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LONDRES, 31 (U� P�) -- TROPAS AMERICANAS OCUPARAM SAINtf:�Dr$J':ft,
130 KMS. DA FRONTEIRA DA ALEMANHA. O EXÉRCITO DO GENgB.a-t;��EAT
TON ESTÁ AGORA OPERAND,Q EM GRANDE ESTILO NUMA AM'P[A FREN
TE E MARCHA VELOZMENTE SÔBRE A FRONTEIRA ALEMÃ E SôBRE A LI-

NHA MAGINOT_
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Os 3 generais conspiravam
LONDRES, 1 (U. P.) - Segundo informa de Paris o cor

respondente do "Evening Standard", uma fonte francesa, es

treitamente ligada a espionagem entre os alemães, lhe forne
ceu novos detalhes sôbre a conspiração contra Hitler. Segundo
êsse informante, os generais Kesselring, comandante na Itália,
Stulpnagel, comandante da guarnição de París, e Rommel es
tavam envolvidos na intentona; mas as tropas de Stulpnagel
entraram em conflito com tropas da "Gestapo" e a 7 de julho

Ano XXX I Florianópolis - Sexta-feira. 1 de Setembro de 1944 I ,H. 9196 Stulpnagel suicidou-se com um tiro na cabeca. Também o

"acidente" sofrido pelo marechal Rommel foi arranjado pela
"Gestapo" .

o
H )iAIS ANTWO nL� RIO ln; SA,NTA CATARI.N A

Proprietário e Direter-gerente - ALTINO fLORES
--_._------�- -�---

Desta vez não será como na guerra passada ro�1��::ailha
Londres, 31 (U. P.) � Falan- nistas quislíngs' e traidores. i ga dos que estão sendo pro

do ontem aos jornalistas, o Interpelado no sentido de de-] curados pela justiça". Acen

presidente da Comissão de Cri- clinar os nomes constantes da
I
tuou que os criminosos de

mes de Guerra declarou que as lista de criminosos de guerra, guerra seriam julgados, por
Nações Unidas haviam toma�o organizada pela Comissão, ne-,I ce.rto, não pela Côrte de Jus

providências para que se nao gou-se a atender o pedido, tíça, mas por um Tribunal
repetisse o que ocorrera na úl- "pois que isso facilitaria a tu- Internacional.
tirna guerra, quando a Holan- .,...,._w.......-__-__- .._......_ ..- - .............. ............- . ........,...,..--..

��,,�e�l�IT��r��n�l�eg��d�o :a�� A m� "Ior v·llo'" ri·a pelo menor preçoser julgado. Esclarecendo, a�i�- H II
"

mou que "cabe a responsabilí-
dade a pessoas cujos nomes se-; MOSCOU, 31 (U, P.) - A ocupação de Ploestí équalírí-
rão Incluídos na lista dos cri- i cada aqui como a vitória mais barata e, ao mesmo tempo, mais DI-VI-dt-dO comando da Francaminasos de guerra a ser preces- importante dos russos em toda a guerra. no sueste da Europa. O V
sados e que deverão ser entre-: Porque os campos petrolíferos de Plo�sti, os, m�ior�s do velho LONDRES, 31 (U. P.) _ Foi dividido o comando das ror-
gues pelas nações eixistas às

I
continente e os �extos do mundo em ímportãncía �mham for- cas de terra aliadas, no norte da França, ficando Montgomery

nacões aliadas", O presídente+necendo aos nazistas metade de todos os seus suprimentos de com o comando das unidades britânicas e canadenses, e Bra
sublinhou que a mesma nada: petróleo. Além disso, os russos cortaram também a ferrovia de dley com os das tropas norte-americanas. Ao anunciar esta
tinha a ver com "colaboracío-J Bucareste e Budapeste. medida, Eisenhower disse que a mesma estava prevista e apro-

a Alemanha c�ira' e"ste �no' Bucare8t� ii vista ��l�f4��� ���i�U����e J�n���t������'yN��eC��!ti���Uctg2\;����
J.I UI U II I Moscou, 31 (U, P.) -- Buca> o.:s, sOlf:.\�?S desta guerra e a quem ca�la boa pai te nas vítô-

, reste oncontra-se à vista das nas aliadas na França.
Londres, 31 (Ir. P,') - () ('omalulll.llft·oeher(' 110 norte ela I tropas e tanques de Malinovs-

-

]71':111<:11, li gell(>rnl Eisenhower, ('he�r()lI a Lorulres, e concedeu ki. que arremetem rar+damen- Londres, 31 (U. P.) - Em compantilhando plenamente
]oll�nl elltl'eYbta coletívu aos ("H'I,'C'slJOlljlentes" ;tlinllllll(lo ,que! te' pelo norte e nordés\e. A no- ent:'evist� concedida aos .101'- dos �rabalhAos, e todo aquele
II luta llelo esmagameuto <In ',\.Ie!,W!lha esta. IH'oSSeg'lI!lHIOI,tícia de que as primeiras tro- naIIst�s, 110 Sl.lpl'emO c.oma:n- que Julgar. e�te �e_senvolvlmen
('0111 maior I'HI)illt'>� do que os proprms planos aharrtos,pl'l-'\'IaIll. pas entraram na capital rume- do Aliado, Eisenhower ,afll'- t? como díminuíção de catego
Pernutndo quando acredítnvu que essa. luta ]wllel'lI� �Jw�'a.l' Ina 'é esperada a qualquer hora mou que �01�t,f?0ll1ery. e um n� do, general Montgomery
no fim, Eisenhower irespoudeu que ruanttnha sua prevrxao jeI- seaundo a radio local. dos seus mais fiéis amigos, e nao esta agmdo corretamente.

ia aluda em .t rgel. Xafiue)u oeusiilo, êle disse flue II, .t Iemnnha �........- ---- ..........�----..._.".."._. a quem se deve grande parte •

I.iOdill SPI' rlerrotadu no corrente ano, desde que todos, tnnto Se V_. S. d�seJar um cort� de das vitórias aliadas na Fran- Supremo Q. G. Aliado, 31
na. frente (lp batalha, quanto TUI frente ínterua, cumprlssetn caserr:ll'a, .lmho ou tropical, ça. Frizou Eisenhower que (U. P.) - Eisenhower anun

seu dever. Ora (aerescentou) afuahneute I) uvnnço aliado t'stlí en:_ cores firmes e ,?elos pa- Montgomery é homem de dou que os generais Bradley e

Hllin1ltado dt' .) IUns sô1l1'(, os planos estahelerItlos. drõee, procure a LOJa das C?a- grande talento. Montgomery encontram-se em
semiras - Rua Conselheiro * plena igualdade, sob sua che-
Mafra, 8-A. Supremo Comando Aliado" fia, como comandantes de
- - WJ".�.-.- - .•._ ..........., 31 (U. P.) _ Eisenhower, grupo de exércitos. Verífi-
Contra a Linha anunciando hoje uma evolução ca-se a medida, de conforrnida-
Góti C a ' do comando aliado em que o de com uma decisão tomada ao

Roma, 1 (U. P.) - Patru- general Bradley ficará em posí- ser planejada a ofensiva da Eu
lhas do Oitavo Exército cru- cão de igualdade ao general repa e não significa que o ge
zararn o rio Foglia, em larga Montgomery, adiantou que o neral Montgomery tenha mu

escala, Agora, as unidades general Bradley está, agora: dado de categoria.
aliadas estão encontrando for-

��i1���i:i\������ c1�! ���istfa;�l��l� O que de melhor lêem os alemães
�iI:ha Góti�a, no �en'eno ele- L<]'TDRES, 31 (U. �.) _ Eisel'l:hower, em declarações aos
,aao ao 1101 te do 1'10.

