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mais pooitQSO
LONDRES, 4 (U. P.) --- O PRIMEIRO EXÉRCITO NORTE-A�ERICANO�, COMANDADO PELO GENERÀ�)!RADLEY E QUE
TEVE MAGNIFICA ATUAÇÃO NA CONQUISTA DE CHERBURGO TALVEZ SEJA REORGANIZADO. É. Q� QU:�,"..INFO�MA
PESSOA DIGNA DE CRÉDITO� ACRESCENTANDO QUE SE PRETENDE DAR A BRADLEY UM EXÉRCÍTQ< AI;NJ)A' MAIS
PODEROSO, QUE TERÁ DESTACADA E DECISIVA ATUAÇÃO NAS LUTAS FUTURAS I?�LA LIBERTAtio DA EUROPA

OCUPADA.
'

ainds

Preferem a noite
para atacar
Londres, 4 (U. P.) - Depois

de dois dias de limpeza dos ati
radores isolados e dos bolsões
de resistência, o "corredor" bri
tânico na Normândia está in
teiramente livre. Desde ontem Londres, 3 (U. P.) - Informações do Q. G. Aliado dizem
se observa sensivel diminuicão que as fôrças americanas estão reagrupando seus efetivos,
no movimento de tropas ale- afim de lançá-los .em , �ova ofensiva contra o, i�imigo. Em

más pelas estradas que levam Caen, onde os mais se�lO�, c?,mbates d� Nor�andla vem sen

à frente referindo os alemães do travados, desde o dia D, os alemaes estao lançando no

os ataq�es noturnos, lançando vas fôrça,:;. As fôrças, no�te-ameri�anas amp.liaram seu cam

tropas de reserva chegadas du- po de açao na Normândía, conquistando mais algum terreno
rante o dia. a lêste de Saint-LO e TourvUle fi) ª oéste de Ofl.\lmQut.

A Conferência
Monetária
Rio, 3 (A. N.) - Comuni

cam de Bretton Woods que a

inauguração da Conferêncift
Monetária Internacional, rea

lizada alí, teve a .assistêncía
dos delegados de 44 países e

foi presídída pelo secretário do
-

I .

Tesouro norte-amencano, qU8,

depois de ligeiras palavras alu

sivas ao ato, leu uma mensa

gem, que o presidente Roose

velt enviou aos delegados es

trangeiros. Falaram, em se

guida, os delegados da Chi-
na Checoeslováquia e Méxí

co: sendo que êste último
fez a tndícacão de Morgen-

- thau para presidentB da con

ferência. Esta indicação t .

secundada pelo ministro di

Fazenda do Brasil e unàní
memente aprovada.

Uma artilharia
magnifica
Londres, 4 (U. P.) - O ma

jor general Cecil Moore ex

pressou que o general alemão
von Schillieben, ao render-se!
às tropas aliadas, declarou.
" A artilharia norte-ameríca
na é magníf.ica. Seu poder de

fogo ultrapassou tudo quanto
temos visto, mesmo na frente

russa. Os canhões norte-ame
rícaríos são excelentes e seu

fogo i causou às nossas posíções
a maior devastação que já so-I
rrernos" .

Pra ticamente
tudo destruido
Londres, 4 (U. P.) - O co

mandante das fôrças de enge
nharia do Supremo Q. G. Alia

do, major general Cecil Ray
Moore, que acaba de regressar
de Cherburgo, declarou que,
praticamente, tudo quant ,
existia no porto foi destruido
pelos alemães, os quais "fize
ram inteligente trabalho de

demolições". Acrescentou qUE�
a cidade de Cherburgo está
menos danificada do que se

esperava, e que estão em ple
no andamento os trabalho'!
para a restauração dos servi
ços públicos, com o auxílio dos
franceses.

Desertaram!
Londres, 4 (8. I. H.) - Se

gundo um despacho chegado a

Nova Iorque, para o Departa
mento de Informações de Guer
ra, o jornal de Estocolmo
"Svcuska Dagbladt" revela
que as trípulações holandesas
elos "grandes comboios" que
as autoridades nazistas envia
ram recentemente, da Holanda
para a Noruega, desertaram
"em grande número", diante
ela costa sueca.

._

Rio, 3 (A. N.) - Na madru

gada de ontem a Cinelândia
foi despertada por um incên
dio de grandes proporções,
irrompido no Edifí.cio Regin �1,

O MAIS A.NTIGO DURIO DE' SANTA. CATARINA. que fica ao lado do Guanaba-

Proprietári,o e Diretor-gerente _ ALTINO FLORES ra. O fogo destruiu os seis pri
meiros e dois últimos andares

------------------------------------------------------------------------�I

I I
do edifício. A companhia Dul-

Ano XXX Florianópo!is- Terça-feira, 4 de Julho de 1944 H. 9147 cina-Odilon, que estava fun-
cionando no Teaoro Regina,
instalado na parte baixa do

a· DAIA MAGNA DOS ESTADOS UNIDOS edifício teve prejuízos calcu-
lados em 600 mil cruzeiros. Es-
tavam instalados várias sec

I
ções do Ministério da Educa

ção, no 16° e 17° andares. Nou
tros andares atingidos pelo
fogo furioíonavam os escrító
rios da firma Dahne, Concei
ção & Cia. e vários consultó
rios e escritórios comerciais.
Tudo quanto se encontrava
nos referidos andares foi des
truido.

o

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

Voraz incêndio

4 criança DO
esgôto•••
Estocolmo, 4 (S. I. P.) - O

correspondente de um jornal
local descreve uma cena de
Varsóvia ocupada": "U m a

criança judia está parada dian
te da porta de sua casa. Passa
um policial alemão. A criança,
de quatro anos de idade, não
tem medo, não foge. O alemão
levanta a tampa de um esgôto
e pe.ga a criança pelo pescoço,
como um gato... Ouve-se um

grito. O alemão lança a crian
ça no esgôto, fecha a tampa, e

segue friamente o seu cami
nho!"

Novos cardeais
Roma, 4 (U. P.) - Circula

insistentemente a notícia de
que o Papa Pio XII reunirá
brevemente o Consistório para
a nomeação de novos cardiais,
apezar de ser sabido que o Su
mo PonttJifice prefere não fa
zer tais nomeações em tempos
anormais, a situação chegou a
tal ponto que existem no ex

trangeíro 28 sedes cardinalicas
vagas, enquanto a diocese ita
Nana está completa. As vagas
mais importantes são as de To
ledo, na Espanha, Colonia, Pra
ga, Rio de Janeiro, Westmins
ter, Nova York e Boston.

Diz O barão que
não é espiâo ...

Rio, 4 (A. N.) - O barão de
nacionalidade austríaca, preso
como espião pelas autoridades
do Estado do Rio, acaba. de im
petrar "habeas-corpus".

Como são lembrados
os heróis
R!o, 4 (A. N.) - O embaixa

dor dos Estados Unidos, sr. -,

Jefferson Caffery, falando a
um vespertino local sôbre a
missa que vai ser rezada no dia
6 do corrente por dom Jaime
Câmara, na Catedral, em in··
tensão às almas dos que tom
baram na invasão da Europa,
soldados e oficiais aliados, de ..

clarou o seguinte: "É uma ca-
ra iniciativa, uma encantadora
iniciativa de fé, que mostrará
como esses heróis estão sempre
lembrados na gratidão dos
Bra�Uei.r2S" •

Os Estados Unidos da América do Horte comemoram, hoje, mais um aniversarro da sua

Independência. O Povo Brasileiro congratula-se, por isso, com os seus irmãos da grande
.República do Horte, a cuja frente se acha a figura austera de Franklin D. Roosevelt,

o grande defensor dos princípios que dignificam o Ser Humano.

Para lançar nova ofensival������d��������,��;
as tabelas numéricas dos mensa
listas da D. R. C. T. de Santa
Catarina.

