
NA NOBMANDAFRENTE
LONDRES� 5 (U. P.) ... NO EXTREMO DA FRENTE NORMANDA, OS BRITÂNICOS ALARGARAM A BASE DA 'SUÁ SALI·
ENTE DE EVERY, REPELINDO VARIOS CONTRA.ATAQUES ALEMÃES. NA MADRUGADA DE HOJE, OS CAN4.DENS��
LANÇARAM ATAQUE AO AERóDROMO ALEMÃO A 6 KMS. A OESTE DE CAEN, E ESTÃO F A ZEN D'O PRCGREg�6S

SATISFATóRIOS.
.

.;

Os nazistas não contra-atacaram

o LONDRES, 5 (U. P.) ;;- Avançando sob incessantes chu

vas, que transformaram as estradas em profundos lodaçais, os

norte-americanos progrediram no terreno que domina La

-Haye-du-Puits, importante centro de comunicações alemão,
no sudoeste da Normândia. Dispondo de excelente posição para
a artilharia, que poderá dalí apoiar o assalto ao próprio ba
luarte alemão, La-Haye-du-Puits é considerada o primeiro
grande objetivo da nova ofensiva empreendida por Bradley,
visando abrir caminho em direção a París. O avanço nesta fren
te irregular de 30 kms. é lento, não só devido ao máu tempo,
como, aos numerosos obstáculos construidos pelos alemães.

Desolador o esoeláculo que Minsk apresenta��a;i&�:=�:
Mescou, 5 (U. P.) - Os rus- íí!1reu ontem com a quéda de pôde ser mais desolador o espe- Vhurchill e os «aviões seul pilotos»

sos anunciaram hoje oficial- Mísk, colocam a cavalaria e os táculo que se apresentou aos

mente a ocupação de Polo�sk, tanques do general '?I:-erniako-I r�ssos, ql!-and� entraram na LONDRES, 4 (U. P.) - Churchill fará na quinta-feira.
outra importante base nazista vsky a 167 kms. pricisamente cidade. Pode dizer-se que nada uma declaração perante a Câmara dos Comuns, segundo o sr'.

ao norte de Vitebsk. A evacua- da Prússia oriental. Estão os praticamente resta de pé; só- Eden anunciou hoje, sôbre os "aviões se111. piloto".

ção dessa cidade já fôra anun- russos emp�nhados em e-yitar mente algumas casas consegui
ciada pela emissora de Berlim que os alemaes se reorganizem ram escapar a destruíçãó des

e sua posse dará aos russos ou- '2 fortifiquem em qualquer tes três anos. O bairro onde vi

tro excelente ponto-de-apôío oarreíra natural, antes de che- viam os judeus, cercado de ara- Curitiba, 4 (C. M.) __ Na rodovia que vai de São Mateus a

para a investida final, sôbre os garern à lmha-Vilna-Brest-Lí- me farpado, estava deserto. Os Três Barras, reside um casal de colonos que tinha uma filha,
Estados Bálticos e o norte da tovski; e, daí, o rítmo veloz que poucos israelitas que sobrevi- de poucos anos de idade. Esta, num momento de descuido de
Polônia. As fulminantes vitó- .mprimem à sua marcha nos veram à sanha nazista, duran- sua mãe, que se retirara para o interior da casa, dirigiu-se à
rias soviéticas destes últimos .alcanhares do inimigo em Iu- te a ocupação, foram chacina- estrada, e foi colhida e morta. por um caminhão. Ao regressar,
dias na Rússia Branca, das �a. As primeiras reportagens dos nos últimos dias de resis- deparando com tão horrível quadro, a pobre mulher, que se

quais a mais importante oco1'- .íe Minsk informam que não tência.
I
chama Carmiana Luzeto, enloqueceu. A infeliz menina, ao ser

_______________________.____ retirada de sob o caminhão, apertada ainda ao colo o gatinho,

Mais de mil aviões iPreocuPiI o estado eHom
que

brincatva,
e que,

tambémb,
estava mo:to.

LONDRES, 4 (U. P.) - Mais de milhar de a�'iões al�ac108 do Papa OVOS a aques a ases Japo·nesas
atravessaram hoje o Canal da Mancha, para apoiar as forças I Nova Iorque, 4 (U. P.) - A conhecimentos aéreos. Como

de invasão, na frente de França, depois que a melhora do tem-I Vaticano, 5 (U. P.) - Cír-Lrádio alemã indicou que troo 'se esperava, os aparelhos in

po na manhã de hoje, permitiu o reinício das operações aé- i culos chegados ao Papa den0-1 pas norte-americanas desern- I migos, de bordo de porta
re�s em grande escala. Segundo inf�rmam obs��vado�'es p�st�- i t�m pre?cupaçoes pela, con;�- barcaram nR;s ilhas IW?.ii: el:-

I

av�ões, chegaram para atacar

dos na costa britânica, todos os tipos de avioes disponíveis ,ça0 sofrida pelo Sumo Pontír!- centrando violenta reststênola I
a Ilha IWOjl, segunda-feira à

participaram das, incursões de hoje: indicando que 0. núme�'o, ce desde a entr'l(�a dos aliados japonesa, e acresce.utou q�L� I' tarde, e' novamente na manhã.

total de vôos, durante o dia, podera ultrapassar de ClllCO mil.] em Roma" especlalmen�� p:lo numerosos paraquedistas to- seguinte efetuaram um duplo

'grande
numero de audiências ram lançados sobre as 'nles- ataque contra as ilhas Iwoji e

Dili d V 80'v·la e' qlie e' que tem estado dando aos sol- mas. A emissora de Tóquio de- Chicchic". Acredita-se que as

epols e ar· .dados aliados e que lhe cau- clarou unicàmente que fôr- ilhas Bonin e Volcano estão

,

• ,sam visível ab�timento. Em- .ças �orte-am�ricanas atac�ra:n poderosamente fortificadas pe-

Londres, 5 (U. P.) - Também a propaganda alemã faz o bora Sua Santlda�e .

assegure I Iwojí. �?stenormente, T09-l:lO los nipônicos. Encontram-se,
tárío sôbre a queda de Minsk. O comentarista mrl- que sente apenas Ilgeíra como-I transmitiu um comentárío, a meio caminho, entre Tóquioseu comen

_,. ,_ f"
"

d d . ". .
. "U f

A '" • •

tal' da D. N. B., por exemplo, acha que nao sera a quantldade,' çat? 'dIsdlca,. efm vutu e essa