I jornalistas que o entrevistaram, afirmou que os alemães, de-

Cães e galos ,'POiS do oitavo dia de luta na França oriental adotaram atítu-

gra- iiDao de rígida, tentando reter cada palmo de terreno, mesmo sem

00 III
A

t 48 h ,
.. " ,s... -

.
se preocuparem com o custo que isso representava, em ho-

1 ,qUI ome ro's em oras
O leite era para os caes e ga- mens e materiais. Nesse esfôrço empregam os alemães o que

. • �os -.1\ c. E. L., apu�ou qu.e �m têm de melhor, inclusive excelel1Jtes diV.i:sões bli�d.!'ldas, tro.

, '. ' I
seu assI��nt� ,lecebIa,. dIana-

pas de paraquedistas, granadeiros e unidades smcldas, o que
LU\DRES, .31 (D. P.) -: Os �lrados oC,up.ar8fll.1!eaU\-?-lS eln:ente, tres lltros de leIte e que permitiu aos aliados eliminar ou capturar os melhores com-

cllegaram a Amlens. A aproxll1laçao desta ultlma clcu),de Sl;m- tmha em casa apenas d�as batentes da Wehrmacht".
.

fica para a respectiva coAluna bindada um �vanço de '100 krns.1 p�ssoa�:. ele e a espo.sa. O le�te LONDRES, 31 (U. P.) _ Eisenhower, ao falar sôbre os

em 48, horas, avanç� relampago. AmIens d:?ta yn� .100. ele !>-r- era 2ltlllzado na a!r:nentaça? "maquis" elogiou a conduta dêsses patriotas, na atual cam
mentieres, na fronteIra belga, e sua ocupaçao sIgl1lÍlcara ü ISO- de caes e gatos. POI esse motI- panha da França.
'lamento, pelos aliados, de tôda a área donde os alemáes 13,n- vo, a C. E. L.yassbu a fornecer _

çam suas bombas voadoras, na região costeira em Abbeville, apenas urp. lItro ao assinante Perlo de Em Am.-ens;-Iavre e Dieppe. em questao. Bourg ,Ste •.Andréol
-------------------------

Roma, 31 (U. P.) - No oci-
(lente de Ródano, os franceses

avauç'.aram mais para norte e

chegaram às vizinhanças de
Bourg-Saint Andéol. O inimigo
está oferecendo resistência.

Londres, 31 (U. P.) - Bom
bardeiros médios e ligeiros
aliados atacaram ontem as

fôrças alemãs que ainda
ocupam pequena, mas, podero
samente fortificada ilha na en

trada do porto de Saint-Malc.
Como o céu estivesse muito
encoberto, o bombardeio teve

que ser efetuado com o auxílio
de instrumentos.

.0 número de

;�- .AGOSTO $

: _ de

SELECÕES
. �

t"CHEGOU HOJE! l."
Em tô'das as bancas �.

:, ,., '!e jornais

'�C��tas�"

Rumo á famosa Dunquerque!
LONDRES,31 (U. P.) - Depois de ocupar Amiens e Ruão,

as fôrcas blindadas britânicas prosseguiram seu espetacular
avanco na direcão de Boulogne, Calais e Dunquerque - a fa

mosa' Dunquerque, onde os ingleses haveriam de voltar, cum
prindo solene promessa, em memória as vítimas da retirada,
que já passou à História. Investindo para a zona de Calais e

adjacências, os britânicos visam, também, pulverizar as 1ns·
talacões das bombas voadoras - tarefa que poderá ter início

nestas próximas 70 horas. Em outro sentido, isto é, para as

fronteiras alemãs, marcham os exércitos norte-americanos,
desejosos de pôr à prova os ferrolhos da "fortale�a germânica",
Diz-se ger.mânicos porque Goebbels não fala

lUriS
da fOl'tale�

�a europem,
.

Em Urbino
LO)1dres, 31 (U. P.) - Urbi

no, no setor montanhoso dos
Apeninos, foi capturada pelas
fôrças aliadas as quais se apro
ximam celeremente do rio Fo
glia.

Em Ruão

Lon<1res, 31 (U. P.) _' As co
lunas aliadas couquistal'am Be
auvais e chegaram a Amiens.

Com o primeiro exército ca

nadense, 31 (U. P.) - Eler,:en
tos canadenses penetraram

Londres,31 (U. P.) - A pon- profundamente em Ruão, na

ta-de-lança
.

canadense se en-.manhã de Ihoje. Entrare,Di éles
contra agora em Cantenay. na cidade pelo sudéste. Os o,le
Também as tropas do primeiro mães ainda se encontram em

exército canadense atravessa- certa parte de Ruão, manten
ram o Sena em Caudebec e Du- ,do uma área à margem ociden-
çlair, tal do Sena.

Os canadenses
A ;, 8 quilômetros
da. Bélgica
Londres, 31 (U.P .) -- Fôr

ças do general Patton estão
agora a 38 kms, da fronteira
);leIga,
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CASA MISCELÂNEA
Mafra, 9

LIMA" )
mudou-se para

LADO DA
Conselheiro

I'OSCAR(AO
a rua

CASA

l

-

O mais internacional dos teatros da guerra
, DES MOINES, Iowa - agosto estão unidades polonesas e

I1_- (SERVlÇO ESPECIAL DA semi-independente Nepal e os tchecas, recrutadas na Rússía.]
�INTER-AMERICANA) - O americanos incluem "Nises " do equipadas com armas russas e

I jornal "The Register ", desta Hawaíi. I servindo com seus ofícíats sob
. cidade, comentando a chegada "Mas, todas as grandes fren- o Alto Comando Russo.
I das tropas brasileiras para lu- tes de terra são igualmente in- "Por tudo isso, as fôrças so-

tal' contra os alemães na Itá- ternacionais. A frente da Nor- viéticas são de várias nações.
lia, diz: "A frente italiana é mandia é americano-anglo-ça- On ze principais nacíonalída-

I
agora a mais internacional de nadense. O sudoeste do Pacífi- des e várias dezenas de meno

todos teatros de guerra das co é americano-australiano. A res estão representadas na

Nações Unidas. Tropas amert- frente Índia-Burma-China é si Ioriga e movel frente, as maio
canas, do império e das cornu- no-angto-amerícano-híndú. A res em unidades separadas .

n idades britâu icos, franceses frente central chinesa é sino- "Isto tudo aumenta a dírí-
combatentes, poloneses, íta- americana. culc1ade de coordenar tantas
lianos co-beligerantes já luta- "Mesmo a grande frente línguas e costumes diferentes,
'Iam alí na estreita frente pe- russa é i.nternacional. Não tipos de treinamento e equipa
nínsular, Os franceses contam pensamos nisto usualmente mento - mas as Nações Uni
com os saldados do semi-inde- porque as fôrças soviéticas são das estão fazendo tudo bem e

pendente Marrrocos, os ingle- as mais numerosas do nosso fazendo valer o nome ele Na
ses contam com soldados do lado. Mas, lutando com elas, - ções Unidas".

ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o 13

'fel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

.\o@ Cr' 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
\Ies Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
.

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante eontrâto.

Os origtnaís, mesmo não puhlí
cados, não serão devolvidos.

I"
·

IOutro gesto d t)

��tsaYq.9� Rua João Pinto, D. 25 iP��l�� "élf(���,) _ Por de-

� ��. (Em frente ao Tesouro do Estado) terminação do presidente Ge-
,.._ � FI

-

o' lís I
túlio Vargas, encontra-se em

v -I V' I
t; g orran po Itratamento especial, no hospí-

I a lspora :riTo-no pnr'-OIOGICc:nnS Telefone 1448 tal de Aeronáutica, uma meni-
.

tUIlt "II AT IN
na de dez anos de idade, filhaRio, (A. N.) - Interes-j .\ SANTA C AR A do lavrador Mirandolmo. re-

-

sante demonstracão foi levada .