PõrTo'ifàTa-õiiíiii--·'''·'''·
O presid�nt4i\ da República apro

vou, no lIábado. o Regimento da
AdroiniSitrQQaO do Porto c;l.Q, !JQI;I\l'
nu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Washington - julho - (Inter-Americana) - A comemo- A assinatura da Declaração da Independência; foi seguida
ração do Quatro de Julho como o Dia dq \h1.:dépendência dos Es- um ano e meio depois por um acôrdo entre os delegados a res

tados Unidos é a celebração de um aco-ntecimento ocorrido al- peito da forma de govêrno, conhecido como os artigos da Con

guns anos antes de a independência ser realmente alcançada. federação, a 15 de novembro de 1777. êeee acôrdo foi mais tar-
a Primeiro Congresso Continental, nome dado a um corpo de ratificado por cada um dos "Treze Estados Unidos" - co

de delegados das colonias britânicas na América, reuniu-se em mo se chamava na época a jovem nação.
Filadelfia, em setembro de 1774, a-fim-de traçar os planos para Mais importante do que as deliberações do Congresso foi
a recuperação dos direitos das colonias, mas sem a menor idéia a aprovação popular das sucessivas vitórias das tropas colo
de lutar pela separação da mãe pátria. niais. Os jovens estados perderam eoentualmente, em grande

No segundo Congresso, em maio de 1775, começou a ser parte, seu interêsse pela ação do Congresso, a medida que o

agitada a iâéia de secessão. Antes de um ano, porém, a idéia exército colonial se tornava cada vez mais forte. Washington
da independência dominara a opinião pública, e a 2 de julho de não sofreu grandes atrasos em consequências de divergências
1776 foi aprovada a seguinte resolução: "As Colonias Unidas legislativas a respeito do financiamento e prosseguimento da
são estados livres e independentes". Dois anos depois é que sur- guerra.
giu a Declaração de Independência formal. I Seis anos depois de adotada a Constituição, em novembro

Êsse Congresso, convocado como conselho consultivo das: de 1783, os ingleses evacuaram Nova York; Washington despe
colonias, transformou-se eventualmente no govêrno central da I diu-se de seu exército, retirou-se para sua propriedade de Mont

União, servindo como tal até que foi substituido pelo novo ço- Vernon, na Virginia.
»êrno, de acôrâo com a Constituição, a 4 de março de 1789. Dessa forma, passaram-se 13 anos depois da Declaração
Nos 13 anos então decorridos registraram-se os triunfos âeci- da Independência para que a primeira repúblicp. do Hemisic
sivos do exército continental do general George Washington. rio Ocidental começasse a funcionar em pleno exercício de sua

O rompimento formal de todos os laços com a Grã-Breia- autoridade constituciotuü.
nha não foi obtido senão após se terem vencido uma longa sé- A vitória conquistada por . ,Washington e seus bravos sol
rie de obstáculos. Os ciumes e divergências entre as colonias dados inspirou as outras repúbticas, agora em número de 20,
obrigaram o Congresso a retirar suas sugestões anteriores de que mais tarde se libertaram da tirania do Velho Mundo, é
união permanente, mas o início das hostilidades dentro em reconhecida e apreciada pelos seus libertadores e pelas gera
breve tornava evidente a necessidade de uma organização eii- ções sucessivas que se decidiram a preservar a independência
ciente e permanente. tão arduamente alcançada.
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Os originais, mesmo não puhli
castos, não ser âo devolvidos.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022 - .Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,Oi)
Semestre

,,-
Cr$ ·IO,ílO

Trimeslre c-s 20,O()
Mês c-s 7,Oí)
Número avulso Cr!� O,HO \

No Interior:

Ano Cr$ I)O,IHl
Semestre Cr$ ..f5,Ol)
Trimestre c-s 2;),011

Anúncios mediante co nlrú!n.
.,

I
A direção não se responsabi lizn
pelos conceitos emitidos nos

� artigos assinados

'IR E NNERCrédito Mú!uo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gradi�
Tudo Isto por apenas, Cr$ 1,00

______ t mai
----------_._------------_._--

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

da Fá.brica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Superior à Penicilina
Rio, 3 (C. M.) - Segundo informação prestada pelo es

crítório do Conselheiro comercial da Embaixada do Brasil nos
Estados Unidos, e encaminhada ao Ministério da Educação 0

Saúde, os drs. Rans Enoch e Kurt Wallersteiner, ambos refu

giados alemães, residentes na Inglaterra, descobriram uma

nova droga a que deram o nome de "Vivicilina" e que é um

desenvolvimento da já famosa "penicilina", A primeira expe
riência com o novo medicamento foi feita pelo próprio inven

tor, o doutor Enoch, que se injetou, com uma cultura de ba
cilos vlrulentfssírnos e curou-se com a vivicilína. A nova droga
é considerada de grande eficácia para combater a septlcemia,
a mastolíte e casos agudos de apendicite e peritonite. Noti
ciam-se algumas curas extraordináraís, realizadas com a nova

droga, no Wellhouse Hospital de Londres.

f

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoj.. fi aDlaJlbl eerA .. IlUA preterida

I)r<>CU
·

••cIOD.... fl eIIt.rallMelra8 - Homeopatia. - PerhIm...'""

ArttIlO. ele borracha.

""''''''0« � ç�a", obeenAJIcla DO reeelr.ArJe "",�,

,

FILHA I MAE , AVO I.
-

c-s 390,(0 a 480.

T'odas devem usar a

Alivia as

\

VIEIRA'
I

EVI TARÁ DORES
(ólicas Uterinas

(OU REGULADOR
MULHER

TRAJES
PARA INVERNO de

Aeródromos japoneses do México g����:DlNES de

México, (Via aer e a ) - O sr. Leopoldo Toquera Dima ��tfT�;f�
ris. correspondente de assuntos rni l itar e s do jornal «Exce lsior , PANTUFAS
diz, numa de suas repor tagens, que foram descobertos. pelas PULLOVERS

au tor icrades militares mexicanas, 6 aeródromos camuflados, cons-
I COSTUMES

'rl I' V Ih C 'f'
.

(M" ) O
SAPATOS

tr uidos por co onos j aponeses na e a ali arma eXICO . AGÊNCIA:
sr. Toquera, que acaba de chegar da Velha Califórnia, declara

que não sabe quando foram os aeródromos construidos, mas,

segundo rumores que cor rem na Velha California, foram f'eito s

pouco depois de o México ter en tr ado na guerra.

Cr$ 430,00 a 465.
o-s 140,00 a 170.
Cr$ 320,00
c-s 29.00

de Cr$ 58,00 r
de Cr$ 390,00 a 480.
de Cr$ 50,00 a 255.

PEDRO SOARES •• 9

Móveis

[a maior organização no

gênero nesta capital]

Comprar, vender ou alugar
só na

I SERVIDORA
.v.OVADO••u.o 0- ao. ti. S6. Da e.a.�. -_

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Rua João Pinto, 4.
Fone 775.THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" Oculos Perdeu se um par
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" de óculos, na Praça

R E D Quinze, Gratifica-seepresentante: L. ALM I A .

o h d
, quem OS ac ar e epositar nes-

Rua Vidal Ramos, 19 ta redação, para serem entregues
,••••••0 111 'ao seu dono F, K. 3v-3

SE��AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do pais. sôe encontrcdcs nos balcões da

Casa SAN' ROSA
Diariamente recebemos novidace s

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 15141·1
I
.------------�----------------------------------�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Esportivo

Festeja hoje a sua data na�alí
cia a gentil srita. Ledo Taulols de
Andrade.

o amador Aduci Vieira Lopes foi
transferido do Crispim Mira para
o Lopes Vieira. tendo sido inscrito
por este último clube. podendo par
ticipar no campeonato da 1 & Di
vis�o de Amadores, no corrente ano,

•

�
I

;

\
I

Instituto Brasil-Estados Unidos Palmeira 2 x

América 2
A 19 de fevereiro realizou-se a

primeira partida da «melhor de
três». entre o Palmeira e América
que terminou com empate de 1 a 1.
Domingo. último realizou se a

segunda partida. que terminou com
score de 2 a 2. Os tentos do Amé
rica foram feitos por Lamarque e

Nenem.
O juiz da partida foi o sr. Otá

vio Mar.:hado (Bá), que teve bôa
atuação.
A terceira partida será realizada

no domingo. 16 do corrente. no

campo do Palmeira.

o Instituto Brasil-Estados Unidos tem o prazer
de convidar os senhores sócios e exmas. senhoras,
para a reunião social que, en; c.omemoração a.mais
um aniversário da Independencza Narte-Americeria,
fará realizar em sua séde, hoje, às 20 horas;

]O - Palestras alusivas à data pelos senhores
AItino Flores e Osvaldo Melo.