I
que Ctltzla. ma

_

orça 1l11m�- e as Marianas, tenlo SIdo, no

mas, a qualidade, que decidirá a guerra, com o que positiva- I � lVl a �: 111 orma-set qdue o S;�. es, ev�. em açR;0' nos ,�o:s mês passado, atacadas por fôc

mente nada esclareceu. Acrescentou, porém, que Minsk repre- lapa es a c<:mp!"ome en o sua, u Imos c !as, em aguas proXl�

I
ças de porta-avíõss do almi-

t ' russos apenas um objetivo secundário, por isso saude com tao árdua tarefa. mas das ilhas Ogosowara. Há rante Mitcher, enquanto os fu-
seu a pala os três di r' ., '1

.

que a meta de sua ofensiva é Varsóvia e os portos. do mar B�l- Não es teve em .

las, uma orça. imrmgr, Z1 elro� navais desembarcavan,

tico. � que virá depois de Varsóvia, o comentansta alemão
Sevilha

fOI descoberta por melO de re-. em Salpan.

preferIU esquecer... São Paulo reserva cí mílhõesLisboa, 5 (U. P.) - O presí- CI.!1CO
dente do Conselho regressou
ontem a esta capital, proceden- Rio, 4 (A. N.) -- O chefe do govêrno aprovou o crédito
te de Sa�ta Comba Dão, não ab�rto pela in�erventor.ia paulista, na importância de 5 mi�
ten�� qualquer fundamento a

In�oes
de cruzeiros, destinado a atender as medidas de preven

notícia de que Salazar esteve çao contra possível surto de gripe.
em Sevilha.

'P:-a-rt::I·-ra:::--o-c-o-m----:-:N:7o-d=-e-s-er-t-o-d-O---Internados I. .' Arizona
O ministro .

- .

em Portugal I Helsinki 4 m. P.) _ Apro-
Los Angeles, 4 (U. P.) '-

• ,..'. I Ocorreu novo desastre com um

.

LIsboa" 5 (U. P) - Vários xImadament� 500 refugiados, dos trens de luxo do ",'
.

d .,

I Judeus hungaros, rICOS, chega-: entre os qUaIS se contam esto- I

de Chicago a Lo A �aPI';
-----------------------.--:--- i dos recentemente ?� Budape�te nianos, poloneses e. judeus, ;

pleno deserto �o �:i es. l�

Espanh� Portug�8 e os Dllados a bordo dum aVIa0 alemao, Isem passaportes, partirão SI- Itrem su erl t d d
. z?na, .:

n li li I N II conduzil�d? valores �m dinhei-Imultaneament� com os mem-] que iamP pa�s ar °f e vlabR;ntc;:,,
.,

,

. ,
1'0 e especIe, foram internados bros da legação dos Estados I .A •

a ora o l� ua

Londres, 5 (U. P.) - Realizam-se emendm1entos para pelas autoridades portuárias Unidos nesta capital com des- Independência, descarnlo!l,
maior interçâmbio econômico entre a Espanha, �le um lad?,. e, por irregularidades assinala� tino à 'Suécia. ' bloque.and_o an�bas as _linhas.
a Inglaterra e os Estados Unidos, de outro. FOl o secretarto

'

das em seus p:;tssaportes.
As pnmClras mfol'maçoes eli-

do Ministério Britântco da Economia de Guerra quem deu ül" - UU __ .. _ - _'� ou __ • Vive Gigli
zem que houve, pelo menos, 1��

informação à CâmaTa dos Comuns. E�tre oütr�s coisas, disse
I "u(ãp"-Ü'á--de

• �

mortos e 2,4 f�:idos �l�S tem")-

o secretário ping!€ Foot
A

que tal medIda se :mpunha, pa,a Sah'tt.George ,Roma, 5 (U. P.) - Beniami- �e que. o nu�eIO de VitImas se-

--com.p,ensar nao so o governo espanhol" C01110, Igualmente, o I no Gigli, o famoso tenor ita- Ja mUlto malOr tornando-se ('.1

portuo'uês, pela perda do mercado alemão, grande consumidor Londres, 4 (U. P.) - A B. B. liano, continua vivo e de perfei- so:orros dificeis devido ao pró-
de ce;tas mwtérias primas daqueles países ibéricos, cuja expo"· ,C. informa que fôrças norte- ta saúde. Gigli 8:caba de con- P:lO local do desastre.

tação foi recentemente suspensa ou limitada., americanas capturaram a cida- ceder uma entreyIsta ao corres-
As (cbOmbas------de de Saint-George, cortando, pondente da Umted Press, des-

A 6 kms do centro de Caen com isso a importante estrada fazendo, assim, de vez, o boato voadoras»
. ·

'I que liga as cidades de Bernevil- em tôrno de seu falecimento, De um porto do Sul da In-
Q. G. Aliado, 5 (U. P.) - As fôrças norte-americanas, de- 1e Carentan e Saint-Lô. que tanto consternara os glaterra 5 (U P) _ Os daA

k '1 d S"
, , '. nos

pois de avançarem tres 111S., capturaram a VI a e amt- amantes do "bel-canto" no materiais c a usadOI

Rém,Y des La.ndes, ao sul de Saint-Lô-Dourville. Em direção,Fizeram I"unlla-o mundo inteiro. Referiu-se Gigli "bombas voadoras" ;a ��i�S
léste, ao longo da es.traqa Caen-B.ayeux, ou!ras c�lunas do .ffe- I ,V·, às acusações de que !inha co- de ontem, foram co�sideravel�
neral Bradley conqmstaram Caq)lquet. Estao aSSIm essas f?r- Roma, ,4 (U. P) :- As. �l�- la?orado com os alemaes, e ex- mente reduzidos em rela ão
ças a seis kms. d� centro de. Caen. A B., B. 9" a seu �Ul'no, In- pas do OItavo ExercIto, dlVld:- pllcou que, ao ca�tar na_"Ope- aos ataques anteriores. Qu�n
fOl'l1loU que tambem a locahd�de de Samt-Georg� fOI oc��ac[a. das e111 duas colunas, que VI- ra Real", ga:an�Ira o pao �e to às vítimas das explosões,
pelos americanos,

A

cortando desse }110d� a feTl'Ovl.a �erlllvll1e- n,ham contorn ando o lago Trq· ce�tenas ?e ItalIanos, os quaIS foram também em número me
�Carental1-Saint-Lo. Essas operaço�s Isoladas mdIcam, no SIm�no, NvoItaram agora a Í'l- tenam flca�o desempregados nor, tendo sido reduzido igual
conjunto, que os aliados atacam VIgorosamente em ambos os zer, Junçao ao norte do lago re� se os alemaes fechassem a mentes os ataques durante o
f)xtl'úmos da Unha da NOl'll1ândia,. fe'l'ld�. "Ol;lel'�'l, dia.

'-�,-�-�;.J

o MAIS A�TIGO DIÁRIO DE SANTA CATARl�A.