I V dea, efeito na manhã de ontem, I
Dr. H. G. S. Medina Farm. Nar�al Alves da Souza sidente em Cartuapara, no in- 18S-ltOO O íreterFarm. L. da Costa Avila terior do Estado do Maranhão.

em .presença do ministro Apo- Exames Anátomo-patológicos, Bacteriologia Tendo a referida menina ínze- do D-tPIônio Sales, do "Vita Víspora" D" t' 1 rido um objeto estranho, o la.lagr,os 1CO precoce ao gravidez. Autovacinas. •

um processo de alto valor edu- Sôro·diagnósticos Ultramicroscopia. vrador Mirandolino. seu pai,cativo sôbre a alimentação que Hematologia OuÍmica sanguínea. sem recurso de espécie algumavai ser introduzido no Brasil Coprologia. Análises de urina.

Pela comissão brasileíro-ameri-
e vendo sua filhinha sem pCS-

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica sibilidade de tratamento, lem-
cana de produção de gêneros (CRUPE) com próva de Schick. b de aoeíar nara o nresíalímentícios com autorização A 'I' ,.

d F h b d f' I'
orou-se e ape ar para o preSI-na 1se8 qu rrrucos e: arin as, ehi as, co e, me , aguas potci-

do titular da pasta da Agrícul- veis e para usos industriais (fecularias, cervejarias}. dente Getúlio Vargas, telegra-
tura. Trata-se realmente de

·fando ao chefe da nação neSSE
..--------------------.---,- sentido. O presidente Vargasum jôgo que, além de distrair,

C I I t d M
·

h
autorizou imediatamente a ba-

educa a juventude, senão tam-

O ossa aumen O a arln a se aérea de Belém a manda:bém aos pais e professores,
pois, à semelhança de uma vis- . u� avião b.uscar a cria:r:ça, que

, , •

ro ."
"

fOI conduzida ao Hospital da
pera, ele se destinara a inves-

,
Washm�ton, 30 (U. P.) -:- O se�retarlO ,.da MaIl�ha, sr. Aeronáutica, de Belém, rece-

tlgação do sistema alimentar. Forresthal, ll1�ormou que _a frota nmte-amenc�na fOI a�men- bendo o tratamento devido. FaDêste modo, cada parceiro, ao tada em 65 mil emba�caçoes, num t,otal de mais de 9 mílhoes lando à reportagem, aquele la-
termínar a partida, saberá o de toneladas, nestes cmco anos de guerra. [vrador disse nunca haver SE:n-
que lhe faltou à nutrição; no

tido tamanha emoção como no
inverso da carta encontrará a

Irelação dos alimentos que con- ,
instante em que viu chegar o

-
avíão da Base Aérea de Belém.têm o alimento que comeu a

FILHA I M-AE I AVO Imenos. Em colaboração com "Compreendi - disse - que

aquele Ministério, a comissão _ • _
minha filhinha estava salva,

fará distribuir 200 mil jogos, zraças ao magnânimo presí-
d í T d d dente Getúlio Vargas. Por êle

nas escolas o pa s. O as evem usar a sacrificarei a própria vida".

Di!tl·ljlij·l!iilim

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos DOS

artigos assinados

'Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 no

A SERVIDORA
ra maior organização no

g�n8ro ne.ta co.pital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Importante
sugestão
Ri.o, 31 (A. N.) - A Socie

de Brasilira de Me,(iicina do
Trabalho acaba de apresentar
importantes sugestões ao an

te-proj�to da nova lei de aci
dentes do Trabalho, dos quaif,\
se destacamos duas que pare
eem as mais importantes: mo

.Jificar ;.1, expressão "acidente
no trabalho" por "infortúnio
no trabalho" por tratar-se
duma palavra mais genérica,
abrangt"TJdo doenças prOflF.\iSio-
,nai$,

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

(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES

Alivie as Cólicas Uterinas
Emprr-ga-se com vaDtagHDI.IU·

ra como-ter as lrregularldudes
das Iunções periódicas das se

nho ras É ca lmaute e regulador
dE'RSflQ Iuuçô e s.

FLUxo-"'EDATINA, pe la I'UI'\

comprovada -Ilcácla. é muito r e-

�
ceitada. O ... ve ser- usada com

I
.

. conüencs.
Jf'-- FLUXO·SEDATINA encontr-a !'lI-'

,MÃE ern toda pare,

;-----
__ _..••".-••..r-_ -.- - _-•••-.-.-.-.-_•••_-.r.-•.•._.•"_ -..-•.•-_- "

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

Informações à rua Tiradentes 14 (sobr.)

Terreno

,......•..••........•................................
THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE

SEGU'KOS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUR�S "CRUZEIRO DO SULK
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 1.

, ,.••.................................

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

Quer V8S ti (·se com

contór to
e eteg áncr C'> ?

Procure a

alfAiATaRIA
MELLO

fi escolho( o seu figurino.
Rua Nunes Machado, 11 - A

Resfriados
dasCrianças
Friccione este agradável unguento
no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.

Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas

..,.,..., maneiras directas.

ruo, 30 (A. N.) - Em vlsit a
de cortesia ao capitão Amíl
car Dutra ele Menezes, diretor
geral do DIP, esteve no palá
cio Tiradentes o general Ga
baldou, embaixador ela VCllP
zuela junto ao nosso govêrn o.

ALVARO RA�10S
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Weireles, 18

..._--------�--."

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Cnrtdn
de". e estará eontrfbuíndo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medí
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento; etc. etc _ ••

(Campaha de Humanidade
I do Hospital de Oarídade),

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

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

CréditoMútuo Predial
Propretários - J. Moreíra & (ia.

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

CR $ 6.250,00

Muitas bonificaçôes e médico gratis
Tudo is to por apenas Cr$ 1,00

� I � � �

PREMIO MAIOR
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·'LIRA TENIS CLUBE" ••• SETEMBRO: DIA 2, SÁBADO, GRANDE SOIRÉE. DIA 6, QUARTA-FEIRA, CONCÊRTO DE GALA
DA ORQQESTRA SINlfóNICA. DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA RAINHA DE

1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

o do dia

EM DESCANÇO Depois de vigorosa ofensiva na

frente do Pacífico, estes heróicos soldados de. Tio .Sam
tiescançam e organizam uma festa para se diuertirem:
(Foto da Inter-Americana).

"'··."...-·............w_-.....- .........w.- �-....- .....·._....-.__-.....___.·.._-...- ....·.---.-�

Escritora sueca
l'la Academia
Estocolmo, 31 (L S.) - Co

mo membro no. 15 da Acade
mia SU8ca - substituindo ao

grande filósofo e escritor Hans
Larssori, falecido em fevereiro
último -----., a A cadernia acaba
de nomear a eminente autora
Elin Wagner. Sua enorme pro
dução literária romances,
ensaios, novelas, etc, -- com

preende também uma grande E' c fesais
bíograíra, l)l:hlicada em 1�42, El�sC������:rciais '

sobre � celebre l:?mane�sta Alinhados pelotões,
'

�lle(;a, Selma. L?-gerlof, Iam e�- São nosso orgulho e riqueza,(la com o premio Nobel de Li-
Toda a nossa fortaleza,

���:.:....:�!.:..........._.................... Em verdes, verdes legiões!