2° - Cocktail.

.n���, .

.

"�I'�

clae�(jg� ...

* E sabe como o uso regular de Kolynos
conserva a dentadura limpa e atraente,
Kolynos, com o seu liahor agradavel e a sua
espuma penetrante, 'torna a bôca for
mosa e o sorriso radiante. Para realçar a � " _beleza feminina, use o Crême Dental

'LOVKolynos de Triple Ação_ �

'tI":fJ..com e� ��,
1 Mais um traidor

�a So�.�1.i,�:��!;1��i�jmF�������
ANIVERSARIOS no del?artamento do �.oire, foi

assassinado pelos patriótas. Es
ta notícia foi irradiada pela
emissora de Vichí.

Várias
E' a seguinte a tabela de treinos

para esta semana: terça-feira
(hoje). Caravana do Ar. E.C.; 4&,
5& e Sa-feiras. Figueirense. Avaí e

Crispim Mira, respectivamente;
sábado, livre. �

•

Passa hoje o aniversário da sro

d. Dorvalina Mendeli Soares. espo
sa do sr. Elísio Pereira Soares. A situação, de hoje- e a de 1918

Washington, junho - (Por feitos esses cálculos, tendo-se
Jay G. Hayden, da Inter-Ame-I empenhado realmente em com
ricana) - Pode-se ter uma bate menos de um milhão de
idéia da perspectiva da campa- americanos
nha deste verão contra o Reich Hoje, segundo cálculos não
através de uma comparação oficiais, as tropas aliadas naO presidente da F. C. D. julgou entre o panorama atual e o de Inglaterra e das quais umaimprocedente o recurso interposto.

d '

pelo Palmeiras F .C .• da Liga Blu- 10• de Junho de 1918, quan o os parte já se lançou sôbre a
. menauense àe Desportos. sôbre a aliados lançaram a grande I Mancha e luta em territóriovalidade de um jogo do seu 2' ofensiva que forçaria a rendi- francês - são em numero deq�adro, c�nfirmando a decisão da' ção alemã em novembro do 'dez milhões, sem contar os eíe-Llga refenda.

ti .

O Sbi• mesmo ano. IVOS navais. sr. imson de-
José do Nascimento e Porfirio Nas suas memorias, o gene- clarou em príncípios deste

Celestino de Oliveira fo�ain regis- ral John J. Pershing nos ínfor- mês, quase as vésperas da intrados pelo Bonsucesso. e Bernardo ma, falando de uma conf'erên- vasão, que os Estados UnidosGrubba Ir.· pelo Baependí, clu- cia militar inter-aliada de 23 tinham em ultramar 3.657.000bes êsses filiados à Liga Joãnví- de [unho de 1918, que naquele soldados. Na base dessa estimalense de Desportos.
.. dia se acreditava que "a Ale- tiva oficial, os entendidos cal-

Domingos ficará no Corinthians. manha possuia 3.534.000 solda- culam que a proporção destíConforme, declarações do sr. AUre· dos na - frente ocidental, en- nada a invasão é de 2.500.000do Inácio Trindade. presidente do quanto a fôrça combinada dos homens.alvi-preto paulista. o Corinthians aliados na França, com excluo.
.

No outono passado os CO-não abrirá mão do seu afamado .,
zagueiro. são dos norte-americanos, era mentaristas militares de Ber-'• de 2.909.000". lim afirmavam que cinco mi-
Mandico. ponteiro esquerdo. que Como o total dos efetivos [Ihões de russos estavam com-já atuou pelo Figueirense. viajou americanos na França, segun- batendo contra os alemães aopara Rio do Sul, acompanhado de do c. ifras p.ublicadas no dia pri�- long.o de toda a frente compre-diretores do Duque de Caxias,

_

daquela progressista cidade. melro de Julho, era de 873.6!h endída entre o Báltico e o Mar• (sendo 220.000 chegados 'no Negro. Pode-se supor com segu-Depois da I a rodada. a closaí- mês anterior), o número de rança que são numerosas asficação dos quadros cariocas é a soldados dessa nacionalidade tropas russas destinadas aseguinte: r lugar: Botafogo, Amá- prontos para o combate, ao grande ofensiva de 1944 emrica. Madureira e Canto do Rio, t d feríd A'

empo a reren a conterêncía combinação com a abertura daSenhorita, com d ipl.orna de zero p. p. .

t l' d
_

f'
.

2' lugar: Fluminense e Vasco in er-a la a, nao era su icien- segunda frente no oéste decomplementarista. e dactilógrafa, I p, p. te para elevar o total dos efe- acôrdo com a promessa do ma-oferece-se para empregada de 3' lugar: Flamengo, Bonsucesso, tivos aliados a termos de

igUal-I rechal Stalin.casa comercial ou escritório. São Cristóvão e Bangú 2 p. p. d d 1
_

O 'lt· ,

Os artilheiros são: Valter (Bota a e com os a emaes. S u Imos cálculos oficiaistili d s
Informações na Gerência do

foho), Jorginho (Madureira) Lelé E como prova da ínferiorida- aliados acêrca dos efetivos doInu zan O a

I «Estado·. (Vasco) e Pinhel1as [Flumine1ilse] de numérica aliada, recorde-se I exército alemão procedem doshortas
G d ·t·

- cada um Com 2 goals. que em sua ofensiva de prima- ingleses e foram dados a publl-B' 3 (A N) - Tendo em ran e cem. erlo ----

1
- .

li íd d d
ala, ..

F
•

r n m yera os a emaes impe Ira�11 os Cl a e no ia 11 de maio. Se.vista a intensificação de com- popular ugl am u
ingleses e franceses através do gundo tais cálculos os alemãesbate ao Tifo endêmico nesta São Paulo, 3 (E.) - Será avião

,
rio Marne, a ponto de quase dispõem de 3 milhÕes de "ho-capital, o Departamento de construido em São Paulo o Estocolmo, 1 (SIP) Há poderem avistar París. mens, distribuidos em 320 díví-Saúde. do Estado, por Iniciatí- maior cemitério popular da po_uco tempo, um aviao al�- Segundo Pershing, naqueles sões, sendo 195 na frente rusva de seu diretor, acaba de de- América do Sul, o qual será 10- n:ao aterr?u em Kolmar, Su:- dias ninguem podia acreditar sa, 51 na França, Bélgica e Hoterminar o abandono e a inuti- calizado na zona proletária da. cia, Os dOlS.passageiros, �e�t�- que a Alemanha tosse ser der- landa, 25 na Itália, 15 na Hunlização de todas as hortas si- cidade. Esse cemitério terá dos �om Ulufo�'mes �e ofICla:s rotada em 1918. Lloyd Geo�ge gria, Iugoeslavia e Rumânia.tuadas nas margens do rto das grande capacidade, devendo alemães, e aSSIm disfarçados, e Clemenceau asseveravam in- 12 na Noruéga 11 na GréciaTripas. Os agrícubtores atingt-] ser muito maior que o do aconteceu serem dois polone- sistentemente que seriam ne- Creta e ilhas do Dodecaneso'dos com a medida de saguran- Araçá, que tem 212.608 me-, ses, que, estando deportados a cessárias pelos menos 100 diví- 7 na Finlandia e 5 na Dina�ça sanitária não serão preju- tros quadrados. O cemitério

I trabalhos terçados na Alema- sões americanas (3.500.000 ho- marca.dicados, pois o Departamento popular não terá sarc,ófagos i nha, conseguir�m ent�ar num mens) para terminar a guerra
.

