO:-.JSULTAS: das a às () h. - H. Fcl lpc Scluuidt , �()
HES.: n. Joinvile, 47 - FU='IE 1648
--_._----------- . __ ._-- -----------_._----

DR. SAVAS LACERDA

DR. ROLDÃO CONSONI

DR. SETTE GUSMÃO
('J I.EFE DOS SERnçOS DE TISIOLor.r.A DO CEê\TRO De SA('DE E DO

, HOSPITAL "xcccrm },A;V]OS".
Curso ele nIlerf�í[:oamento no Hospital São Luiz G0n'l.aga, de �rlO r;::mlo -;- E.'\-est.a·
giCll'io do tnstttuto "Clemente Fel'J'eü'a", <10. S[to Paulo - .l:,x.nw(llco 1l1tel'Ilo (la
)

Sariat ório de santos. em Cnrnpos elo .Iorrlà».

CJ.I:\'IC.\ GF.n.<\J, - 1)IACNõS'l'ICO PT:l<:('(\(:F. ..,. f.l'H.·\'l'.'\�m�'1·() r,�SP"('''\LI:t;.\J)O
DAS nOF]XfAS 00 Al'AUf.:UlO Rf'SPIH!\1'uBlO.

CONSULTAS: Dtàríumente, DHS :3 ".� G 1101'a.'. C'.o�SULTÓllJ'O: nu� ;riLor Meire les. 18.
RESJDf::õiCIA: Rua Esteves Jú n ior-, la5 - 'reto 142.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de MeaIclna da Uníverstdade do Brastlj

I&%-I.nterno do ser-víco de Cltnlca Médica dI) Professor Osvaldo Oliveira. médtco do

Departamento de Saúde
CI.I,'IICA MIl:J)J().'\ - Moléstias interna. de adultos e crtanças. CUNSU1.TOltlO

• KIIJ�IU1tNVIA: nua Feupe 8chrnldt n. 3M - Tel. 812. CONSULTAS - 008 16 às 18.

......

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MO-ELLMANN

"ormado pela UniTeI'sidade de Genebra

Com prática nos hosplta18 eurepeue

Olíníca médIca em geral. pedíatría, doen

ps do sistema nerTOSO, aparelho gentto
urinário do homem e da mulher

& ....181". Técnico: DR. PAULO TAVARil8
Curso d·e Rad!ologla el1nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau

to). EspecialIzado em Higiene e Ballde

Pública. pela UnlTeraIdade do RICJ de Ja

neiro. - GalXnete de Ralo X - F.lectrG

carGllogJ'afla cltníca - MetabolllllIlo ba

.81 - Sondagem Duodenal - Oabínete

de fklloterapla - Laboratório de micro..

copia e análise clinlr.a. - nua F'ernando
I

Machado. 8. Fone 1.195. - Florlanópolkl.

DR. SAULO RAMOS
ICapeclaJl.,. em molésU... de _hOJ''' -

partoe.

,U,TA CIHlTKGlA AOf)(,MINAJ,: ""',ô-

018&,0, '.",,"'ula, (lfero, o"Arlo8, apêndl"",
turno,...... elr_ - eIHUR(i1A PLASTICA

fiO PEItINI!:O - H6M1.l,.., hldrocele, "..

rtcoc.. I .... 'l'ratlUl,,"uI.o ""ln "..r e .pet'ftçlo
de OflJJlnrrolde.. " "arl...,. - Ft'IIdllrll8:

aparelh.,. "e Itê�...,. Opéra Iloe lIoepltalt
de Florlftn6poll&

rraço. "" ..eira e OU'felr., 10. "'0"", 1.801.

Do ..irt", II.. I ... ta hor... dJ.rt......nte.

. DR. AUImUO ROTOtO

Dr. LAURO DAURA

RECEPÇÃO A DOIS HF!ROIS - O -:presidente Roosevelt recebe em seu gabi
nete na Casa Branca dois soldados que foram condecorados com a medalha
do Congsesso por sua valorosa atuação na Itália. A' esquerda, de pé, vê-se o

tenente Ernest Ch ildere e à direi tn o satgento Charles KeJ1y.
(Fóto da Inter Americana para O ESTADO)

A situação
em Varsóvia

:-<,,<�._--

Crédito Mútuo Predial
Propretárics - J. Moreira & Cia.