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I H. 9148Florianópolis- üuerte-telre, 5 de Julho de t 9 44

Enlouqueceu ao ver a filha morta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As benemerências do salário de família
Entre as grandes realizações rantia e recompensa dos es.ta

do Estado Novo uma se nos distas que, com essa medida

apresenta com� sendo, sem constit�cional, satisfaz�m . �m
dúvida das de mais elevada dos mais sagrados prmcipios
finalid�de pelo espírito trans- humanos, �r�stãos e. diyÍJ;lOS, de
cendental que encerra; é o sa- pro!�nda ética socíológíca e

lário de família, instituido pe- politica.
lo govêrno Getúlio Vargas. �.

Com sua alta visão adminís- Santa Catarina, na adminis-
trativa, viu o Chefe supremo t:ação operosa de: sr. Dr. Ne
da Nação que num país como reu Ramos, de acordo com �as
é o Brasil, cuja superfície é I diretrizes traçadas pelo qover
uma das maiores de outras re- no Central, acaba, também de

giões do universo, necessita de decretar o s8;l�rio de família,
fautores imprescindíveis e pre- quê, ao contrano do abono, es
ponderantes que concorram tabelecendo o qua11;tum, abra�
para o desenvolvimento mais ge a qualquer numero de f1-

rápido de sua população, bem lhos, de enteados ou dependeu
como para o conhecimento tes, menores de 21 anos, ou

exato de seus habitantes já maiores, (se forem in.capazes).
existentes, que se achavam, até Eis porque os brasíleíros do
há peuco, sem o devido recen- Norte a Sul �e . congr�tulaI,?
seamento por não se acharem pela benemerência de tao cri

todos os brasileiros, do interior, teriosa providência.
registados .... Os campon.eses, no seu ano-

'Aliás, os países europeus - nimato, ben�lzem, com. os seus

a começar pela democrática demais patn<;_i<?s, o valioso be

Inglaterra, - há muito que nefício que �em. r.eceben?o!.
vêm amparando a maternída- E os runcíonártos públicos
de e protegendo, com empenho, do nosso glorioso �stado� nes-

o aumento da natalidade. ta hora de apreensoes e mcer

Como sequência lógica do re- tezas, senteI?-s�,. sem dúvida,
lferido auxílio, por meio de. confortados, espiritual e mate

iabono, de salário de família, rialmente, como sucede �om o

de bôlsas escolares de "em- obscuro autor destas Iínhas,
prestimos matrim�niais", de- vem, de pú�lico, patentear a

cretados pelos Govêrnos, orígí- sua satisfaçao por ter certeza
na-se o aumento da população, de que - espera em Deus!
o fortalecimento da raça, a di- poderá viver, doravante, uma

minuição e até a extinção do vida mais bem vivida: .

infanticídio, e, por conseguin- Florianópolis, 2 de Julho de
te, a garantia da tranquilidade 1944.
e da paz das famílias e a ga-
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Cr$
Cr$
Cr$
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70,00
40,00
20,00
7,00
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I Trimestre

I
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, .\IlunCI'O avulso

I No Interior:
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1 Semestre Cr$
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45,00
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(';I.f[)s, não serão devolvidos.

I

1.\ dirr-çào não se responsahiliza
pelos conceitos emitidos nos

a rtigos assinados
TRISTE FUi DA RAÇA - Rio (PRESS PARGA): -

Estes nazistas acreditavam em Hitler e estavam absoluta
mente certos de que a "raça" ariana era superior e inven
cível. Agora, pensam o contrário. Na frente de An.zio-Ne
tuna foram derrotados pelo Quinto Exército e marcham,
irre�ediavelmente, para um campo de concentração
aliado.

,

l-lOs sacerdotes e a
crueldade nazista
Londres, 4 (BNS) - Algum;

fatos relativos ao maravilhoso
trabalho executado pelos pa-

• dres católicos poloneses, nos

campos de concentração da
Alemanha, foram revelado nas

colunas do jornal londrino
"Universe". A proibição das
práticas religiosas obrigou ês
tes sacerdotes a tôda espécie
elo artifícios, afim de ofere
cer a consolação da Igreja a

seus crentes. "Em certa oca-

sião - relata o jornal - unl
�",...."_-J"M-_"''''-.·.·J''.......J''''-.-_.'''''.-_-_-''- ''_W�-

prisioneiro, moribundo, rece

beu brutalmente a ordem de
pintar as pa-redes da prisão. Fundada em 1870 - Séde: B A f A
Os padres, trabalhando perto. INCENDIOS E 'l'RANSl'ORTES
manobraram, enquanto os Capítar e reservas ................................• Cra

guardas se achavam de costas, Clb· do balanço de 19U:

de maneira a ficarem ao lado ResponsabU1dade8, . .. . Cr$ 4.999.477.500,58

do doente e, com o pincel n 1, �;l��ta.. : :
. '

.. � .... :: ". :::::::::.:::::::::::::::::: g::: 1�:::�::�:��
mão, ouviram as confissões do Sinistros pagos nos ülttmos 10 ano•................ cr$ 64.986.957,20
homem, enquanto pintavam o Responsabilidades.. .. . Cr$ 76.736.401.306,20
111Uro. Não obstante as contí- Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. PamfUo d'Ultra Freire de carvalho. Dr. Fr-ancísco
lluas interrupções, o Padre

de Sá e Anisio Massorra.
Mazalskí Expoznan pôde, evi- Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

deutemente, dar absolviçâo iao Uruguái. Reguladores de avartas 'nas principais cidades da América. Europa
moribundo, que morreu pOUCG e Africa.

depois. Outro capelão católico AGENTE EM FLORIANóPOLIS
. C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmidt, n. 39

rezou missa em plena escuri- Caixa Postal n. 19 _ Teldone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA"

:�������i:::��:ii.:;�:�:1�:�i!:!�u�����:.=��
como altar. A descoberta trou- ..

xe-Ihe ter:-íveis pena�id�de:, Missão alemã na Espanha e a
mas, nada e capaz de diminuir
a resolução desses bravos sa idã do sr. Salazar a Sevilhacerdotes, de levar a cabo suas

práticas religiosas.

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

da Fábrica!

•

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41 Alfr�do Vieira

'COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"

71.666.189,ZO

I I
I

m eM· -

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 m.ais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

Rio, (Via aérea): - Os [or- conselheiro da legação brítâní
nais publicam uma correspon- ca em Lisboa sr. H. L. Hopkín-! dência firmada por Albert son.