A partir dessa data, segundojá providenciou l.ooais compe- Imponentes e seus tU1;1Ulos I ae::?porto alemao, subIr a. um em 1919. .

mformações também oficiais,tentes para o prosseguimento obedecefã.o a um deterull'uado, aVIa0 e voltar rumo a Llber- A Alemanha baqueou em foram postas fora de combateda/il $ufl.� atividàd�. p�drão. dada, menO$ de clm�o meses depois d�. I,) c,uvisões ;na Itália .

. -'-�

Dr. Artur Pereira
e OliveiraCompleta hoje 3 anos a graciosa

roenina Lenice Gonçalves.
Clínica Geral de Aqultos

Doencas das crianças
Laborat6rio de Análises

Faz anos hoje o sr , Nestor da
Costa Rodrigues. comerciário.

Consultas diariàmente, das
3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado. 1 (Ed.S. F'roncísco]Para as famílias

dos convocados
Por iniciativa da exma. sra.

Presidente da Legião Brasileira em

Florianópolis. d, Beatriz Pedernei
ras Ramos. está em funcionamen
to no Hospital de Caridade. das
9

•

às 10 horas, diàriamente, o Moscou, 1 (U. P.) - Os rus-

ambulatório médico.cirúrgico para sos acabam de capturar Bo
as famílias dos _convo<:ados. ,�s ríshow. Esta notícia acaba de
interessados deverõo pedrr , na seae ser' revelada numa ordem-do-da Legião. a ordem para

conSUlta.]
.

st l' O hdas 8 às 8.30 horas; terão exames. -dia do marechal � I�t' c e-

tratamentos. e remédios; inteira· fe supremo dos exerci o� �u�·
mente gratu.itos, bem co�� exames sos informou que esta vitória
radiológicos. de laboratorlo. ope- coube ao general Chernyako-
rab�::;e e:::'�do. o Hospital de Cari- vsky, q�e, depois �e fôrçar a

dade coopera com a Legião no travessia do Berezína, numa
amparo àqueles que estão curn- frente de 110 kms., apossou-se
prindo seus deveres para aom a

da cidade. Borisow está situa
Patría.

da a nordeste de Minsk, capi-
tal da Rússia Branca.

Res.: rua Vise. Ouro Pret o, 7

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

A captura de
Borishow

RAMOSALVARO
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Procura colocação

, �
-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aproveitem os precos de Julho
I

da mui conhecida e barateira
Economize o seu dinheiro, ccmprsndc na ca sa que m ais barato vende.
a preços que são realmente os menores' da praça. Não faça suas

TECIDOS Brim Sebasíopol r i i r, , i , , r r , , r' r' , , , , , , , , i .

Chitas ,.".", ", r • • • • • • • • •• mt. 3,00 Brim Caroá ., i ••••••••••• � • r •••••• r •••

Voil estampado r' ••••••••••••••• r' • • • • • 4,ou Chitão, artigo superior ,.

Voil cstumpadn ,........................ 4,50 Crepon para, quimono , ,

Yoil estampado a escolher r , • • • 5,00 Pelucia lisa, reclame ., ,., .. ,.,., ', ..
Petcrpans (reclame) , .. , .. ".,., ,... (i,ou Pe lucia estampada, com listas ,' .

Voil suiço ,.,.......... 7,00 Pelúcia estampada Ivune , .

Voíl suiço (artigo super-ior) , 8,00 Peluda com bonecos .

Voi! rumai n , , , 9,00 (�alch�l, a,rt�go bom
:'.,

, , .

Linho liso, todas as cores 5,00 Cachá, artigo superIor ,., .. ' , .

Linho estampado ', '.,.,., r. . . . . 5,oü Cascmirn para casacos, reclame ,

Linho e.stumpado com 80 de largo , .. , 7,00 Casemira para casacos, aproveitem , .

Linho Ho'(tie , .. , ,.......... 10 . .50 Caseiníra pD['a casacos, art. extra .

Fustão estampado ,................. 9;00 l\_le,scla" ar'�igo bom ', .

J'"tlstão estampado (artigo sup.) .,.......... 10,00 Brim h.alo , ' r •••••••••••

!;:el�rpan. (arfigo superior) 12,00
j ccido listado .. ,.........................." 7,00 CA..:'lA E MESA
Tobralco listado , ,.. lU,oo Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00
Tecido Beligerante ,............... 10,50 Colcha para casal, url igo bom _ . ,. . . . . 35,00
Tecido e/aviões , ,.... 8,00 Colcha 1)<111'3, casal, artigo superior ',.. -13,0'1
Tecido americano moderno, .. ,............. 12,00 Cobertor cinza, lã de bórlc , 111 •• ,.... 11,50
Tob ralco estampado ,........... 7,00 Cobertor para solteiro , .. ' ,.... 24,00
Tobralco (artigo superior) r ••••• _ • • •• • • • • • • 10,00 Cobertor para solteiro , ,.............. 2(i,oo
Tobralco estampado c/corações .:.......... 12,00 Cobertor para solteiro , ,. 28,00
Tecido eom barra (reclame) _ . . . . . . . 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra , ,. 35,00
Tecido com barra (novidade) .. _ , . . . . . 12,00 Cobertor para casal , " .. r ••••• , • 30,00
Tecido estampado c/Iaços . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 14,,)() Cobertor para casal , ,............ 32,00
Opala lisa, todas as cores , .. '. 5,00 Cobertor para casal, tipo superior 40,00
Opala francesa '.................... 6,00 Algodão Léro-Léro (peça) .. , ,...........

" 32,00
Opala inglesa , r • • • • • • • • • 7,00 Algodão :'Iinho .. _ , . . . . . . . . . . . . . 40,00
Opala' belga .. , ,......................... 8,00 Algodão Douro , .. , ,., ,. 50,00
Opala suissa Matarazzo _ . . 13,)1) Algodão Argentina ,............. 55,00
Cambruia branca, 1 111t. largura 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts, " 32,00
Opala estampada, 7,00 Alvejado Polar , largo 1,50 peça 170,00
Opala estampada : ,..... 8,00 Alvejado Polar, larg. 2,UO peça _ . . 200,00
Opala estampada (art. superior) -" 9,00 Algodão "C C" largo 2,00 peça ,......... 155,00
Opala, estampada Ivette " 12,00 Cretone Lençol ()/,!, hranco mt ,...

" 12,01)
Zef'i r, artigo hom .........................." 6.00 Cretorio Lençol 7/4, hranco 111t. . ,

" 13,00
Percal para camisas '............... 5,00 Cretoue Lençol 8/4, branco 1111. ....•...•...• 14,00
:l:r!eol!n,e, artigo superior 10,00 Cretone Império 6/4, em cores mt. " 13,00
l'ricoliuc, tipo extra 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo 2 mls. " 22,00
Tricoline, com salpicos ,........ 12,50 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mts. . 24,00
Trico liue, para pijamas �.. . . . . . 12,00 Creton e Carioca, 9/40 Iar-g. 2 11115. br., mt. " 20,00
Tr icolinc branca, lavrada Cretonc Carioca 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 2-1,00
Brim pardo colegial ,.... 5,00 Crctone Paraizo 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 24,00
Brim pardo colegial, superior ti,oo Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 rnts. 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. hom , .. ,...... 6,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo 2,20 mts. .. 30,00 Toalha Bom Dia ,.................... G.oo
Erim fantasia 5,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, larg. 2 111tS. 35,00 Calças feitas para homens 22,00
Brim colossal :" 6,50 Creton e Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 lnts.. " 40,00 Camisas de Tricoli ne desde 30,o�)
Br im, nrLigo bom 7,00 Biscado Colossal para colchão, reclame 5,r50 �jcias para homens desde " 3,00
Brim Singapura ............................" 8,00 Riscado enfestado paira, colchão " 10,00 Meias Panlistas para moças 5,50
Br-im St1�je,rlor . o •. o .• o ••..•••••.. o •• o o. . . • 10,00 Riscado enfestado paroa colchão, art. supo • o • 12,00 Casacos de malhas para crianças " 10,()o
Brim Estalingrado ,.................. 12,00 Aloalhado branco e em cores, enfestado 12,00 l Blusas de meia para eriança, art. inverno 12,00

Stdas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deix8iDoS
.

de mencionar, como: r�ndas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.