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

PRI:::MIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificccões e médico qratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
�81J"clI1IiStíl, assistente do Professor Sanson di, I}io d e Janel,-o
C(lNSLI.TAS: Pela manhã, das 10 às 12 - .;., tarde. rlall 3 à� 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1441
------

Clin icu medico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diplol1la ·de huhi li taçâo do CODS('(l!O Nar-ion a l de Oftallllologia.
(:()�Sl;LT()Hj() - Fclip« Schruidt , 8. Das H às 1::; h orns. Fone 1:�5!).
Hf-:Slllf:NCIA - Conselheiro Ma lra, T],

{:mw:cl.-\ ("'IUJ, - AI,TA C1I1U1WIA - �l()r,(';STrAS UE SE:-;I·IOH.\S - l'Alt'rOFi
1'�ol'li1a<lo pe!a Faculdade d€ Med icinn da lJniversidade ele São Pa u!», onde fo�

Assisren t« por vários anos do Serviço Ci rú rtrico do Prof. Al í

p io Cor-reia Net o.
(.'inll·�:a 00 �sti)lnago e vias biliares. in u.st.íuos delgado e gt�O�SO, i..ll'ôide, rins,

Ipróst a tn hex�a. útero, ovários e trompas, Var-icoceíe, hhh'oce!(\ \ BJ'i7.(·:' e hérn ía,
CON8LiL'I'AS:

das 2 As ;) horns. ii Rua Felipe Se hrndd t. 21 (altos da Casa Par-a iso) . 'I'el. t.:'H)8.
Hl�SIDI1:NCIA: Rua Ii:S'teve, Júnior, 17t1; Te!. ilJ7H4

tDR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

fcurso 1.. ADerfel,"oamento e Lo .. ". Prática no Rio de Janeiro

I,)4INMI' I.TAl!! - "'"Ia manhã: dtar-íamenre daa 10,3('oB 12 h •• o tarde excepto aos

..h." .... ,lu 111.3(1 à8 18 horas - VONSULTORIO: ltua .Joâc Pinto ... 7, 8ohrado _ .

..""", 1.1111 - H..,lOIdllncl,,: Rua P...,sld..,nt.. <'ouUnho. �lL

Londres, (8. L P.) � Se-

gundo as informações recebi-
das aquí, a situação em Varso
via apresenta-se como segue:
Sangrentas e pesadas lutas tra
vam-se sem cessar. Os alemães
recuperaram, sobre o Exército
Polonês Subterrâneo vários
pontos da cidade, entre outros I.Iwola

e Lesano, As pontes sôbre
e Vístula, isto é, a ponte de:
Kierbada e a ponte de Ponía
towski encontram-se nas mãos
dos alemães. Além disso, os ale-
mães conseguiram entrar no

antigo "ghetto." Os alemães .;..-----------------------...
bombardeiam a cidade com pe-

.

sado fogo de artilharia, coloca
da no subúrbio de Praga, na

margem léste do Vístula.. Na
frente dos tanques que atacam
a cidade, os alemães colocam
mulheres e crianças polonesas,

I afim de se salvaguardar dêsse
modo dos ataques do exército

I polonês. Todavia, apesar dêssse
I procedimento bárbaro, apesar
da falta de munícão e de ar

mas, o espírito da heróica Capi
tal da Polônia mantem-se es

plendidamente. Londres recebe
dramáticos telegramas do ge
neral Bór rogando auxílio sob
forma de material de guerra.
Os alemães empregam os possí
veis meios de aperfeiçoamento
técnico - artilharia, aviões,
tanques, lança-chamas, etc. A

OR . REM IG IO falta de armas cria para os com-

Médico - Cirurfião - Parteiro
CLL�ICA J[�DICA batentes poloneses condições

R A lOS X Moléstia" Int.!.'maa, de Senhorel e Cr1 trágic'as, nesse sexto dia de luta
Moderna e jJossante insta)ação

..nças ..m Geral. CONSULTORIa: RUfI pela conquista da capital, que
de :WO MA.