IlLV ilHO R AMOS I Grant e procedente de .Lon-J Desde então os diplomatas.8.fl .li
i dres, a qual.re!ere o. segu�n�e: do Reich estavam sendo espe-

CIRURGIÃO-DENTISTA 11_ "l!ma missao
. dlplomatlC.a I rados em Lisboa. No dia 30, in-

alema, com 5 pentos da .wI-1 formou-se de Lisboa que osRua Vitor Meireles, 18

!lhelmstrasse, chegou a Sevilha] agentes aduaneiros do eródro-
no fim da penúltima semana'mo de Portela, que serve a ca

������=:::===== [de junho. �eus membros, �ados I
pital lusa, haviam sido díspen-

como "peritos na conf�cçao de sados de serviços extraordíná-

NOVOS e tratados" (segundo informa- rios, pela primeira vez.
, __ção colhida em fo?tes neutras) O facto de que haja cessado \ r tí IUS IlDO� \ apa�:c�m _ ostens:va�e�te cO-Ia espera do avião diplomático uurse par leu ar

11. l)
Imo missao economica . alemão e de a aludida missão deCOMPRA e Ao m�smo te�po! O ditador não se� mais aguardada, suge-

VENDE portugues sr
..
Oliveira Salazar re que não se materializaram Dactilografia e Taquigrafia• chego� a SevI;,ha para,. segu�- as esperanças nela deposita-

IdiGln;as por- do
. LI�boa, uma díscussâo das, e que Londres fez fracas-tugues, eSPAa- muito Importante". Logo de-

sal' o objetivo visado".n�ol, A

frances,
pois do seu regresso da Espa- _.........,. __ • __ ...... __ ...... __ ..... _ .......... _lngles, etc.

01'
.

SI'nha, O sr. iveira a azar VI-
Romance, Poesia, Religião, Aviação, sitou O gen.eral Carmona.. Na �c, FAl.:4 seu sm: (/0 »aaMatemática, Física, Química, Geo·

2a f' (d 26) baí a
e,

logia Mineralogia, Engenharia ci-
- eira I3;_ o em x -

C�vil �ilitar e naval, Carpintaria, dor portugues. em Londres, dU-1 ��
. #-IA�D':senho, Saneamento, Metalurgia, que de Palmela, q'l:l� se �cha-I ..._ I , I ., •• t � 'fj)/)Eletricidade, Rádio, Máqui�asi Mo: va em demorada vIsIta a sua I FonE m � ::J íí�

tores, Hidrául�ca, . Alvenaria.' .

Agrl- 'pátria, regressou inesperada-Icultura, �e.terln?rla. Contablhdade, mente ao seu posto seguido do ..w:::...,.;�:;;...:.::;:,::;.:..:;;.:;..:.:�=�==...JDICIonárIOS, etc, etc. ,

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitos bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

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

·.bl'VROS

U·,,·:,:··;,·:;.·,·,

..
-

.

I
.

• O.;rL R,OSÀ
RUA'DEODORO,33
.: �lÓRIP"ÓPOÜS .

PROFA. LÍGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a.

e daslecionar, diariamente, atendendo d�s 8 às 12
14 às 18 hora.s, em sua residência,
na Rua Se ldoqho Marinho, 26 A.

F'ARIV,IACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

FONE 1.642Rua CODselheiro Mafra, 4 e 5 -

Entrela a donUcíli.

Fabricante e distribuidores das afamadas con·.

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mo ..·íns e aviamentos
para alfai':ltes. que recebe diretamente das

chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma.

compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL"

visita antes de efetuarem suas ;. '.

I
;. �� "••u.D.n I ••,.II I, .

1(',�----------����--�--�------------------------�--------------------------��--------�--���Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Neutralidade
.

derrolis Ia
WASHINGTON (Por RAY- O que se afirmou, então, e o

OS MAIS BELOS cON_. MONI? CAMPBELL, Serviço I que os fatos estão comprovan-TOS RUSSOS, dos m.azs Espec�al da Inter-Americana) do, é que a segunda frente era
famosos c:utore� - Edito-

-:- A rmp.rensa de Lisboa, por possível e que os aliados dís
Ta Vecchz - Rio, 1944.. __ m��rmedlO dos observadores punham de fôrças para esma-

• 'fmIlltares, procurou apresentar gar a resistência alemã, de
o avanço aliado na Norrnân- maneira a levar à pratica os
dia como muito lento, vendo, seus planos de operações.
[ínclusive, na resistência obsti- Naturalmente, os jornalistas
nada dos nazistas em Caen de Lisboa não ignoram tais
um "sucesso tático" dos mais verdades e si pretendem ocul
apreciáveis. São curiosos ês- tá-las à opinião do seu país é
ces conceitos da imprensa lis- por motivos outros que não
boeta que, pelo visto, é mais cabe apreciar. Durante muito
realista do que o rei, uma vez -

po se pretendeu em certas

qu_e os próprios [ornais ale- capitais eurapeas neutras que
.naes nao escondem a íntran- a guerra chegára a um impas
.,[uilidade que lhes causa o de- se, e por isso é dificil agora ex

.envolvírnento da ofensiva alia- plicar porque motivo os ale
la. O que os jornalistas portu- mães vão sendo sistemática
gueses parecem não ter com- mente derrotados em todas as
.reendioo ainda é que o obje- frentes. Si o Reich não está em

ivo básico dos anglo-america-Icondições de resistir aos ata
nos, nesta primeira fase da lu- ques aliados, adeus esperanças

I
.a, é a conquista do grande de paz negociada e adeus ve

.iorto de Cherburgo que vai leidades de salvar o fascismo.

V .ervír de porta de entrada às Por outro lado, que juizo fará
!IIE•P;;IT;;;;OI2llRIIIA...V...E..,C,;"CH.;.;I';;··:&=:4U:'_"':'_.J:·' f ;'randes massas de homens 'e a opinião pública de alguns

') .