.

Comprar barato, só na Casa Yolanda (filial), a casa que mais bal'ato vende ..

RUP... FELIPE SCHMIDT N. 2

�P��r��!��;'i:���������:I���2ad����;,r:����sd��I���;�Zi S � �! �!�ol
Bolsa de Mercadorias, diversas a urgência necessária, as irre- naquele pôrto.
reclamações de inúmeros ex

pnrtadores, a respeito da ex

cessiva demora dos navios, em
operações de carga e de,scarga,
no pôrto do Rio de Janeiro.
Declararam os informantes

que, presentemente, quando
parece estar afasta,dto o perigo
submarino, pois já figuram nos

conhecimentos os nomes dos

navios, que até bem pouco
eram designados apenas por
núm8Jros, não mais se just.ifi
cam as irregularidades' obser
vadas no transporte marítimo.

Exemplificando, disseram

que há mais de trinta dias se

encontra naquele pôrto um na

vio do Loide, esperando opor
tunidade para selr descarrega
do. E, enquanto a mercadori.a

que nele é transportada se de

teriora, o mesmo poderia tr,} .

realizado, nesse tempo, duas C INE « I PER IA L»viagens ao Rio GTaI�de do Sul.
.

Desta forma, dois são os gran- A's 7.30 horas
des prejuizos di'ret.os que (1 Richard Carlson e Martha O'DriscolJ no delicioso romance de
atual situação dos transportes
marítimos acarret.am aos ex

portadores: perda da merca

doria e impossibilidade de rea

lizarem maiores emba�queB.
Quanto aos indiretos que sã')
E1Ultiplos e igualmente graves,
sobressaem o do aumento da8

despesas de arrnazenagenl e o

congestionamento dos portos
de embarque.
A respeito, pretendem os ex

portadores dirigir-se, por in
termédio de seu órgão de clas
se, à administração do Pôrto
do Rio de JaJl1eiro e à Comis'

FJjto � Mªl:�glla Mercante, f,lQli-

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.feira HOJE

CINE.
A's 7,30 horas:

...E o sucesso continúe:
O deslumbramento "tecnicolorido" do século, com Betty Grab1e,
George Montgomery e Cesar Romero, entre músicas, luxo, ro-

mance e amor:

Turbilhão
(COOfY Island)

COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
o AVIADOR DO BARULHO (Desenho Colorido)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,OG. Livre de Censura

amor, admiravelmente encaixado numa comédia àe mIl encantos:

Meu filho nao se vende!
Atendendo a inúmeros pedidos, e excepcionalmente, o

l' e 2' episódios de:

misterioso dr .. Satão
COMPLEMENTO _r..TACIONAL (Natural)

PILOTO DO CAPRIOTO (Desenho)
Preços Cr$ 2,OO'e 1,50. cImp. 10 anos".

5a·feira, sinultaneamente no Odeon e no Imperial.
Charles Boyer e Margaret Sullavan, em.

Um encontro de amor i

Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo

compras" antes de verificar os nossos artigos
" Iõ.oo PERFUMARIAS
" 12,00 Pasta Ko lvnos o. o o ••• "

6,00 Pasta Colgatc, pequeno " .. o •••••••• " •••••• o

"

7,50 Pasta Colgate, gramde .

ü,oo Pasta Levcr .

7,00 Pasta Eucalol , , .

7,UD Sabonete Carnaval caixa .

7,00 Sabonete Dorly .

10,00 I �abonete .f<:l1c,�lol .

11,00
I
Sabonete Cess! ..

45,00 Sabonete Cativo Cltl bola, .

.fO,oo Sabonete Vale Quanto Pesa " .

55,00 Su bâo Aristoliuo , ,.

7,00 PÓ Ladi '
.

7,50 PÓ Co lí pequeno
'

: .

PÓ CoU grande ' _ . , r ••••••••

Pó Suspiro de Granada grande ." , .

Talco :'\Ialva peql1oe110 , .. , .. _ .

Talco �falva grande , .

'Fn,lc'Ü Euc.alo] médio , , .

Talco Euc�dol grande _ .

Talco Ross médio ' .

Talco Ross grande .

Talco Gessi grande .

Talc.o Palmolivc : .

Hougc Tentação , .. ' " .. , .

Houge Cici , .

Rouge lloial Briar o • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • •

"

baton Tentação .

Baton Lalaque "".....

"

Creme Rugol _ . , , .

Creme Coti " .. o " " " .•• " o .••• o-o • o • ..

"

Creme de Alfacc .

Creme Punds .

I� ixbril o •••••••• " ••••• o • .. • • • • • • • • •

"

óleo Dorly e Frank Loyd , .

óleo Cecy , .

óleo Eucalol .

óleo Roval Br-iar ' .. ,., r ••••••••• , •••

Quina-Pelróleo Saudar pequeno .

Ouina-Petrólco Sandar grande o ••• o .�. o .. " " • •

"

Quina-Petró.leo Oriental _ , .

Loção Brilhante , , .

Leite d e Colônia , , .

Rio, 4 fE.] - Roberto Henrique
Fal1er Sieson, ex·oficial de Mari
nha, foi condenado por ter torna
do parte nas atividades da extinta
Aliança Nacional Libertadora. Do
grupo dessa AliCinço, que foi con
denado, inclusive o seu presidente,
comandante Hercolino Cascardo,
foram todos absolvidos e restava
apenas o comandante Sisson em

bargar o acórdão de sua condena
ção pelo crime do art. 20 da lei
n. 38, de 4-4.1935, datado de 13 de
setembro de 1937, o que fez. cal
cando a Bua defesa nos' argumen'
tes que deram liberdade aos seus

companhe;ros de idéias e compo
nentes do referido glU;JO. Agora,
no dia 30 de junho, o Supremo
Tribunal Militar, por intermédio
dos ministros Pacheco de Oliveira
e Cardoso de Castro, respectiva
mente, redator e revisor, recebeu
os embargos opostos, absolvendo.
assim, por unanimidade de votos
o comandante Sisson. O general
Silva Junior, presidente do Tribu
nal. mandou imediatamente fazer
as devidas comunicações a res

peito.
.

,

instalada

"

3,40
2,20
4,00
3,:30
3,20
4,20
'1,5!)
0,00
G.oo
3,50
4,50
4.50
1,8a
fi,oo
H,oo
9,00
3,20
4,.1'0
-l.oo
5,00
4,uo
500
5;0:]
5,00
1,50
3,tlo
5,00

-

1,50
3,50
8,50
7,00
8,00
8,5()
8,50
3,50
2,00
3,o()
4,50

11,00
16,00
15,00
10,50
8,00

IAbsolvido O
comte. Sisson'

"

"

"

",

"

"

Gado para Manáus
Recen temen te

«�alão americanoC(
Manáus, 3 (E.) - O prefei

to de Manaus recebeu comuni

cação do seu colega de Pôr'to
Velho, capital do Território do
Guaporé, pondo à sua disposi
ção, para o abastecimento da
população desta cidade, 2.000
cabeças de gado.

nesta capital, para ondu

lação permanente, equi·
pado com todo conforto,
la está Funcionando o
I' SALÃO AMERICANO" •

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizon te").

Até russos? •• Preços módicos e

serviço garantidoArgel, 2 (U. P.) - No Depar
tamento de Indre, houve uma
emboscada dos patriotas fran
ceses contra um comboio ale
mão. Morreram 30 nazistas, e

mais três homens, que se com

provou serem ruS"Sos, foram
feitos prisioneiros. Morreu um

patr�ota.