Washington, agosto (Inter
Americana) - O caça Kínco
bra "p-53", uma versão mais
pesada, aerodinamica e mais

poderosa dos Airacobra "p-39",
atualmente usado em grande
escala na frente russa, substi
tuirá o p-39 em todas as frentes
de combate.
O raio de acão do "p-63 é

50 f'f maior do que o do "p-39".
Kincobra tem "ceiling" de

aproximadamente 35.000 pés e

uma velocidade de quasi 400
milhas horarias, comparadas
com 30.000 pés de "ceiling" p

375 milhas de velocidade .lo
"p-63" é o nosso Allidon d::
1.500 cavalos v-12, que da
maior pressão em virtude de
usar um super-gerador a uma

velocidade para altitudes me-

dias e de maior velocidade para
altitudes elevadas. Além disso,
tem mais 300 cavalos vapor do

que os motores do p-3U.
A largura das asas do .,

P 63"
é 4 pés maior do que o do "l�' �19,
O p-39 tem uma asa laminar
destinada a oferecer um mi
nimo de resistência ao ar, au-

mentando assim a velocidade P.og·ama
do aparelho
O armamento dos novos ca-]

cas é substancialmente ornes-I
mo dos p-39. Ambos são equí-
-pados com um canhão de .37
milímetros que disparam S111-

cronísados com o movimento
das helices e 4 metralhadoras,
duas instaladas nas asas e duas
no nariz, que disparam atra-
vés do arco da helice.
"._,.. -....� -..,.._,..���.._.._."!............,
Se V. S. precisar ue. línnos,

casem iras e outros tecidos.' fa
ça uma visita à Loja das Case
miras na rua Cons. Mafra,

,

8-A.
�. �"....,...-_..�__......-'W

'Secretário do
R. G. do Sul
Rio, 30 (A. N.) - Tendo de

part i r para Pôrt.o Alegre a

fim-de assumir o cargo de se-

cretáilo do Interior e .Justiça
do Rio Grande do Sul esteve,
à tarde, 1110 paláeio do lVIon-
1'OC, em visita ao ministro
Mal'condes Filho, o sr. Vitor
llo;;a. O visitante demorou em

l)al('s11'a ('0111 o ministro inte
rino da Justiça, durante a

qual [o)'am focalizados assun-

tos lir.?;:cdos aos interêsses da

quela' imp9rtante unidade da

federação.

IVida··s;W,
........ . .

A l'\ 1\']i]RSARIOS
No Rio de Janeiro, onde presen

temente reside, será, de certo, ho
je, muito felicita,:la, por motivo
de seu aniversário, a sra. Augusta
Bulcão Viana. viuva do grande e

saudoso médico dr. Antônio Vi·
cente Bulcã.o Viana, cuja memó
ria o nosso povo eternizou, agro
decidumente, no bronze de urnu

estátua.

Decorre hoje o natalício da sra

Julieta Sabino Vieira, esp
ô

so do
nosso estimado con teri-ô.ne c sr

Munoel Galdino Vieira

o nosso ilustre conterrâneo ge
neral José Vieira da Rosa, a rnuior
autoridade em assuntos de geo
grafia, em nossa terra. faz anos

hoje.

Faz anos hoje o interessante rue

nino Alfredo·Carlos, ftlho do sr"

Acioaci,. Schmidt. chefe de má,
quinas da Tipografia Brasil.

F'azem anos hoJel
sritas: larina Gastã.o, Elí Cunha,

Zenaide Marques, Maria Go·
mes e Vânia Grunner;
sre. Ubaldo Abraham e Fernando

Marque,; Trilha;
jovens: Rudi Carlos Silva e A.

mauri Guimarães Born.

o «Kincobra»
.

-".
..,

Por 300 mil
cruzeiros
Rio, 31 (A, N.) - Foi adqui

rido pelo criador sergipamo
José Augusto Garcês, em Mi- São Paulo, 31 (U. P.) - Pí
nas Gei'a ís, um reprodutor da racicaba será a primetra clda

raça Indío-Brasil pela impor- de paulista a receber a visita
300'

. da Pinacoteca Circula.nte.

C INE (C IMPERIAL ) ��:.�:-.�..:-.���2.�.:�:.��.:......._._.__.._-._.. ..._.._

A's 7,30 horas Curso particular
�

e or ge Raft Pat O' Bri( n e Janet Blair no filme 100% dife-,
deJ

rente, r�veJando-nos a famosa Via �actea. a rua que Dactilografia e Taquigrafiatem o seu romance.
,

B R O A D W A Y PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continuQ Q

lecionar, diàriamente, atendendo das 8 às 12 e dQ'
14 às J8 horas, em auo residência,

rua Saldanha Marinho, 26 A

Conhece esta? santo
SI. Egidior Abade
Ateniense de nasciJ:nento. apela0'

nau-se pela vidCl de onacoretCl a,

abandonando todos 09 seu. bens,
dirigiu-se poro as GáliGs. Junto
à foz do Ródano, numa grande
floresta, viveu os primeiros anos

de retiro, alimentemdo-.II de l'Qize.
e ervas. Ao depois transportou-se
para um lugar mais abandonado
perto de Nimes, O fato de ter ile
sido conhecido explica-s. por urno
circunstância milaqroaa, Um ani·
mal que o alimentava de leite
chega um dia ao ermo caMad.o e

�sbaforido. Logo atrcla dêle surgezn
caçadores que o peraequem pGr<l
abatê-Jo. Vendo o sonte homem vol-

I
tom às suas cescs narrando ao rei o
fato e os pormenol'us da vida so

litária daquele ermitão. Persuadido
abandonar C!CJue1a maneiro d.
viver. re.pondeu que o maior faval'
que se lhe podia fazeI' era dor'lhe
aquela floresta. para const.ruir al�
igreja e casa. Tendo o rei acedl
do, a êle se reuniram muito. jo·
vens. que dirigindo se pelo.s reqros
de s. Bento. vieram a conatituir
florescente comunidade, Espelha
rarn-ae pelos Gálio. e Inglot.:rrll
e alargaram o â.mbito da. civiliza
ção. Santo Egidio entregou Q olmo

l�o Creador, velho em CLnOS .8 rico
'em merecimentos.
����-�,�����,��w •• �

.t\ evecuacêo
,.

da Noruega

Por ENEVÊ

(Galeria de Homens
Célebres)

Bassompierre dizia frequente.
mente:
.- «Entre perder um amigo e

perder a oportunidade de uma

bôa resposta, prefiro ficar sem

o amigo, ainda que êste seja,
mU"itas vezes, meu supe r ior ",
Certa vez contava êle ao Rei

que, para chegar à· embaixada
em Madrí. fê-Jo, montado em

linda mula.
-. Ah ! ... _. disse o Rei. -- gue

espetáculo maravilhoso, um bu e-
1'0 montado ...

Bassompierre não permitiu que
S. M. continuasse. E observou:

.. Lindíssimo e original. na

verdade: eu representava o Rei
da França!

Cientista
norte-americana

Baía, 30 (A. N.) - Proce
dente do Rio, chegou ontem a

esta capital, via aérea, a geó
loga' norte-americana Alice
Penha. Sua viagem prende-se
a trabalhos de seleção de mi
nerros que interessam a íu
dústría norte-americana, nota
damente o erlstal de rocha.
Falando à reportagem, a vi
sitante declarou encarar CO.cH

muito otimismo o futuro do
Brasil, dado o potencial em

riquezas da nossa terra, Acres
centou que as relações comer
dais entre os Estados Unidos
e o Brasil tendem a intensifi
car-se no após-guerra com o

r.aratcamento do transporte.