»

.iateríal indispensáveis à der- países neutros dos seus dírí-
A plêiade dos titãs literários rota dos nazis.t,as no continen- gentes quando v�r que a guer-Irussos: _ Tolstoi _ Dostoie- te. Portanto, ja que o avanço, ra, que estes afirmavam ter

vskí - Pushkin _ Gogol _ sôbre êsse .porto se �esenvolve c�egado a um ponto morto, e�
Tulgueniev _ Korolenko _' com um ntmo notavel nin- ta sendo ganha pelos regi
Gorvi - abre triunfalmente as! guem poderá, de bôa fé, pre- mens democráticos "decaden

páginas, de OS MAIS BELOS! tender que a campanha está tes"? São fatos êstes que aju
CONTOS RUSSOS brirídando-li

sendo mal sucedida. Aliás, [a- dam a compreender a opinião
-nos com acabada� obras pri- mais os aliados pretenderam de certos observadores milita

mas de beleza imortal. que a invasão e a abertura da res neutros: mas que de forma

Seguem a êsses colossos nesse s�gun�a .frente seriam opera-I alguma não jus�ificam a sua

interessante volume outros ar- çoes fáceis ou pouco custosas. campanha derrotista.
tístas de grande valor e reper-

.......... - -_ ............. - - - - -� ........_ - - ...... - - � - - - _ J" -- ----

cussão universal: - Chejov -,
Kuprin - Andreiev - Merej
kovski - e, cronológícamente
após dêles, os contemporâneos,
já agora mundialmente afama
dos: - Ehrenburg - Scholo
chov - Sosulia ...
Com verdadeiras jóias literá

rias - contos trágicos, amoro
sos, poéticos, humorísticos, his
tóricos - compôs a conceitua
da Editora Vecchi esta coletâ
nea, em que o leitor. achará
reunidos os mais altos e repre
sentativos valores da moderna I
literatura russa. IA tradução de OS MAIS BE-·
LOS CONTOS RUSSOS, dos
mais famosos autores foi esme
radamente feita por tradutores
de nome fada, e o volume ele

.gantemente apresentado foi
enriquecido com bela capa eml'côres, obra do pintor Hespa
nha.

PASTI LHAS

L
e combatem as TOSSES,

CATARROS, as dôre s de GARGANTA
os Lorinqites, as Bronquites.

....0 'Licença do D. N. S. P. N° 186
r� •

de zs de Fe ver-ei ro 'Q6�'·.

4ion1h Co 1935 000' ço'

010,002. Eucalyp!ol 0,

!

1do dia IExpulsando
I Zurique, 4 (SIP) - Para

Zacarias I dar abrigo a seus soldados, que
,

se retiram da frente oriental,
os alemães expulsam habítau-

Nasceu em 1502 na cidade de
Cremona (Itália). Depois de uma

tes de casas ao longo de ruas

juventude pcascdu na oração e na Inteiras em cidades polonesas.
mocência, foi estu dor filosofia em Os alemães roubam tudo o que
Pavia e, mais tarde, medicina e1"<1: tem alzum valor e destroem as
Pádua, onde recebeu o título de,

b'l'
b

t f ddoutor. Como médico, não cuidava mo I las, rans orman o-as en

unicamente do corpo dos doentes, combustível para preparar as

mas, tambem da alma e aprovei- refeições.
tau 1!6das as ocasiões para instruir ------------
as crianças na doutrina cristã· Para pronta entrega
Logo, porém, reconheceu que não
era chamado para cuidar da sau

de dos corpos -' - embora fosse
médico hábil e procurado -- mos

sim das olmos. Recebeu a orde
nação sacerdotal e entregou-se in
teiramente à cura dos almas. Viu,
porém, que sozinho não dava con

ta do trabalho Deliberando cem

o advogado Bartolomeu Ferrari e

com Jac6 Antônio MarÍgia, exímio
matemático. resolveu a fundação
de uma ordem religiosa, a dos
"Clérigos R'gu)ares de S. Paulo".
hoje conhecida sob o nome de
"Barnobitas". apelido oriundo da

primeira Igreja da ordem que era

a de s. Barnabé, em Milão. Além
das missões entre o povo da Itá'
lia. ded icou-ee êle com seu s com

panheiros à instrução da mocidade
Para que se fizesse o mesmo en

tre a juventude femin'n�, instituiu
a «Ordem das Virgens Angélicas
de s. Paulo». Antônio Maria dis

tinguiu se por um amôr ardente
ao Ss. Sacramento do Altar e

Dropagou a Comu}l-hão frequente.
Tendo apenas 37 anos de idade,
morreu, aos 5 de julho de 1539,
ern Cremona. Tinha literalmente
esgotado suas fôrças nas obras de
caridade, Por isso, logo depois de
suo morte, o povo venerava-o co

mo santo. Leão XIII dec!arou-o
snrrto aos 27 de maio de 1897:

o santo

"

I

(

t'
\
{

Livros Novos

St· Antônio Maria
Confessor

Vende-se um motor elétrico de
5 HP. Tratar com A. L. Alves, Rua
Deodoro 35. 5.1\ 1
--- ------------

Jockey Cluh
Venda de um terreno
Na qualidade de liquidatário

do Jockey Clube, faço publico
que aceito propostas para a

compra de um terreno sito no

lagar "Campinas", muníctpío
de S. José, com 40.842 m2, mais
ou menos, fazendo frente no

caminho do Roçado, ao norte,
confrontando ao sul e a leste
com terras do Aéreo Clube de
S. Catarina, e a oeste com ter
ras de Filomena Severiano da
Cunha e Maria José de Melo.
É esta a segunda concurren

cia que abro para o mesmo fim,
e isto porque as ofertas feitas
anteriormente não satisfize
ram aos interesses' do Jockey
Clube.

As propostas serão dirigi
das a mim, em carta fechada,
com a declaração no subscrito
do fim a que se destina, e serão
abertas na presença dos propo
nentes, no dia 3 de julho pro
xímo, ás 16 horas, em meu es

critório, na rua Felipe Schmidt
nO 34 (terreo).
Reservo-me o direito, ainda

desta vez, de recusar todas as

propostas, se nenhuma satisfi
zer aos interesses do Jockey
Clube.
Florianópolis, 16 de junho de

1944.
Fúlvio Aducci
Liquidatário

REFUGIADOS DE GUERRA - Crianças polonesas,
muitas âeips órfãs, acham-se fora de sua pátria desde que
os nazistas invadiram a Polônia em 1939. A caminho do
México, são vistas fazendo uma prece pela libertação de
sua pátria do jugo dos fascistas alemães, antes da refeição.
(Foto da Inter-Amerirana).

«Salão americano(
Recentemente ineteled?

nesta capital, par'é;t ondu

lação permanente, equi
pado com todo conforto,
Ta está funcionando o

" SALÃO AMERICANO" ,

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

módicos e

garantido
Preços
serviço

Dr. Artor Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laborat6rio de Análises

Consultas diariàmente, das
3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado, 7 (Ed.S. Francisco)
Res.: rua Visco Ouro Preto, 1

L......, repercussão nos círculos médicos
e intelectuais a nomeação do novo

ANIVERSARIOS diretor do Hospital Pedro lI. Para
Passa hoje o natalício da sra. esse cargo acaba de ser escolhido

d. Araci Voz Calado, dama do- o Dr.Altamiro Oliveira. que é, sem
tada de altas virtudes de cora dúvida, urna das mais legítimas
ção e, por isso, possuidora de lar- expressões da nossa cultura médica,
go círculo de relações em nossa Vinha, aliás, o iluatre facultativo
sociedade. \ prestando o seu excelente concurso

profissional ao referido estabele
cimento hospitalar, como chefe de
clínica, ha quase quinze anos ccn

secutivos, tendo ali grangeado justo
e largo .conceito, quer no seio dos
seus colegas e funcionários em

geral, quer nos meios administra-
• tivos ligados às atividades dos nos

sos serviços de saúde pública. A resistência em

Hengsyang
Chung-King, 4 (U. P.)