OITO ELEMENTOS crONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CAlClO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pólldo.. O.poup.rldo.,
Ei90tldol, Anêmico., Mã ••
qUI criam Migro., Crilnçll
raquíticI', receberão • tonl·
ficIs;ão ger.1 do orglnilmo

,
COIl1 O

Sa ngue n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

........ - - ....-.-_._...._-.......---.-_. - -.-_-_._-
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UM� «BOMBA VOlDORA» ATINGE UM' HOTEL PARA CRIINCAS
Jornais cariocas divulgaram

I
bros. Botes de madeira, cavalos pos das crianças iam sendo re-

o seguinte telegrama: ção dos mortíferos engenhos. de páu, bonecas, sapatinhos, quanto outras cinco ainda não tirados, fazia-se a sua identifi-

"Inglaterra Setentrional, 30 O pior incidente noticiado hoje tudo isto jaz esmagado entre foram Iocal izadas, Enquanto as cação por meio de r equena pla,
. (Reuters) - As

bombas-voa-I
foi quando um hotel para cri- massa de destroços. Algumas turmas de salvamento traba- ca colocada no tornozelo.

doras continuam a cruzar a anças situado numa remota zo- das crianças foram mortas lham durante todo o dia as Um menino de cabelos pre
costa sul na tarde de hoje, em na de evacuação, foi atingido, quando acordavam nos seus pe- bombas-voadoras seguiam seu tos ,vestindo uma blusinha azul,
ataques que vêm prosseguindo matando e ferindo várias den- quenos leitos, enquanto outras maldito trajeto por sôbre a ca- uma garotinha de cabelos ca

quase sem solução de continui- tre as 26 crianças, tôdas meuo- ficaram sepultadas nos escom- beça dos trabalhadores, acorn- cheados, com um vestido ver

dade durante todo o dia. Aviões res de dois anos de idade, que bros. Cinco dentre estas infeli- panhadas pela tremenda barra- melho, e outros muitos corpi
de caça e defesas terrestres para ali haviam sido enviadas

I
zes vítimas da insensibilidade gem de fogo anti-aéreo, sem nhos sem vida eram embrulha

combinaram, novamente, es- como medida de segurança. O nazista haviam sido encontra- que no entanto as pudessem dos em cobertores e removidos

crever a seu crédito a destrui- edifício está reduzido a escom- das com vida até agora, en- deter. A proporção que os cor- em silêncio respeitoso.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIlDO
[ Saltara da Cama DIsposto para Tude

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bílis não corre li

vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Você

sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter s�o
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça asPílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: c-. $ 3,00.

A
'

1 para os bons

,pe O sentimentos de

pessoa que
achou a importância de 950 cru

zeiros, afim de que ma devolva.'

pois que tal quantia não me per
tence e não tenho meios pare

.pagá·la. Perdâ-u , juntamente com

a minha caderneta de identidade
- Soldado José Eduordo Gerrno.no
da 16s• C.R. 3 v.·3

w

�
\8)

TEXACO

Presente em muitas frentes de combate,
alimentando tanks, aviões e uma série

enorme de veículos motorizados, Texaco
cstá ajudando a vencer a guerra. Apesar

chegando para abastecer as nossas forças
armadas, indústrias e transportes. Não

obstante, Texaco continuará a fazer to

dos os suprimentos destinados a atender

EM açiO NO ·"FRUNT" E NI RETaGUaRDa

VINTE E NOVE ANOS
A SERViÇO 00 BRASIL

dêsse esfôrço, seus produtos continuam às mais urgentes necessidades civis.

\o.a•••�_.�� •••••• _�_ •.• _ ••••••• _ ••• _. _ •••• _·"0··' _o __ • _o •••• __ o. _o •••• -o •• _ ••• 0 •••••• •••• __ •••••••• o. _. _. -o ••• _o '
•••••••• ' •••••••••••• o ••••••• _ ••• o ••••••••• 0 _._ _ ._�._ • •• __ 0 ••••••• 0 ••• _ -o ••••••••••••••••••••• __ • _._0 •••••••••••••• __ _

dial 'Outroo dosanto DISSOLVE
AGORDURA
Muitos Quilos por' Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assis
tencia ás estrelas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re

correr a dietas drastícas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode, promove nova saúde e

energia ac dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais ío
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex

cesso de gordura .. Peça-' Formode,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Ve��a s� prescrição médica

cbequ� da Fraternidade do Fole
São Paulo, 3 (A. N.) - A

Imunidade
do Fole, visto que a

comunidade do Fole fez entre- guerra . c?ntinua _

e muitos

ga, ao brigadeiro do Ar Appel avioes eíxístas terão de ser

Netto, comandante da 4a Zona I abatidos. Agradecendo, falou o

Aérea, de um cheque na im- comandante brigadeiro Appel
portância de Cr$ 200.000,00 Netto,

correspondente à ·sétin1a con_I ..·,···..·.·.·w..w w
..
- - ----.,._

tribuição à notável organiza- """N"'�ji!i
ção inglesa para o esfôrço de
guerra das Nações, Unidas. A
solenidade realizou-se no Cam
po de Marte, na base aérea de
São Paulo, vendo-se presentes
a oficialidade da mesmo e (I

diretor do Parque de Aeronán ..

tica. Procedeu à entrega MI'

Pryor, que declarou ser aquela.
a maior importância entregue
de uma só vez à FAB pela Cam
panha do Fole em São Paulo,
atingindo, dessa forma, as con

tribuições a importância de
Cr$ 1.297.000,00 que era desti
nada ao Mln.istérío da Aero
náutica para ser empregada no

esfôrço de guerra do Brasil em
favor das Fôrças Aéreas Brasi-
leiras. Adiantou não ser aquela Comprar na CASA MISCE.
a última contribuição da Co- I LANEA é saber economizar.

,

II
I

Os portadores de títulos em

vigôr contemplados são rOD-

Ividados a receber o reemo
bôlso garantido, na séde da

Companhia, .

ou com os Agentes GerRls:

Sociedade Comercia I
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Nilo ínterrompsm o paga

mento regular das mensalIda
des dos seus títulos.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idir.lmas por
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

• COMPANHIA
rNTERNACIONAL

DE
"CAPITALIZAQÃO
Amortização �e Junho

SI· UBrico, Bispo e
Confessor

Ulrico (ou Udalrico) nasceu em

980 como filho de um conde do
Alemanha meridional. Parecia que
a criança não devia durar muito:
pois, ela estava fraquíssima. Mas,
um clérigo, entendido em medici·
na, salvou lhe a vida, predizendo
à mãe que o menino seria, mais

tarde, um instrumento na mão de
Deus para a execução de grandes
planos· Ulrico recebeu uma ótima
formação no mosteiro dos Bene
ditinos de S. Galo. Concluída o

sua formação, entrou Ulrico para
o serviço do bispo Adálbero de Au
gsburgo, e, depois da morte dêste,
retirou se para a casa paterna,
on ie teve ocasíão de aprender a

fundo a administração dp territó
rios:

. Em 923 foi Ulrico apresentado
ao rei Henrique I· como condído
to para a sé episcopol de Augs
burgo. O rei concordou, e Ulrico
foi sagrado bispo em dezembro do
mesmo ano. Desde êsse momento

começou uma atividade imensa
mente rica. Foi êle que pres servou

o Ocidente do domínio dos hún

garos pagãos, dando ao rei oco
sião de vencê los definitivamente
na célebre batalha do Lech (10·8·
955). Tambem, nos muitolj rnovi
mentos políticcs que sacudiram a

I Alemanha daquele época, mostrou'
se como firme e forte coluna do

govÉ\rno legitimo. Não menores sõ.o
seus méritos quanto às artes e

ciências e à disciplina eclesiásti
ca. E, a-pesar· dos seus múltiplos
afazeres como bispo e príncipe do

império romano, achou tempo pu
ra uma vida intensa de oração e

a prática da caridade. Aquela
criança qu-e, com doze semanas

de idade, parecia destinada a u·

ma morte precoce, desenvolveu-se ,

segundo a predição do clérigo, pc
ra ser uma bênção para a Igreja
e o Estado. Faleceu, com quase 93
anos de idade, 008 4 dI' julho de
973.

Vende·se uma, de construção re

cerrta, com banco de molas, tolda,
arreios e 2 cavalos. Informações
com Guai'bc, na rua Tiradentes.
10. lOv-7

GARAGE !���:�
rua Alves de Brito. Tratar
na casa n. 70, da mesma

rua. IS v .• 2

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo.
logia. Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, e,tc. etc.