Estocolmo, 31 (I. S.) - De
acô rdo com a notícia do
c, Sveneka Dagbladet '?, os a10-
mães continuam transferindo
suas tropas da Noruega, onde
"nas rôrças estão rcduztdas a

J 00.000 homens. Por êst.e mo

uvo, antecipa-se que haverá
evacuação total da Noruega.

Engenheiros de 1944
Rio, 30 (A. N.) - Em sessão

Refugiados
finlandeses

o

Bar ORIENTE
HOJE tia.feira HOJE

Quanto mais cedo se rructo o

tratamento da sífilis, tanto medo
res serão as probabilidades de cura.

Esta é bem mais difícil quando o

.tratamento é feito tardiamente,
SNES.

o Café, cheiroso e quente,
Desperta na alma da gente
Um mundo de sensações:
Aguça em todos a bossa,
No Palácio ou na palhoça,
I'onif'íca os corações!

No Brasil hospitaleiro,
"Cafézinho" brasileiro,
Bom no frio e no calor,
Generoso como o vinho,
É, de vizinho a vizinho,
Símbolo de paz e amor!

(Antigo Bar do Borba)

CINE

É de vê-la na florada,
Ou na colheita, empenhada
A roxa terra nutriz!
Ostentando seus primores,
Num manto de vivas côres
Estrelado de rubís!

Do bom café brasileiro,
Gabado no mundo inteiro,
Só se compare o sabor,
Ao beijo dado na bôca,
Da morena ardente e louca,
Quando nos tem grande amor!

Bebendo-o em caneca ou

[taça]
Nas espirais da fumaça,
Eu imagino, afinal,
Beber aos goles - as bela
Notas verdes e amarelas
_:_ Do Hino Nacional!

AUGUSTO LINHARES

Continua a vender C>$ seul
famosos FRIOS, em geral, o

qualquer hora do dia.

Bebj.das nacionais variadal,
das melhores marcaa

Conserva. e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhado.
(gêneros de censumc familiar)
Rua Saldanha Marinho,

. esquina Vi !:ar Meirel...

",--�.

I Dr. Laudelino Solon Gallotti II ADVOGADO
Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala I. I

.� � ......

A's 7,30 horas:
Excapcicnal , a fim-de dar vasão aos filmes

devido à temporada da Companhia:
1 Eruce Bennett no eletrizante filme rnar ítirno:

Pela Pátria

parados

2 Victor Jo'Y, em:

Soldados da fortuna
Outra aventura (o M. Wong (Boris Karloff),

Condenado à morte
em:

COMPLEMENTO :NACIONAL (Natural)
Preços: (único), Cr$ 2 00 e Geral 1,00, Imp. até 14 anos

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Prt'ço� CI $ 3,O() e 2,rO. ·Imp. 14 anos".

Domingo, simu'tâneDmente, no Odeon e Imperial,
f'sretacular filme jamais imaginado:

Irmãos em armas

o mais

com Allan Ladd, Loretta Young e William Bendix

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A alitude da Argenlina'Negócio de �ca8ião
Washínzton _ agôsto - contra o reglme Farrel é duvi- Vende.se be�a .

ProprIedade e.mb
.' '. Porta Belo, p ropr-io poro verc riero ,

(Inter-Americana) - A re- doso que tal documento hou- frente para o mar.Programa Social para Setembro cusa da Argentina em cumprir I
vesse sido publicado no mo- Linda residência, completamente

Domingo - Domingueira das 21 às 24 horas. suas promessas para com as menta atual. Em outras pala- mob�,lia.da, com "rádio e �arre�a.Sexta-feira - Assembléia Geral Ordinária, às 18 outras nações americanas con- vra:s o processo de isolamento dor Wmdcharger p/batenas,.e c.

h 1· d 1 t·
.,

. Id
'

. ,. .., O terreno, plantado e bem alar·
oras, para e eição a nova Diretoria, para a qua mua aqui provocar severas os reaclOnanos argentinos rOl dinodo, situato entre a estrada e

ficam os Srs. associados convocados. criticas da imprensa dos Esta-: acelerado" o mar, mede 60x300 metros. Fonte
Dia 23 - Sábado - Soirée das 21 horas em diante. dos Unidos. Citamos aqui aI-I Também o "News" de Spring- r;atural de á�ua potável, cr is tu-

TESOURARIA guns comentários recenternen- [f'íeld escreve: "As acusações Imo. Informaçoes, por favor, co,:'"
M' t d A t bli dI'

.

'for 1 d tr '0'" o ar. H. Murray, na Rua Jooo
oVlmen O e gosto e p_u ica os p,e os jornais

"
orrnu a as con la a Argentma Pinto. 26. nesta capital. 10 v. 9

RECEITA americanos sobre esse tema: podem ser resumidas em tres

Saldo de julho r 85880 I o "Times" de St. Petersburg, itrases: propaganda a favor do Curso de Corteo , ,

Florida, diz: "As raizes do Eixo I Eixo, apoio dos interêsses co- IMensalidades e rendas eventuais 4.625,50 1 d di· .

d E'
- E

.

m a las-� em qua quer parte o mun o rnerciais o lXO e pressao con- . nsrn.cr-se eu,
� 3�:��4,� são perigosas à nossas demo- :tra os vizinhos menores da Ar-I diurnas e noturnas.

cracía. Não devemos permitir I gentina para a criação de um Largo Benjamin
que surja um novo estado f'as- bloco sul-americano anti-de- Constant, 6.

1 039,00 c.sta no momento em que es-:mocrátíco. A revelação deta-
I t· Vende-se umlhOappaarr�-922,30 tamos perdendo vidas e dínhei- ilhada da atitude argen 1-

<>

780,80 Ia para esmagar a Alemanha e .na foi divulgada por uma auto-

600,00 o Japão, cujos atos demonstra- ridade do Departamento de Es-

148,10 ram indiscutivelmente que não .tado e explicou ponto por pon-
120,00 há lugar no momento para as to a razão porque Washington
70,00 teorias de escravidão que eles continua a não reconhecer o

17,20 defendem. Nós e todas as Na- regime Farrel, a despeito do Ia-

7 90 ções Unidas devemos pôr íme .. to de a Argentina haver rompi- G�r�ge Preciso alugar
45' 00 diatamente a Argentina de .do relações com o Eixo e repa- Ui.. uma, p a rt i-

15 'ao! ouarentena, tal como fariamos
I
tríade os seus diplomatas".•

j'CJm um caso de varíola". i "A atitude de Washington
O "Evening Post" de Nova com relação à Argentina, a

=

3 76
. i "'..:-ork diz: "A palavra é quaren- 'julgar pela recente declaração

. 5,30 t:,na. A declaração do secreta Ido sr. Cordell Hull, não será
lia Hull devia ser seguida por ;modificada. O Departamento
uma quarentena economica de Estado aumentou a pressão GELADEIRAconjunta dos Estados Unidos e contra o regime Farrel, e não
da Grã Bretanha contra a Ar .. recuará diante da reação da
gentina. Se for aplicado um Argentina. Não agimos isola
isolamento rigoroso. o regime damente, mas com as outras
fascista rapidamente chegará nações interessadas no caso.

Artur Pires às portas da morte". Essa é uma prova não sornen-
Por sua vez, o "Star", de te de nossas bôas intenções

Kansas City, declarou: "Sem mas que as repúblicas do he
considerar outras circunstân-Imisfério compreendem que
cias, o govêrno argentino tal

IArgentina
é um caso excepcío

como está constituido é uma nal" - comentou o "News" dê

ameaça ao esforço de guerra e Wilmington, Delaware .

aos princípios democráticos �_.........._.._..._w..........-."..,...,._w

nas Américas". t\cões Ve�dem.se .

cinco

O "Sun" de Baltimore diz' EDITAL .