�el1� Schml"t _ Ed1l!clo Amélia Neto. nlante'm so'me�"'e gr"acas ao
Diagnóstico precoce da tuberculose ..� u se· lJl�,

pulmonar, úlceras gástricas e duo- f'ODP lli92, 9 à. 12 e 14 às 17 bora•. RE inaudito heroismo e sacrifício
deJlai�, câncer tio e1!tômago, afe- SrD:tNCIA: J Larc;ro Benjamin tantD dos soldados, quanto da

.

t Constante, 3 .

ções das vias biliares, rtn�:. e. c.
. população civil, a qual todaVIa,

Aplica o Pnellmo-torax artIfIcial
O N to d'A ii não deixa de ser amargurada,

plml o tratamento da TuberclIlo�e r. ew n v a

I',!lmonar - Tratamentos moder- Operações" Vias Urinarias" Doen- vendo que está deixada ás suas

n()� e efi("�z('� desta moléstia ça. dos intestinos. réto e anus proprias fôrças. Os alemães
COlnplrto gabinete de metricidade -- Hemorroidas. Tratamento do deixam cair sôbre a cidade fo-
médÍ(':l: Ondas curtas e ultra,cllr· colite amebiana. I

� 'd d
t!l�, nai()� Inrra-Verrnelho� e Rai(o'!! Fisi.oterapia -- Infra-vermelho. lhetos, em po ones conVI an o

Ultra Violeta. fnfrazon-Terapia

I'
Consult: Vitor Meireles, 28. a cessar a luta.

C()n�ultório: Rua Deodoro,!) Atende diariamente às 11.30 h•. e,

e�quilla Felipe Schmidt à tarde, das 16 h•. em. diante
Comprar oa CASA MISCE

PIl' \t lu 12 ·brS., e das 14 às 17 hrs Resid: Vida) Ramo., 66,

'f!!lefune 1.476 Fon. 1067. LtAN�A é saber �conQroizar.

BMp"claU.ta cru lIocnçall de �nbo

"a� - Vias Urbnâríae,

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

cuklade de Medicina de São PauJo.

.Tratamento especializado. médico e

cirúrg:co, das arecções do aparêtho
genital feminino (Utero, ovãrtos,
trompas, etc.).
Cura radical das Inflamações doa

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da ester-ílt-

dade,

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crõntca, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contróle endosc6pico -- U�etroscopl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DlATERMJ..\
- INFRA-VERMELHO

CONS11LTAS: - Das 10.30 às 12

nor-as e das 2 as 5.
Consultórto - Rua Tiradentes U.

F'one. 1.6G3.
H.rsidên·ela

(Sobtado) .

Rua Tll'ad�nte,g 7

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos I

Os mais modernos modelos!
Tudo não vaI além de Cr$ 50,00 I

Sapataria Barreiros
Rua Cons.

aR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

':tr.rJl1a e OMopMla. CUnica .. Cb'srl1.
10 tor.1. Pal'tm .. dOfltlÇ88 de !IeJlbor••.

CONSULTÓRIQ: R. Joã.o Pinto 7 Did·
"lamente das. 15 às 17 borB.!l . .R.ESID:IlN·
'I A: Almlrtln'" À.1Y1m. 36. "on. 7111.

Mafra, 41
-�------

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAVS

FARMACIA
lIoJe a amanhA aerA a ... preferida

Dn>a" ••clonm • _tran,celral - HomeopaUu - Perta__

Artlltoa 4e borracha.
u......._ .. _1."a obeerTllncla ao reeelhArI. _.._

COMPANIDA "AUANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
TNCENIHOS E TRANSPORTES

Capital • erl 71.IG4I.lst.1O
VUraa do bel.oco de tiO:

ResponsabUt<ta<1u .... ..•. . .........• , •..... _ Cr' 4.999.477.IIOO,ea
Receita . •..••• , • , •. , •••• , ..••••. _ .. er. 70.681.048,20
At1"o . Cr, 105.961.917,10
�1n15tr08 p'ago! nns llItlm08 lO IUlOI ..•..••••.••..•. Cr' 64.986.9li7,20
Responsabilidades .... . _.. .... . ......•.. , •...... Cr$ 76.136.401.S06.20
Bens de ralz (prédios e terrenoS) .............•.... Cr' 23.742.657.-"

DIRETORES: - Dr. Pamf1lo a'Ultta Frelre <te C&rTalho, Dr. FranctlOO
<1 .. sa e AnIsio MaS!lorra.