No sorteio realizado em 30 d

Junho de 1944 toram ,.ortPIi·

das 'UI seguintes cornbíniçõe

5
T
J
FW
LW
L V
B Z
X, C

D
B
A.
P
Y
I
E
Z'

L
L
O

...---....-.---_.....-.-----.:-..-.--...-.-..._-�.._.

Tipógrafo
Para trabalhar em Blumermu ,

numa grande firmo., precisa·se de
bom tipógrafo que conheça, in
clusive, serviço de obras. Tratar na
CASA 43, livraria e papelaria, rua

João Pinto, 91. 15 v. 2

Os órgios da Estatística MilitaI
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostraI
o que possuem em sens estabeleej.
..entoL (D. II. M.>.

Em caso de ínterrupção, re
habllltem ímedíatamente 0$

seus títulos, E' suficiente pa
gar UMA ·MENSALIDA.DE para
revigorar o mesmo e evitar a

perda do direito sõbre o sor-

�el0 e salvar as suas

eeonomías.

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

Ral Conselheiro Mafra, 4 e 5 - fONE 1.642
Entre,. • domicilie

Sapatos para Senhoras
08 preços vantajosos!
modernos mo delas!
val o!étrt de Cr$ 50,001

Sapaatria Barreires
Rua .Cons. Mafra, 41

.

Aproveitem
Os mais
Tudo não

V" 20

Curso particular
.de

DactilQgrafia e Taquigrafia
PROFA. LÍGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a

lecionar, diariamente, atendendo das 8 às 12 e das
14 às J 8 horas, em sua residência,
na Rua Saldanha Marinho, 26 A.

w• ......,....,....._·..- -..-.,-.__-_..-",.,...-... .,..._....._-.-...,_p.-.-_. .-_..-",..-_-_..._..-_w_-_-_......

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada 'em 1870 - Séde: B A 1 A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

r-eservas CrI
CHrIll'l do balanÇO de 194%:

Responsabll1dadea .... ..•. .... . ... , .•..••.•...•.• Cr$ •.999.477.500,58
Receita .•.. ••..••.....•..••.....•...... Cr$ 70.681.048,210
Ativo .. , Cr$ 105.961.917,-70
Sínístr-os pagos nos últimos 10 anos ..••..•.......•. Cr$ 64.986.957,20
Responsabllldades .... ••.. .... . ...••..•....•..•. CrI 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. PamfUo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anísío Massorra.

Agências e sub-agêncías em todo o território nacional. - Sucursal no
Uruguáí. Reguladores de avarias nas prlnclpa.1s cidades da América, Europa
e AIrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmtdt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End, Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
, r._._...,...•

_
_.•.•...._•.•-............•...•.._._._ _'._._ _

_._._•.
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'ateQ.$a luta em. Saipan.
PEARL HARBOUR, 3 (U. P.) ._. A LUTA NA ILHA DE SAIPAN, NAS MARIANAS, CONTINUA INTENSA. OS AMERICANOS
ESTÃO �OBREPUJANDO A RESISTÊNCIA NIPôNICA COM AVALANCHES DE EXPLOSIVOS, TENDO TRANSFORMADO A
CIDADE DE GARAPAN EM IMENSA FORNALHA. EM 3 SEMANAS DE OPERAÇÕES NA GRANDE ILHA DE SAIPAN, JÁ PER.
DERAM OS JAPONESES� PELO MENOS, METADE DE SUA GUARNIÇÃO� CALCUlADA EM 20 MIL HOMENS. POR OUTRA
PARTE, JÁ ESTÁ EM PODER DOS AMERICANOS METADE DE GARAPAN, CUJA GUARNIÇÃO NÃO TARDARÁ A R�TIRAR.SE.

(O) IE� 11(ijld«l) �:��!���!��l�: ����e��J�t���!���� ����� p�e����a��
sões couraçadas alemãs estão dentes das praias, numa at- França.
I\IiL frente sul de Caen. mosféra de intensa espectativa. A questão consiste em saber
O correspondente da U. P., Montgomery disse que Rom- se Rommel atacará, para de-

Ronald Clark informa que to- mel alinhou seus exércitos um sorganizar os planos de Mont
dos os comandos atrás da fren- em frente do outro, como para gomery, ou manterá seus mais
te estão repletos de centenas e a batalha decisiva de El-Ala- que 250.000 soldados de primei

meín e que a questão palpitan- ra classe na ofensiva. Tudo pa-Moscou 3 (U. P.) - Em es- ca. Calculavam alguns que na te é saber quem atacará pri- rece indicar que Rommel pro-peta.cular' arrancada os russos I batalha de Minsk talvez fosse

O
- meiro. A hora das escaramuças curará arrebatar a iniciativa

libertaram Minsk capital da, decidido o isolamento de uns S preços nao vai terminar: os dois generais ao metódico Montgomery. MasRússia Branca. A importante 1320 mil alemães, condenados a
procuram o momento adequa- este também prepara o seu

cidade, que foi precisamente sorte semelhante à dos que serão alteados do para dar início à grande ba- golpe.onde se travou a primeira foram cercados em Stal íngra. 1...;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;-,;;-;;;-;;;;.;;;;;;;;;;;;;,..

.....;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;.;.;;;;;._;;..
.

.;._.grande batalha da invasão ale- do. Outros despachos da Iính., Rio, 4 (C. M.) - Entre os I

mã ele 41, foi conquistada em de frente diziam que o avanço entendimentos havidos entre o I Nota da
espetacular assalto pelos tlan- russo em direção a Minsk er, representante da Coordenação IIcos. Intervieram todos os exér- tão veloz, que nem tempo ha- e os do Sindicato dos Hoteleí
citos da Primeira e da Tercei- via de sepultar os nazistas ros, ficou deliberado que ne

ra frentes da 'Rússia Branca mortos. Assim, muitos kms. nhum aumento nos preços dos

Icomandadas respectivamente em derredor da estrada ele hoteis e pensões será feito, vi
pelos generais Rokosovsky e Minsk o ambiente se tornar.i gorando os mesmos de novem- I

Chemiakovski. Assinalando () irrespirável elevido ao extraor bro de 1943. I
memorável feito, Stalin expe- dinário número de corpos in- . _ _ Ieliu uma ordem-da-dia, em que sepulrtados à margem da rodo- Penicilina em
recorda que Minsk é o mais via. Capturado Minsk, os exér- tabletes
importante centro estratégico citas da Rússia Branca ar.in-
de que elispunham os alemães gem as antigas fronteiras elo

. Nov� Iorque, 4 :- O çlr: Wil

para a defesa de suas J.inhas norte da Polônia, colocando-se I liam Hmds: �� OhIO, manipula- i
no oeste, ou, em outras pala- a uns trezentos kms. do ponto dor <;te.pemcllma, declaro� quel
vras, para a defesa do próprio mais original da Prússia. o próximo passo de proemmen-j
solo aleinão. 423 canhões a) Y'••_-_...,.,,...............,._••:........._._....._._._,._.....,. te importância afim de obter I

mesmo tempo dispararão hoj- maiores benefícios do medica-I
em Moscou 24 salvas para co- Matando menta será com a sua fabrica-

_

memorar a grande vitória. Co- criancinhas ção em forma de tabletes.

DIJ t' bí gl d I d Ihmo se .sabe, .d.e acôrdo com _0 Londres, 3 (U. P.) - 'Pela
O O d

IS ur lOS au u ares o pa aço .....
memorial .mllltar russo, �ac� terce!ra noite, consecutiva, um regress O Londres, 3 (U. P.) - Hitler, o palhaço da oratória, fezelevado numero de sal_vas s_o ,e hospital para crIanç.a� .voltou Presl·dente deslumbrante exibição de .seus recursos cemcos, no recente
empregado para festeja: vító- a _f�gura,r entre os edítfcíos da- discurso que proferiu para louvar os bons serviços de outro
1':as ex�eclOn�Is .ou a hberta-llllÍlCadO� pelas bombas voado

'. .
I cabo-de-guerra liquidado, o general Dietl. Uma das poucasçao d: ímportàncía. Despachos r�s.' assmala:r:d?-se numeTOS8,S

.