'" açoes, de mit cru
eeiro s cada 'uma, da Cia. Na-"A declaração divulgada pelo Acha se aberta, no Hos ciorial de Alcalis; e outras cin-

Departamento de Estado à res- pito I Militar de Floria ,'o, de 200 cruzeiros cada uma,peito da Argentina vai tão 10n- nópolis, a inscrição paro da Cia de Cimento Portland
ge quanto podem ir as pala- preenchimento de uma 10 Paraná. Tratar com o sr.
vras. Foi êsse O memorando só-

vaga de dacti ógrofo (o) Patrício Borba... "clil:';';'��'�����'��'i�;'" Cri 71.flllfI.lsa.ZO

lbre a situação argentina pre- interino.
Respon3l<t>Uirt"de. .. ' CrJ •.999.477.600,1I1!! parado. pelo secretário de Esta- Florian6polis, 22 de
Receita .. . , 0-$ 70.681.048,2'0 do, depois de consultas com os Agosto de 1944.
Ativo . '. .. . . .. . . , , .. Cr� 105.961.917.'10 diplomatas latino-americanos. 5 v.' �

� Stnístr-os pagos nos arnmos lU ano. . ' Cr$ 64.986.957,20 Foi na ocasião enviado a todos I --.-.-------- -_._-
� Responsabilidades '" . . .. .... . , - " . .. . .. CrJ 76.736.401.1100,20

1 t·
.

.

�
Bens de raiz (prédIos e terrenos) ..........•....... Cr$ 23.742.657,44 OS gov€rno� a mo-ame�lCanos, Consertos de

DmETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultr9 Freire de C8rnlho. Dr. Francisco com exceçao da Argentina; e
IN'de SIi e Anisio Massorr8. todos os países apoiaram seu a umlrito

� Agências e sub-agênctas em todo o terr1tórIo necíonat, - Sucursal 00 .conteudo. O documento não Soldam-se panelas, rnor

� uruguaí. Reguladores de avarias nas principais cidades da Amér1ca, Eu.ropa Imede palavras. Conta com I
mitos e outras vazilhas

�
li Atries.

muitos pormenores a história de alumínio, por proAGENTE EM FLORIANõPOLIS
C AMP O R I.. O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, D. 3' da recusa argentina em coope- , cesso especiol.

� Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" ração para a defesa do hemisfé-I João Isidro Nascimento
�
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAl, BLUME· rio, e de seu auxílio, ativo e i rua Curitibanos, 64

< NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
passivo, ao inimigo". 5 v. _ 5

_- w - ....- --�-----...............---_...._......_...__.._..... O "The Christian Science
Monitor" observa: - "A divul- MArnADO &CIA.-.gação de um documento. tão
forte como o do Departamento
de Estado sôbre a desercão da

Argentina da causa das Nações
Unidas e da defesa do Hemis
fério tem uma significação que
não pode ser ocultada. A decla

ração foi divulgada após as ne

cessárias consultas com todos
os outros govêrnos americanos
2 com a Grã Bretanha. A me

.108 que suas acusações fossem
bem fundamentadas, e a me

nos que êsses gbvêrnos estives
sem preparados para ir mais

longe ao lado dos Estados Uni
dos na aplicação de pressão

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado elJ.l 1921

DId 10
Dia 15

DESPESA

Orquestra
Carlos Hoepck e S/A ..

Or d en a dos e con.rss ôes

Aluguel da séde
Luz e telefone
Capita liz açào
Fretes de automo vel

S�vas & Cia. _ .. nota

Livraria Central - nota

t,·-\l u: as

Previdência Ir.s t . dos Comerciários
Guarda noturna

Total da despêsa 81,5% s 'a receita
Saldo:
no Banco
em Caixa

N. Comércio 2.5.858,80
860,20

26.719,00
Cr$ 3õ.48'4.3õ

Ftorianópopo lis, em 31 de < gosto de 1944.
Emídio Cardoso Júnior Euzébio Koch Filho

Presidente 10 Secretário 1° Tesoureiro

fARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA ns
ao,le .. a:maJlh.i fl«!1" a ._ preter14ta

••<010....... _an.celraa - Homeopadu - p� -

Artll:OII ele borracha.
Ii...... '..,... .. exata ob8el'Tbcla ao' recelhIArIe ..._

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
'INCENDIOS E TltANSPORTES

r�8er"aa

,Ô,gências e Representações em Gera
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cr·esciúma

Rua Floriano Feix�to, sín CEdif
,�róprio). Telegramas: "PRIMUS"
i\gentes nos principais município.

do Estado

ond ulaçâo pe rmanen te e um

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito estado,
Tratar na Praça 15, n. 10.

V. 16

cular, próxima ao centro, com

boa entrada. Queira in d icr r

preço e local. Cartas para esta

Redação, para: «Garage p ar ti
cular> . 10 v.· 9

Vende se urn c , medindo
Im80 por lm20, Ver e trator
no "Bar S. Pedro", 15. V 9

VENDE-SE
por Cd 4.000,00 uma casa

sita na travessa Triunfo, n. 6.
próximo á rua Bocaíuva, s om

6 metros de frente. Tratar Da

8'1. Mauro Ramos, n 198.

l Cv-t.

Juarto em casa de
'família

Rapaz. apresentando re

e r
ê
n c ic s , procura quarto

.io rri pensão em casa de
Eamília. Certas a esta rE

dação para D.R., indicando
ocal e preço. 6vs· 7

�móveis Vendo 3 C8sas

na rua Jagua
runa, sendo u

na construída há 4 meses, u,

na alugada por 100 cruzeiros,
c uma em acabamento. Preço
:::r$ 45.000,00. A. L. ALVES,
ua Deodoro, 35.

011;

Vendo, na Prainha, 7 casaS

le madeira, alugadas, renden·
lo 280,00 por mês. Preço Cr$
t4.000,00 A. L. Alves Deodoro
.35.

!
ri
,

I

v·'}

Os órgios da Estatística Milita,
.êm apôio legal, quando 'ntlmam
I produtor e o vendedor a mostraI
, que possuem em IIt1UI estabelec"
<, pnt ..., (1) 1(. "_).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
ARAúJO

OLHOS, OUVIDO� NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor 8anson do lHo de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das lU às 12 - À tarde, das S à.J II.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1441

DR.

DR. ARMANDO VAUI!IO DE ASSIS
Servil;o8 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONi\UL'l'óRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Pranciscoj , fone 1.444
Consultas das to às l� c das 14 as 15 horas

HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA Os automóveis

-

que vrrao
Chicago - (Serviço especial

da Inter-Amer ícaua) - Não se

deve levar muito a sério a de

claração elos construtores de
automóveis de que não surgi
rão novos modelos. Uma auto
rielade em automóveis, de re

nome nacional, descreve como

"cortina de fumaça" as decla
rações dos diretores da indús
tria automobílísttca depois da

ClRu_l:GI" mmAI, - ALTA CIRUUGli\ - !IIOI,f,STIA� nE SENHORAS - 1:'.1RTOS 1 reunião que tiveram com os
j,'unHado pela FacuJàoad€ de MOOlC1l1a da Urrlvers ídade de São Paulo, onde foi

Assistente )-'01' vários anos do Serviço Cnútg ico do Prof. Alípio Correia Neto. elementos da Junta de Proclu-
Ctrurjria do eSIÚmago e vias biliares, Intestinos delgado e grosso, tiróide, rins' -

d G ' , D"
.