As tropas chinesas continuam
resistindo desesperadamente
em Hengsyang, base da es

trada-de-ferro Cantão-Hankow
apesar de intensificados o�
ataques aéreos japoneses COrol

bombas Incendiárias que dei
xaram a cidade ínteíramento
em chamas. Diversas unidades
aliadas lutam para deter a
ofensiva envolvente de seis
colunas inimigas, que se lan
çam contra aquela base da e8-
trada-de-ferro. O comunicado
do comando chinês informa
que os defensores de Heng
syang fizeram os futacantes 1'8-
tl'oceqer por vá:rias Velles..

r'
I'

Cultor apaixonado da cíêncíc
médica; a que tem servido sempre
corno a um sacerdócio, o Dr. Alta-

,

miro Oliveira alia aos merit.os de

I clínico proficiente os de escriter
filha do dedicado aos problemas de sua pro-

fissão. E' assim que tem publica
dos varias trabalhos, que muito o

recomendam. Beletrista tem tam
bém várias produções premiadas
pela Academia Brasileira de Letras.
Exerce, ainda, a.s funções de chefe

do Serviço de Ginecologia da Poli
clínica do Rio de Janeiro, aí reafir
mando a sua competência e zêlo.

� _,._ -.-.- ---•••_ -_.... Por tudo isso, o decreto que o

Prefeito Henrique Dodsworth acaba
de expedir, nomeando o Dr. Alta
miro Oliveira para o cargo de Dí
retor do Hospital Pedro II, além
de significar merecido prÉlmio aos

esforços dêsse distinto médico, dá
ensejo a manifestações de aplauo
'os por parte dos seus colega. e

d,OIi :l'\OIlJllQII! rt1"iQ. in�"J'Çt"l;Jlli,

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidadct

ªo Hospital. d.e çªri�a�el· ---J

Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita .

Mandaco - começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é posslvct
dormir bem, respirando livre e facilmente.
Mandaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus

que obstrúe as vias respiratórias, minando
a sua energia. arruinaudo sua saúde, fa
zendo-o se n t i I' - S e prematuramente velho.
Mandaco tem tido tanto êxito quç. se ote
rece com a garantia de dar ao -paciente
resplracão livre e facil rapidamente e com

)tleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em

qualq uer Iarmacia. A nossa garantia' é a
sua maior proteção.

..end ae o A�a!:,:�.m

Decorre hoje a data aniversário
da sra. "d , Beatriz Bulcão Viana
Galotti, espôsa do sr. cei, dr. Aqui
les Galotti, chefe dos Serviços Mé
dicos da Ar�ilha ia de Costa, resí
dentp no Rio de Janeiro.

Fazem anos boje I

o sr. Narbal Vilela;
o sr. OsnÍ Duarte;
o sr. Belmiro Osório;
o sr. Telmo V. Dias;
o jovem Ciro Coelho;
a menina Maria Rosa,

sr. Delgídio Dutra Filho.

AGORA TAMBEM A CR' $ 10,00

I Estão cremando
os cadáveres
Estocolmo, 4, (SIP) - Como

o exército russo ás portas da
Lituania, informa a imprensa
suéca, as autoridades alemães
estão apagando febrilmente os

traços de execuções em massas

de poloneses, executados em

várias cidades, desde a ocupa
cão. Jornais subterrâneos polo
neses informam que os alemães
exumam os corpos dos polone
ses enterrados em valas co

muns e os cremam, na tentati
va de remover os traços de seus

crimes a evitar�lhes as conse·

'luência�.

l\USSAS

Amanhã, às 7 horas, será reza

da missa na Igreja de S. Francis
co, por alma do sr. Valdema:ro dos
Santos Ferreira, recentemente fao
lecido em Imaruí.

MOTOCICLETA
Vende-se uma, em estado de

nova, dando-se toda garantia,
marco NSU, de 7 1/2 H.P. com

{isrupa. Tratar nesta gerência.
S II,' 1
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o ESTADO Esportivo TENHA JUIZO
Dentre os conjuntos amado

ristas de nossa terra o que me

lhor vem cumprindo à risca o

seu programa, destaca-se a A.
A. Liceu Industrial.
Composta na sua maioria

por jovens alunos daquela ca

sa de ensino profissonal a A. A.
Liceu Industrial, tem sabido
se impor frente a seus leais ad
versários.
Amadores por excelência os

destacados defensores do azul
áureo, tem figurado com des

Hospital
taque no campeonato de ama-

dores do corrente ano.

Para isso não tem poupado
esforcas o sr. dr. Cid Rocha
Amaral, dinâmico presidente
de honra daquela Associaçãc
esportiva e diretor daquele mo

delar estabelecimento de ensi
no profissional, coadjuvadc
pelos srs. Paulo Dutra e do pro
fessor de educação física sr.

João Rosa.
'

DR. BIASE FARACO A A. A. Liceu Industrial,
Médico - chefe do Serviço de Sífitis do Centro de Saúde além da cultura do futebol pra-]DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE tica ainda basquete, volei e ou.

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VERMELHOS E ULTHA-VlOLETAS tros ramos de esportes e atle-
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

Itismo, O que a.situa em lugar,RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648
honroso no cenário esportivo

DR ROLDÃO CONSONI do Estado e q.uiçá do País.
•

Podemos, amda com reser-
CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLÉS'l'IAS DE SENHORAS - PARTO� va transmitir ao público deFormado pela F'acuüdade de Medicina da Uaitversídade de São Paulo, onde fo í

• '.
Assistente por vários anos do Serviço Cj,rÚirgico do Prof. Alípio CorreI.a :r:'eto. . que e pensamento dos dírígen-Círurg ía do estômago e vías bhllares, irutesthl!-0s delgado e grosso,. tírõíde, rins, t d A A L I

' .

próstata bexiga útero ovárüos e trompas. Var-icocele, hídrocele, var-izes e hérmía.

I
es a . . . ., no próximo, "CONSULTAS:

. ano filiar-se à Federação Atlé-das 2 às 5 horas, à Rua Felipe Schrnddt, 201 (altos da Casa Paratso) , Te!. 1.5!}8.
.

�

RESlD':ffiNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764 tíca de Estudantes, que será
----

MADE I RA NEVES fundada nesta capital por umDR. grupo de destacados esportis-
tas conterrâneos, e na qual só
poderão tomar parte as entida
des estudantis esportivas do
Estado.
(W.O. S.).