ROI, 3 (A. N.) - O p.resIder\- pessôas que ouviram a irradiação do necrológico narrou que o
an�erIores a n?tICla da �on-, vítimas. A atívídade das borr;- te Vargas regressou, na �anha Fuehrer, transtornado pela emoção, dava verdadeiros gritosquista de. MlI;S� desc!,evlam

I
bas v�adoras apresentou tre- de hoje, de Belo HOrI�onte, de desespêro, ao descrever as façanhas de Dietl; em seguida,

c?m a_s mais tragI?aS cores
_

a gua �abaclo, pela primeira v�z, I' �a�a onde embarcara
A saba.do ,submergia em pianíssimos acordes vocais, chegando quasesituação do�_exérCl>t�s �lemaes depois de �8 horas de açao �ltImo. O ��efe do governo VId- ao pranto, ao culpar o destino pela morte do seu general. A

naquela regIao da Russla Bran- 'quase contmua. JOU em aVIa0 da FAB. oração de Hitler ficaria nos anais dos grandes atos declama
tórios e prosaicos se os psiquiatras não a atribuissem a dis
túrbios glandurases, agravados pelos vendavais do léste e do
oéste ...

o CONSULADO AMERICANO tem o prazer de
convidar as autoridades civ ie, militares e eclesiásticas
e todos os demais amigos para um "cocktail" que
será oferecido em comemoração de mais uma

pa:Jsagem da Indep'endência Americana, a realizar-se, no
.

d S· Q deu ? Consulado, das 111/2 às 121/2 horas do dia 4 de

A conquista .e lena F���ad!l�d!posi��e: Julho, 1944.

Roma, 3 (D. P.) - As tropas cie de Lívorno pela qual PO?8.'. nossa gerência 12 pequenos retro- -

francesas do Quinto Exército! rão avançar diretamente ate a tos, que ficam à disposição de II morte dum general e dum tenorocuparam Siena, na estrada de I grande -cídade italiana. Na Bir- i .;.q_u_em_o_s_;_pe_r_d_eu_.______ 8.
Ploreuça. Os norte-america-Imânía também os brttânícos

T t Londres, 4 (U. P.) - Mor-: colaborasse com os alemães, :-t

nos, por sua vez, irromperam obtiveram importante eXIlO erreno no cen ro reu em ação outro comandante Inão ser forçado por imperiosas
pelo rio Cecina, pondo em peri- militar, conquistando a vila ele Vende se. na rua Araujo Figuei. nazista, o general Schoen8'" circunstâncias".
goso cheque todo o sistema ele- Ukrul. É que essa Iocalídadc, redo, medindo 9,50 mts. de frente nann. Informa oficialment �

fensivo alemão na península tão distante quão desconheci- por 21,80 rots. de fundos. Berlim que Schoenema'l1n tom-
,

h d 1· h d b t Tratar com A. L. Alves,
ditaliana, a chamada "linha gó- "da, e c ave a In a e a as (:)-

R D d 35 5 v -2 bou na frente russa, urante a
,

d
UQ eo oro, . �

_

tíca ". Não foi fácil a conquista cimentos niponicos, istantr�. _. .. -- - . - renhida batalha de Polotsk. O
de Siena pelos franceses e da de Imphal uns 50 kms. «Prato de guerra» I comunicado alemão, que trans-
linha do rio Cecina; para con-

.. mite a perda dêsse general,
t.er a carga lançada pelos norte- Congresso e n:l�, 4 (�; M.) - Segundo s� confessa também que na Itália
americanos os nazistas empre- peregrinacão notICIa) o prato de guerra os nazistas abandonaram .1

garam divisões completas, não Braga, 3 (D. P.) - 'I'er.nt- custar3: Cr$ 6,50 e Cr$ 11,00 área norte de Siena, sob a

conseguindo, porém, o objeti- nou o Congresso da Imprensa respectivamente, nos resta�- pressão das tropas francesas.
voo A queda de Siena dá aos Católica com uma peregrina- ra�tes populares e nos de pri- Outra notícia, que deixará de
franceses o contrôle da rodo- ção de 20 mil pessoas ao san- meu'a; .. solados os amantes do "bel
via de Florença, Li. Imo e Pi- tuário do Sameiro, onde foi ce- Sera constituído de salad�.�e canto" é a da morte do grande
sa; e a penetraç- norte-ame-Ilebrada missa campal com a alface, repolho. e tom�te, feijão tenor Beniamino Gigli. A des
rícana no fIa . cidental ale- assistência do bispo de Hela- preto, .arroz, b�fe carioca (c�r- concertante Informação foi re
mão abrJ-Ihel a grande planí-: nópolis e o arcebíspo-pr lmaz. ne m9Ida�, farinha de mandío-

cebida, em Londres, em carta
.....-.-•••-•••-_•.."y Iiflo.·....•••••.......•..•...,.·...·,.··-..•..••••••••••••..........••••••..•

-....-...._ ca, pao bisnaga e banana, nos dirigida à novelista Inglesa
O «avião-torpedo» é i�v.eDto _br�sileir� �fla���r����h�, �����;a:o��;:� Jacob, nãü havendo nenhuma

Rio, 4 (A. N.) - O jovem Ern�m. Lamarao, fIlho m�ls la de porco, batata frita, petits-
outra fonte que a confirme.

moço do malogrado engenheir:_o b�a�Ilelro Torqu�to Lamara�, pois, pão, manteiga e frutas Daí as esperanças de que sej1

fez impressionantes declaraçoes-..Q Imprensa, sobre seu paI, nacionais, nos de primeira. O a mesma, infundada. Recorda-

que fôra inventor do avião-torpedo, agora .usado pelos ale-1 Serviço de Abastecimento Me- se que Gigli ainda há pouco
.

t d f t t d que pou d esteve em evidência, acusad.omães. Disse êle: "Meu paI morreu, en o el_ o u o. -

I tropolitano, porém, ain a na-

de para garanti.r a prioridade de sua invençao ao BrasI�. pos-1 da decidiu a respeito. de colaboração 'com os germâ-
so assim afirmar ter sido êle o verdadeiro autor dêsse mven-

,

nicos na Itália. Referindo-se a

to: de qu� os alemães estão lançando mão, e de muitos outros
I

Comprar na CASA M.ISCE· êsse fato, disse a novelista:

çl.e aj>licaçã9 na iuerrl). � na pazl LA.NEA é Jllber eçgQom�lIiIr, I'Jâm.aJs !;tcreditarei que Gi�'.i

I

I

Floria n õpolis. de .It4lho de 19444

A arrancada sôbre Minsk

CONTRA caSPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS·E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
,T6N1CO CAPILAR

POR eXCElÉNCIA

I

II
'I l'

(lít:1:X.JO!ti Propaganda.
Rua Trajano, 33, sobrado - Florianópolis

Temos o prazer de comunicar aos srs. Industriais
e Comerciantes de Florianópolis que reiniciamos nossas

atividades, nesta Capital e em todo o Estado.
Julho 1944. A DIREÇÃO.
Planos e Realização de Camllanhas de Propaganda

para Lançamento de Produtos Ou Aumento de Vendas;
Serviços avulsos: desenhos artísticos e técnicos,

redação de textos, idéias para anúncios.

OO.NVITE

1 i

� ...

"1'
�

j

TOMEM

Vinho Creasotai
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Vomemoração
na China
Chung-King, 4 (B. r. C.) -

O terceiro aniversário do Dia
das Nações Unidas, foi come
morado pelo povo de Chung
King, com modéstia, mas to
cantes cerimônia:s. Cêrca dE'
500 pessoas, representando t0-
das as classes sociais, assisti
ram à sessão comemorativa, e

o Ministério do Exterior tam
bém ofereceu uma recepçã0
oficial a mais de 3.00 convidá'"
dos estran��irQs.

--.----:r
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