prõst ata. ilexi"[u. útero, ovários e trompas. Varicocele, h idr-ocele, varizes e hél'l1ia: çao e uel I a. lsseranl os ln-

das 2 às li horas. à Rua FeliP;����ti;��.; (altos da Casa Paratso) . Tel. 1.598. lllustriais que estavam ocupados
ltESlDl!:NCIA: Rua Esteves 'Júnior, ·179; 'fel. M764 demais agora para fazer planos

para depois da guerra. Esta au

toridade diz que a pilheria está
na palavra "agora" e que to
elos os industriais procurarão
descobrir modos e meios para
tirar vantagem da permissão
da Junta de Produção de Guer
ra para fazer modelos experi-

DR. SETTE GUSMÃO mentais. Não pretendem ser su-

CHEFE DOS SERYIÇOS DE 'fISIOLOGTA DO' CE:\'TTIO DE SAC'DE E DO bstancíalmente diferentes nos
HOSPITAL "NERJ�U RAl\DOS". carros após guerra, mas íntro-

L-dr"O 'clp. flperr�ic:oamento no Hosprtal São Luiz G·ol1'l.aga. de São Paulo - Ex-esta-
I

g iruio rl o Instituto "Clell1ente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico intel'no do duzrrão muitas modificações
Sanatóno de Santos. €\1\' Campo" do Jordão 1 I d 1942 A

.

dú t
.

CI,fXf(' \ GF:T:AT/ _ nr.\GxúS'l'ICO PRl<]COCl;; .to, 'l'HA'J',umX'l'O },iSPE('L\l/IZ.\DO nl0C e os e . ln us na
IHS nOEXç'AS no AJ>AJtI�LHO RESPIRATóRIO.

8
I automobilítica sempre foi uma

CONSr]fJ1'}\S: ni1lriamente. elas 3 às fi horas. CO:\CSULTôRIO: Rua Vitor Me ireíes, J • I daquelas de lua I'OI' concorrên-RESlDÊJXCIA: Rua Esteve. Júnior, 135 - T'e l, 742. .

Doa

DR. BIASE f'ARACO
Médico - chefe do Ser-viço de Síflllis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SlFILlS - AFECÇõES UHO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VEHMELHOS E ULTRA-ViOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - H. Felipe Schmidt, 4G
RES.: H. Joinvíle, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NHlriz - Garganta.
Diploma de hahilitução do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT(lnIO - Felipe Schnii dt, 8. Das 14 às 18 heras. Fone 1259.
Il.ESIDI:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso Ite Aoerretsoamento e Longa Prãtlca no Rio de Janeiro
tJOJ'HIIJL'I'AH - Pela manhã; dJarlameote <188 lO,30àa12 h s , à tarde exceptoaoa
"balloe. lias 111.30 lt.o II! boras - CONSULTóRIO: Rua JoAo Pinto •• 1, ltObrado -

,.on,,: IAIiI - K<I8Idêncla: Rua Prelltdente Coutinho. ,I.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mffilcina da UniversIdade do Brasil)

f'llx,'nterno
do Serviço de ·Clfulca Médica do Proressor Osvaldo Oliveira, médico CIo

-.. Departamento de Satlde
t:1/1� Il1A .MRIIlt:A - Moléstias Intenta. de adultos e ertança ... t:ONSUt/I'ORIO

• IUCSWIi:NUlA: Rua Felipe Sclunldt n. ali - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 iI8 111.

l)apec!Jlllata em mol6fltlu «e lflJlhora -

Pano..
41,T4 ClltUaGIA ABDOMINAL: Nt60

DlIlIfO, ...""Ieula. 6tero. OTáriOS. apêrul1ce.
rumoree. etc. - CIRURGIA PLÁSTICA
.00 pilkfN)j]O - 1J1lrn1... hldrocele. ,,&-.

"'cocele. Tratamento ..,m dor e ()peraçAo
de HemorroldNl e ...arI_ - Fracturu:

aparelbo. de lfêS80. Opfira .011 lI�ltaJa
4e l'1ortaJI6pou..

Praça P",,..,lra e OUTelra, 10. "o.e. 1..... Clr1Ir-'a fi Ortopeclla. cUnI<�. e t.'1rarCla

Rorú1o: n.. 14 U 1. hora, 4JJu1ame....
lo tor-ax, l:'al'tOll e doençu de lMIllboru.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
'lamente das 11i às 17 horu. RESID:&N·
I'" .AlmlMm'. AJ'flm. 36. I'on. 7111.

I

'w'
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela UnJversJdad� de G4mebra

Com prãttea nos hospttaís europeus
CUn,lca médica em gera!, pedíatrta, doen

lU do sistema ne"090, aparelho geníto
urmarto do homem e dB mulher

Al!tdlre, 'técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad!ologla Clilllca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau

to,). EBpéclallzadD em Hígtene e satlde

Pública, pela Unl'JeraldBde do Rio de Ja
neiro. - Gablnete de Ralo X - Electro

car,Uogrll!!a cllnlca - Metabolismo ba·
dJ - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratõrto de m1C.ro.

copia e anál1se clfnlca. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1,1915. - Flor1anóPDl�. I

DR. SAULO RAMOS

DR. AUMUO ROTOW
Médico - Cirar"ião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
nia�no!ltico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
drnai�. câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
PlIlmonar - Tratamentos moder-

no� e efi('9zes desta' moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médico: Ondas curtas e ultra-cur·
tas. RlIin� Infra-Vermelhos e Rai('l�
Tlllnl Violeta. fnfrazon-Terapia
Con�lIltório: Rua Deodoro. :I

e�quina F'elipr Schmirl't
Du II h 12 hr8., e das 14 às 17 bn

l'clerQn� 1.471

Dr. LAURO DAURA

-

CUIDANDO DO CORAÇÃO
,

��\S\

1

Especialista em Doenças de &lobo-
"aB - Vias Urinárias.

CUl'SO de especialrzação de Gíneco
logia (doenças de Senhuras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
euldade de Medicina de São Paulo.
1'ra tarnen LO especializado, médico e

cirúrg rco, das af'et-çôes do aparêlho
genital feminino (Útero, ovãrtos,
trompas, etc.) ,

Cura radical das Inflamações dos
anexos (Ováríos, trompas), sem OP!!'
ração). Tratamento de todos os dís
túrbios da menstruação e da estertlt
dade,
Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica. em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob
contrõle endoscópico - UretrOsoopl.
- e de laboratório.

FISlOTEHAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSIJL'l'AS: - Das 10,30 às 12
noras e das 2 as 5.
Con sultór to - Rua Tiradentes a.

Frme: 1.633.
Residên.rta

t Sobrauo ) .

Rua Tiradentes 7

[)R. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

I ��r:u.Jq�,���t�!!ad!
Dentaduras, Pontes em

OUf0 ou Palacr il , conserto
dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

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

DR. REMIGIO
CLINICA ftDJCA

Molé.tias Intern.1lS, d� Senhora. e Cr1-
.nça_ em Geral. CONSULTORIO: RU8

'l'ellpe Scbmldt - Edl1iclo Amélia Neto
FaDe lô92, 9 III 12 e H às 17 boru. RE

SfD:JlNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen
ça. dos intestinos, réto e anus
-- Hemorroidas. 'Tratamento da

colite amehiana.
Fisi.oterapía -- Infra.vermelho.
Conllult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 h•.•.
à tarde, doa 16 hll. em diante

Resid: Vidal Ramo., 66.
fon. 1067.