Agências e sub-agênclu em todo o terr!tórlo nacIonal, - 8ucur..l D.O

UruguAI. RegUladores de s'farlas na:J prLnclpals cidades da A.mkloa. Europa
e A.frlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A lU P O " L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmlc1t. n. ••
Caixa Postal n. 19 - Telefone .1.083 - Rnd. Telegr. "AlJIANÇA,
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE) LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Doze divisões alemãs liquidadas
lUOSCOU� 30 (U. P.) .... DEPOIS DE EFETUAR A TRAVESSIA DO DANÚBIO, OS SOtDAOOS DE TOBULKiN INVESTI- r

:

RAM PARA SUDOESTE, APROXIMANDO·SE AGORA DE SFANTUGHEORGE NA TERCEIRA nAS TRÊS DESEMBOCADURAS
DO DANúBIO. MAIS PARA O NORTE, FOI TERMINADA A LIQUIDAÇÃO DAS DOZE DIVISõES ALEMÃS CERCADAS A

SUDOESTE DE CHISINAU; ONDE SUBIU PARA 28 MIL HOMENS O TOTAL DE PRISIONEIROS NAZISTAS.

T lista do
govêrno francês
París, 29 (U. P.) - É a se

guinte a lísta de secretários

gerais, que praticamente cons

tituirão o govêrno francês sob
a chefia do general De Gaulle,
até que seja estabelecido o go
vrno provisório do sul, com a

chegada dos membros do :_�o
mité de Argel a París: presi
dente dos secretários Lucien
Cérat ; Defesa Nacional, gene
ral Fortin; Educação, Henri

Wallon; Saúde, Vallery Radot:
Justiça, sr. Willi:ard; Informa

ções, Guidbert; Trabalho, sr.

Samson; Economia Nacional,
Ieéné Constant; Finanças, sr.

Monick; Abastecimentos, .\11-
nas e Agricultura, sr. Le Fêvre;
Produção e Indústria, Réne La-

coste; Comunicações, sr. Ma

thieu; Correios, Telégrafos e

Telefones, sr. Quesnot. Para a

Secretaria dos Prisioneiros de
. Guerra, foi nomeado c .31'. Nlj·
trand. A Secretaria das Regiões
Libertadas está a cargo do sr.

Os russos além André Le Troque.:.',
dos Cárpatos MENOR de 16 anos, comple-
Londres, 28 (U. P.) - Ber- mentarista e dactilógrafo, ofe-

limo volta a anunciar a ínva- rece-se prura. trabalhar em es-

são da Hungria pelos exércí- crítórlo ou casa comercíal. Il.-
tos russos. O comentarista mí- forrnações enl nossa Gerêucia. of'....- •••••w•••••-.-•••••••••-.-•••••-.".-_.-.....-_-.................._••-.r.............._.".._.-__...___...,.�,._,...

!�����i�� ��êen�: ���I�ª���ea�;� Extermínio Por tôda pa.rte! \Com.pr�ram por
nham transposto a fronteira Ao efeméride de hoje é .,:ssinc;- I

L d 2 A wd d ,.
.

t lada pelo transcurso do oruversu- , •

,
on res, 8 (U. P.) -- c , lu- i '�U-rIOS·i a eh�ngara �n: dois por; OI. a rio do sr. capitão Amílcar Dutra sumario . ta no sul da França está

cne-I
u I •

oeste de Targul e a noroeste de de Menezes, diretor do Deporta-I" do r f r 1 di
--

Focsani. Significa isso que os menta de Inprensa e Propaganda. Paus, 30 (U. P.) - As tro- g�n. o .� s�a as� ma., I�o' a Rio, 29 (A. N.) _ Informa-
russos transpuseram os mon-l

For sua esclare�id<;, inteiigência p�s aliadas e os patr�o�as iní- ra_dlO �aço�s Umdas de _All�� se de São Paulo que, tal corno
tes Cárpatos pelos dois desfi- e eI.evada magnanl�nldade, s.s. tem ciaram �msca �nst.ematlCa .e0:1 Na� h� mais fr�n�e e. na.o,. ocorreu no RIO, os estoques de \

ladeiras de Ghines e Zituo. ;���:�o coloccr-se a altura do es- toda a CIdade, a c�ça .dos atira- m�Is, ll�,has defínídas; �s'Ddl:a- calçados populares se esgota-'cargo.

do�:es cOlabo:·�cIOmstas. : da� ..