Aguardado com ansiedade
Os amantes de f u t e b o l

aguardam com ansiedade a

realização da lOa rodada do
campeonato de amadores, que
terá lugar no próximo domin
go às 13,30 e 15,30 horas, res-
pectivamente.

'

Caravana do Ar e Crispím
DR. AUREUO ROTOLO DR. REM IGIO Mira, dois categorízaâos "ele-

vens" amadoristas, serão os
Médico - Cirurgião - Parteiro

CLíNICA M:iDICA primeiros protagonistas de do-
R A lOS X

_ Moléstias Internas. de Senhoraa e CTt- mingo próximo.Moderna e possante instalaçao
.nças em Geral. CONSULTORIO: Rua Fechando a tarde esportiva ria, entre os esquadrões que.

de 200 MA. 1'el1pe Schm1dt - Edlf!clo Amélia Neto. do dia 9 encontrar-se-ão os encimam esta nota, e em ho-Diagnóstico precoce da .tuberculose rone 1592. 9 àS. 12 e 14 às 17.horaa. RE'ldOiS acé�rimos rivais no "asso- menag'em ao diretor dêste jor-pulmonar, úlceras gástr�cas e duo-
8IDtNCIA.. , Larqo BenJamin .." b' d F'

.

d
-

d Euenais câncer do estomago, afe-
Constante. 3 clatlOn arnga-ver e: 19uel- nal, venceu o esqua rao o s-

çôes das vias biliares, rins!. e�c. _ rense e AvaL perança, pela elevada conta-Aplica o Pneumo-torax artifICial
Dr. Newton d'Avlla íi:ste prélio é esperado com gem de 8 a 2.para o tratamento da Tuberculose

�

f dPulmonar - Tratamentos m�der- Operações -- Vias Urinarias -- Doen- grande expectativa, o que fa- Nao se con orman o com a
nos e eficazes desta moléstia ças dos intestinos. réto e anus rá que o estádio da F. C. D., fi- derrota sofrida, os rapazes da

Completo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento do
que repleto de torcedores dos B, r. A. C., pediram revanche,O d t ultra cur colite

.

amebiana.
d

médica: Q as cur as e -

.

-

Fisioterapia __ Infra· vermelho . dois tradicionais conjuntos. o que se deu no último omin-tas. Raios Infra-Vermelhos e R�les V' M' 1"8 O Fla-Flu catarl'nense esta' go, no g'ramado da F. C. D.,Ultra Violeta. Infrazon-Terapla Consult: ltor elre es, � .

Consultório: Rua Deodoro, li Atende diariamente à.s 11.30 h•. e, fadado a ser um dos mais re- saindo vencedor o Esperançaesquina Felipe Schmidit à tarde. dos 16 hs. em diante
nhl"dos embates dêstes últimos por 6 tentos a dois, o que vemd 14 à 17 hr I Resid: Vidal Ramos. 66.nllS 9 às 12 hrs., e as 8 s

Fone 1067. anos, mais uma vez provar a suaTelefone 1.475

Aguardemos, pois, ° dia 9 classe.
próximo, quando se ferirão ês-
tes esplêndidos cotejos pebo
listicos da cidade.

INDICADOR MÉDICO

Adolfinho irá ao Rio 1 A's 7,30 hóras. Ultima Exibição:
Fomos informados de que O deslumbramento "tecnicolor-ido" do século, com Betty Grable,

o arqueiro Adolfinho, do es-: George Montgomery e César Romero, entre músicas, luxo, ro-

quadrão titular do Avaí, viaja- mance e amor:
rá por êstes dias. à Capital da T u r b I' I h a- oRepública.
Entretanto, ainda não te

mos a confirmação da notícia,
motivo porque, publicamos es

ta com a devida reserva.

A. A. Liceu Industrial

Domingos ficará no (orlntlens
São Paulo - Domingos da

Guia, o famoso zagueiro brasi
leiro, continuará ainda, no es

quadrão principal do Corín
tians.
Domingos, no prélío de do

mingo último, foi a príncipa.
figura no gramado, o que mais
uma vez venho provar ser o

mais completo zagueiro do con

tinente sul-americano.

Bateria x Esperança
No jôgo realizado dia 29, no

campo interno da Penitenciâ�

,
'

,...

TEM síFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

I

I

I

{

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dtplornadc > pela Faculdade Nac. de Mealcina da Universidade do BrasU)

f.x·lnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oüveíra, médico do

Departamento de Saúde
tJLtNICA M1ilDICA - Moléstias Internas de adnJtos e crianças. CONSULTORIO

e RE8LDli:N<JIA: Rna Fellpe Schmidt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18.

DR. ARAÚJO
,I

, . j
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde. das 3 à8 6.

Ruo Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS,

I
I
I

Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA M:tDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
('O�SU"TóHIO: Una Nu.nes Machado, 7 (Edifício S. Fr-ancíscoj , fone

Consultas das lU às 12 e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Flua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT6RIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.
---- ---------_._-- _.-

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso 'te AoerfeiQOamento e Longa Prát íca no Rio de Janeiro

":ONI'IULTAS - Pela manhA: diariamente da8 10 às la h... à tOlde. excr pto cos
IlAbada.. da8 16.30 às 18 horas - CONSULTORIO: Rua JolIo Pinto a. 1. ""b ....do -

"U"", 1.461 - Retoldêncla: Rua Pretoldeut.e Coutinho. ,a.

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ermado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

Clm íca médica em geral, pediatria. doen

cas do sistema nervoso, aparelho genlto
urinário d o homem e da mulher

Ibstste. Técnico: DR. PAULO TAVAR.IilI;
Curso de Rad�ologla CUnlca com o dr.

Manoel de Abreu CampanarIc (SAo Pau

lo'). Especializado em Higiene e Sao.de

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro, - Gabinete de Ralo X - EJectro'

ear<ilografla clíníca - Metabolismo ba

f,Ill - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fiBloterapia - Laboeatõrto de mtcroa

copie. e anaüse eüníca. - Rua Femando

Machado. 8. Fone 1.1911. - Florlanópolla.

Dr. LAURO DA URA
.hlspeCJaJ.hita elH UOCb�a� ue �t::ubv

ras - Vias Urbnârtas,
Curso de especiallzação de Grrieco

Iogta (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fã·
.

culclade de Melliclna de São Paulo.

Tratamento especializado. médico e

cinirgico, das arecções do aparê lho

genital feminino (Ll tero, ovár ios.

u-ornpas, etc.J.