I�!lit antes da guerra. Tal espí
l-ltO 'ainda perdura, natural
mente agora sob o controle de
vido à cooperação para a pro
dução de armas.

a Um especialista apresénta uma fórmula simples para
que todos possam atingir, suavemente, uma velhice sa

dia. No novo número de SELEÇOES para Agôsto, E,ma:is:

A mais audaciosa rede de espionagem ela
História. Os incríveis pormenores do desmascara

mento de uma imensa firma comercial americana

que era realmente controlada pelos nazis _ .. Pág.84.

Como os inglêses afundaram o poderolo
«5charnhorst». Dramático relato de como, no dia

de Natal, a Marinha de Guerra Real Inglêsa con

seguiu atralr o poderoso couraçado nazista para
uma armadilha eficaz... Pág, 1.

o médico que reduziu de metade a morte nas

maternidades dos Estados Unidos. Pág. 43.

Sabon�te tirado
do café
Richmond, Virgínia - (In�

ter-Americana) Um novo

método de fazer sabonete com
café fresco ou velho figura en

tre as 550 patentes que apare
cem na lista da Gazeta Oficial
do Escritório dê Patentes dos
Estados Unidos. O novo pro
cesso, que será de Interêsss es

pecial para o Brasil, o maior
produtor de café no mundo, é
é uma invenção de Robert
Brown, da cidade de Novo York
que conseguiu a patente n.

2.355.686 dos Estados Unidos.
Pelo método do sr. Brown par� Ite da gordura que sae do café
torrado ou do café vbgem pode
ser saponificada para. o fabrico
de sa,bone.tes. Uma matéria fi
brosa é adicionada à mistura
oleosa, produzindo O sabonete.
O produto, segundo seu inven
tor, produz muita espuma e
não é prejudieial nem aos te
cidos nem à pele. O sr. Brown
frizou que cerca de 155; do pe�
so do café é de gorduras e óleos
que podem ser extraídos com
tetra-cloreto· de carbono e de
pois tratado com um alcali
para produzir filallâo,

Todos êsses vinte e cinco artigos, mais a condensa
ção de um livro de grande interêsse e repercussão.

• ••••• e •• e ••••••• e.e •••
• •

Custa 16• COMPRE AGORA o seu axem-
•

• •

• piar, na sua banca de [e r- •

$3,00• nais. Seleções apresenta todo •

• mês os melhores artigos de •

e
500 revistas de todo o mundo. •

• •

• •

e.e ••••••••• e ••••••••••

"",nte. em Floriaoopoli., PEDRO XAVIER .t: CIA. - IIn Falipe Schmillt, a

Repr. Geral no Bra.il; FERNANDO CJIINAGLU - R. Ros'rio, 55-'\2.° ...01.. - Rioio

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• CODlelheiro M.fr., 4 e 5 - FONE 1.'4�
E.tre,. a domldl.

Sapatos para Senboras
Aproveitem os preços vantajosos·!

Os mais modernos modelot!
Tudo não vaI além de Cr$ 50,001

Sapataria Barreiros
Rua Cone. Ma fra. 41

.

lo .. _1". "
....., .4 '�=.. *. tS",oVj " t.,......
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Para que afaste o jugo nazista!
MADRí} 31 (U. P�) -- SEGUNDO CONSTA AQUI, OS MINISTROS HúNGAROS
NOS PAíSES NEUTROS, QUE ADERIRAM AO MOVIMENTO DA HUNGRIA LI
VRE, DIRIGIRAM UM TELEGRAMA AO REGENTE HORTHY, PEDI N DO QU E
SACUDA IMEDIATAMENTE O JUGO NAZISTA E LUTE PELOS VERDADEIROS

INTERÊSSES DO POVO.
���������������������������

,Confiar,
desconfiando ...

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
'INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.I

·------------------------------------------------------

ft derrota alemã expressa em números
Londres, 1 (D, P,) - Exce- os efetivos de outras doze. Fo

de a 400 mil o número de mor

tos. f(:)ridos e prisioneiros ale
mães, na França, desde o dia
da invasão. Esta íntormação
é oficial e consta do importan
te comunicado hoje divulgado
pelo Q. G. Aliado, Resumindo
os dados dêsse documento, ve
rifica-s€ que de 6 de junho a

25 de agôsto os aliados des

truíram na França o equiva
lente a 5 divisões "panzer",
dizimando uma 6a., além de
eltmínar 20 divisões de infan
taria e desfalcando seriamente

..............
- .............- ..-.-_._.....-..-••..,.",...-.-_._ ..-- .............W�...r.�

guramente destruídas. O golpe
menos arrasador sofreram as O ESTADO E,.s�it�.t:UO (
fôrças navais do Reich, que ,'", __ ;;:t �� {:1 I VI
perderam aproximadamente

ii

�i�OOS�mJ��I���l�l�f:s d�uto���v;: AV,AI FUTEBOL CLUBE
mente damificadas pela açao II .

-

.', ,. . "

aero-naval dos aliados; isto" Passa hoje o vlg�)slmo pnmell'o al1lversan? de func1açao
sem levar em conta numero-.' do renomado esquadrão barriga .. verde, que encima esta nota.

sas unidades, que os' alemães ,

Nestes vinte-e-um ar:-0s de existé:lcia em prol do engrande
afundaram nos portos amea-

CImento do �SPOl't� cat}trmense, ? clube d8; jaqueta azul-e-bran

çados, para que não caíssem c:;, tem s,abIdo se Impor nos meIOS esportivos do Estado e qui-
em mãos dos aliados. O rela-. ça do �als. _ , .

tório do Q. G. Aliado conclue, Tn-can:ç�ao do c,et�o máximo, no despô::to insula�' e. esta
afirmando que foi decisiva a dual, o Avaí, e sem dUVIda. o l11�1�1or esquadra!? futebollst;lcO do

derro-ta do sétimo exército �stad�, "pOIS" em �eu. s�,lO l11�htam os 111alS categorlzados
alemão, bem como do quinto players do association barriga-verde.

"00 u' B d B ·1 S II exército blindado, posterior- lmIIUi!!

U C rso para o aoco o rasl . 11. mente organizado. A derrota:

Curso organizado pelos srs. Euclides Fernandes, dêstes dois exércitos - contí- J. COST'A MftliLLMANNOsmar Cunha e Ruy Marques, funcionários do Banco nua o Q, G. Aliado - afetou �
do Brasil S. A., para preparar candidatos a escritu- seriamente, por parte, o po- '(Engenheiro Civil)
rários contratados do referido Banco, derio combativo do primeiro e

E ·tÕ· T·
'

I
As inscrições no Curso encerrer-ee-ão no dia 9 de do décimo quinto exércitos do SerI 'rio écnlco de Construção

setembro pr6ximo. Reieh. Do imenso material Prol t O Addid d íd roj s os, rccrnentos, mirris trcrcôo

I
Com exceção de Deciiloéraiie, lecionam-se todas apreen I o OU estruí 0, cons- ..,. ..,.

5
t ind 500 hô 11 Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

as maiér�'�s; Portud.uê�, Francês, Inglês, Aritmética am ain a can oes gei-
.. "e .Contebilidade Bane/ma. ros e 1.500 canhões" de campa- 'LORIANÓPOLlS
w--------------....-------....----..,;;,.. nha, de �T,-l'?() calibre,

ram capturados ou destruidos
1.300 tanques, mais de 20 mil

transportes motorizados dos
nazistas. A Luftwaff'e arcou

igualmente com razoavel qui
nhão de destruição, pois, per
deu, em poucos mais de dois
meses, cerca de 3.500 apare
lhos, parte em combates aé
reos e parte no solo. Ainda
mil e tantos aparelhos que fo
ram avariados e outros 270
provavelmente destruidos que
não estão incluídos na cifra
anterior de 3.500 máquinas se-

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