{SLJ esm�gand� �:' �Ç�la- ram alí �m poucos minutos. <?
----------- em�ssor� d�s fo�ças francesas IIL�c�ntes nazistas, pot toda a

produto, Igualmente como aqui,
do ínterior irradiou uma order.i parte. foi comprado por pessoas de
do coronel Rolle, mandando recursos a título de curiosida-
que sejam exterminados sun�,'.- de.

'

ríamente todos os colaboracio-
nistas armados deixados par c;. li: lJJilA. OOENÇA
trás pelos alemães, inclusive XUITO nRIG,OSA
segundo declarou textualmen- PÁlU .... F..utlLU

Precise-se de 10 merdnel.os

I te, "os.
assassinos da milícia pa-

.I P.!.n 1. UÇA
risiense". para fabricação de móveis. Pa-

lecionam-se todas ga-se bom salário. Tratar no
Inglês. Aritmética IlWWjíjCconxs.:u=:erXto::Jsr?Ji!!d·e' ,- cc lar dos Móveis'), na rua Tra-

jano, 15.
alumínio - ............. - ........... -- - - ...... _ .................. --..

N d F I
Soldam-se panelas, mar- Monumento Os prisioneiros'

otícias a ranV8. E' inúti a mitos e outras vazilhas à Inglaterra de Paris
·

tê
·

, de alumínio, por pro Rio, 29 (A. N.) - A cidade Paris, 30 - Foi divulgado
Londres,29 (U. P.) -- Anun- resls nela. cesso especial. de Petrópolis, vai erguer um oficialmente que 11.000 aie.

cia-se oficialmente que as tro- João Isidro Nascimento monumento. a Inglaterra co- mães foram aprisionados nr,

pas aliadas chegaram a zona Moscou, 30 (U. P.) - A re-
rua Curitibanos, 64. �o salv.a��ra do mundo

. �ris- .área parisiense, inclusive o ge-
de Fismes e estão arremetendo sistência que húngaros e ale- tao e cívilízado. Na próxima neral Schultitz, comandante (:0
pata léste. No momento, as re- mães tentam opor aos cossacos

5 v. - 2
semana será organizada a Co- '84(l corpo de exército ale+ fie,

terídas fôrças estão a duas mi- e a infantaria soviéticos tem "_,,,,'��_"jiÇ_*R mísão pro' monumento I 1 t t to
-

'. que u ou con ra as rapas
lhas de Epérnay. sido inútil. Inúteis também sao Os quatro ãses americanas na península de
Supremo Comando Aliado, os esforços dos nazistas para F -b Comprar na CASA MISCE Cherburgo e na Normândia.

29 (U. P.) - Informa-se °ffi� conte! a marcha soviética em em
L d

fi 3UO f[UgOp J I f mam
LANEA é saber economizar. SE-N--H--0---R--ITA :t....

-

cialmente que o rio Aisne 01 direçao de Bucareste e dos po- on res. ..

�

n or

de Basiléia, citando fontes de ubso- G
- .

,cruzado pelas fôrças blindadas ços petrolíferos de Ploesti. .Is .uto confiança, que Luvo.l. De Br í- aerlng esta creso. Casa comercial dis tinta pre-
norte-americanas do general se admite em Moscou a possibi- nono Déat e Doriot, os quatro áses ESTOCOLMO, 30 (U. P.) -.- cisa de uma empregada que
hüton. lidade de um enlace das fôr- do colaboracionismo, chegaram a Corre aqui a notícia de que o conheça contabilidade e dacti

SnyJremo Comando Aliauo, cas Tolbukin com as de Mali· Friburgo no sábado. Friburgo é marechal Goerin2' se encontnl-"

'uma localidade do sul da Alema- � lografia. Escrever, dando I efe-
29 (U. P.) - Informações aqui novski, do que resultara o cêrco

h preso por ordem de Hitler. O rências; a: -- A. E. Caixa Pos-
chegadas, indicam que podero- das fôrças alemãs que defe,l'

n a.

correspondente da Uni t e d tal 139" Florianópolis.
Eas fórcas norte-americanas dem a capital rumena. A i-..ll- Rua-o fOI· Press resolveu entrevistar. a ---��

aVai1(iam� rapidamente na dire- ga1' pelo rítmo que como a'iaú- respeito, alguns pal�entes' de'Não ha informacóes
çâo da fronteira franco-belga. çam os russos pela Rumània, abandonada 7. Goering que estâo residindo f Londres, 29 (U. P.) - Cir-
Supremo Comando Aliado, não causará surpresa a notícia na Suécia; os quais declararam I

culos autorizados desta capüal
29 (U. P.) - Foi anunciada de sua chegada a Ploestí, � c'c.",.-

. Estoc�l�·�, �O (u:� P.) -. O que, embora não possam dizer e de Estocolmo dizer::l nã-o ter
oficialmente a conquista dos nhã. É também muito possível Jornal

.
Tldmmgen_ anuncIOU se o marechal do Ar alemao se quaisquer informações sobre

subúrbios parisienses de Mont- que os exércitos de Tobulkin e que a CIdade de Ruao, na Fran- acha preso, o fato é que de�e um motim registrado entle as

morencye Le Bourget, que ain- iMalinovski comecem a mar�e- ça� foi abandonada pelos ale- não recebem uma palavra se·· unidades alentãs surtas no'3

da resistiam, pela:) fôrças alia- ·lar as .portas de Bucareste all1-lmae�,
na tard� �e o;-;tem, "por quer, há muito tempo. portos de Bremen e Kiel.

das. da hOJe. motIvos estrateglcos . --- •••• -'"'-------- ............... .._ ..�� ........

....�..........�..�

Florianõpolis, 30 iJe Agosto de 1944

Rumo a léste Capitão A.D. de
MenezesLondres, 29 (U. P.) - In r';l:.

ma a agência alemã DNB que
as fôrças americanas entraram '

em Châlons-sur-Marne e Vitry
.

le François. A informação, vei
culada pelo inimigo, coloca as
colunas aliadas mais próximas
ainda da fronteira alemã, pois,
tanto Châlons como Vitrv-le
Francois se encontram além de
Epérnay, que assinala a maior

penetração dos aliados rumo ao

léste, de acôrdo com as infor

mações \ oficiais. Segundo a

emissora de Berlim, travam-se
sangrentas lutas nas ruas de
Châlons e Vítry, nas quais to
mam parte saliente as fôrças
francesas.

Concurso para o Banco do Brasil S.4.
Curso organizado pelos st:s, Euclides Fernandes,

Osmar Cunha e Ruy Marques, funcionários do Banco
do Brasil S. A., para preparar candidatos a eseritu
rários contratados do referido Banco.

As inscrições no Curso encerrer-ee-êo ho dia 9 de
setembro próximo.

Com exceção de Dactilografia,
as matérias: Português, Francês,
e Con tabilidade Bancária.

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

J. COSTA MlELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construção

I Projetos, Orçamentor:, .A dminir- tração
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS
=--'_I"""__'-:

Sem compromisso, soticlte à "MARQU�S·.', pessoalmente ou por carta, maiores Informaçóes
a respeito dos trabalhos de sua especialidade:
PLANOS PARA CAMPANHAS DE PROPAGANDA em [ornais, revistns, rádio, autoa-Ialante s

e cartazes: LANç:AMENTO DE PROOUTOS Ou AUMENTO DE VENDAS;

SERViÇOS AVULSOS: desenho,s erttstlcca e técnicos, cl tchõs. redaçê c de la1.105, ideias
para enuncies.

• "t., �. ,e

PROPAGANDA

Florianópolis - Rua Trajano 33 - sobrado.- Caixa Postal 53

Marcilleiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