Cura radical das Inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

raçáo). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da esterili

dade.
Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
ConsudtôrIo - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Residência - Rua Tlradentetl 7

(Sobra&».

otrarJr1a e Ortopedia. CUnlca e CIr1IrCIa
do t.orax. PartoI! e doença de �or...

CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7 Did·
rlamente das 15 às 17 horas. RESID:t:N·
'1 A: AlmlrnDt., A.h1m. 86. Fone 7111.

DR. SAULO RAMOS
�"pecial1llta em molé8t1as 4e �or.. -

partoe,

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: �

W8arO, véSfcnJa. 6.tero, ovirlos, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLA.STICA

DO P�RtN�O - H6rn1.., biclrocele, ve

ttoocele. Tntamento sem dOI' e operaçAo
de Hemorroldes e varizes - Fracturll8:

.parelboe de 1(6880. Opéra Doe HOIIJ)ltaIlI
ele Flortau.6poDs.

.Praça r_Ira e OUvelra, 10. 1I'0.e, 1;80••

Bor6rlo: Du 16 U 11 boras, dlariamente.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

� .

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE
THE LONDON ASSURANCE

SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIIW DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA '

Rua Vidal Ramos. 19

..........................................., ,

. "-' .

PULAR PREPARADO

A �lFILI� ATACA I VOO O lIrlGA.Ni�M(J
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago. (,p

Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dores
nOR OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

bela, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 estê aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sílllls e Reumattsmo

da mesma origem
Fi\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A compoeíeão e o sabor 8·.
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR 4914. re

que o tenho empregado, em comendam-ne como arma de
os casos de Indícação apro- facil manejo para o püblíeo
pelada (sUilIs em varias (ie no combate á sllllls, qualldl!
suas manifestações) os resul- 'dei que frequentemente a
tados têm sido satlslatutíos, orovelto no Ambulatorlo dI!
pois são rapídos e duraveíst Maternidade de Santa Maria.

Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

CARTAZES DO DIA
HOJE 4a.teira HOJE

CINE
A's 4,30 e 7,30 horas. Programa Gigante.

Anne Shir ley e James era g, em:

Tio inesperado
L'oyd N lan e Constance MOJre, em:

Compra-me aquela cidade !
Robert Stevens nos 3' c 4' eps. do seriado melhor

de que "Caveira»:

Os valentes da guarda
COMPLEMENTO I'!ACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2,00. 1,50 e 1,lIU. lmp. 10 anos

CIHE «IMPERIAL»)

(Cone y I.sland)
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: Cr$ 3.00, e 2,00 Livre de Censura

5 e 7,30 horas e noAmanhã. sínultaneamente. no Odeon às
Imperial às 7 horas:
e Margaret Sullavan ,

encontro de amor

Charles Boyer

Um
no sublime filme:

Domingo. simultaneamente, no Odeon é Imperial,
Anna Sten e Phillipp Dorn, em:

Chelniks

Ag�ncias e Repre;entações em Gera.I
Matriz: Florian6polis
Ruo João Pinto. n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: C�esciúmQ

Ruo Floriano Peixoto, B/n (EdiL
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipio.

do Estado
�.-..- ......- .... -- _-.-.. .. ,_ ......._............ iJ"'W

CASA MISCELANEA. distri�
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicol
Rua Tr�jano, 12,

-Tipógrafo
. "\ .

Para trabalhar I em BlumenClu.
numa grande firmo., precisa-se qe
bom tipóqrafo que conheça, in
clusive, serviço de obras. Trotar na·
CASA 43, livraria e papelaria, rua
João Pinto, 91. 15 v. Z

MACHADO & CIA.

Pela varZea

Barroso O x Flamengo 4.
Palmeiras 2 x América 2.

Ipinln�a 3 x aangú �.

.
,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3,40
2,20,
4,00
3,30
3,20
4,20
4,50
6,00
6,00
:1,5�
4,50
4,50
1,80
6,00
9,00
9,00
3,�0
4,40
4,00
5,00
4,00
5,00
5,01)
5,00
1,50
3,DO
500
Úo
3,50
8,50
7,00
8,00
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50

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

Aproveitem os pretos de Julho
;

da mui c�nhecida e barateira
stock, liquidamos tudo.

veriFicar os nossos artigos.
PE1tFUMARIAS

Pasta Kolynos , , .

Pasta Colgatc, pequeno
"

Pasta Colgate, grande ., .

Pasta Lever "

Pasta Eucalol , , .

Sabonete Carnaval caixa .. , .

Sabonete Dorly , .

Sabonete Eucalol , .

Sabonete Gessi "

Sabonete Cativo em bola, ., .

Sabonete Vale Quanto Pesa , .

Sabão Aristolino .. ,., "".

PÓ Ladi " , .. , ' .

PÓ Coti pequeno
"

PÓ Coti grande .. "" .

PÓ Suspiro de Granada grande ,.

Talco :Malva pequeno , .

Talco Malva grande ., , .

'.Farlc-o Eucalol médio " .

Talco Eucalol grande ., .

Talco Ross médio , .

Talco Ross grande , , .

Talco Gessi grande .

Talco Palmol ive .

HQ.uge Tentação .

'Rouge Cici "

Rouge Roial Briar "

baton Tentação .

Baton Lalaque "

Creme Rugol
"

Creme Coti .

Creme de Alface , .

Creme Ponds " , .

Fixbril ., ,., .

óleo Dorly e Frank Loyd .

óleo Cecy , .. , " .

óleo Eucalol .

óleo Royal Briar .. , , .

Quina ..Petróleo Sandar pequeno
"

Quina-Petróleo Saudar grande
"

Quina-Petróleo Oriental
"

Loção Br-ilhante- .

Leite de Colônia .

,
Com o Fim de diminuir o

de
Economize o seu dinheiro, comprando na casa que m ais barato vende.
a preços que scÍ o realmente 05 menores da praça. Não faça suas

TECIDOS Br!m Sehastopol .. " , .

Chitas ,.,........................ mt, 3,00 Ennl Caroa , .. , , , .

Voil estampado , ,.. 4,00 Chitão, artigo superior , .

Voil estampado , ' ,. 4,50 Crepon para, quimono , .

Voil estampad-o a escolher , ,' ,... 5,00 Pelucia lisa, reclame , .. ,., , .

Peterpans (reclame) ".,., ,......... G.oo Pelucia estampada, eOIl! listas , , .. ,

Voi! suíço , , " , ,.,........" 7,00 Pelueia estampada Ivone ., .. " , ..".,.
':o�1 suiço. (artigo superior) .. "".......... S,oo Peluda eOlll b-onecos , , , .

voIl rommn , ",'........ 9,00 CalC'hú, artigo bom " " , .

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

Linho estampado , , .. ' .. , .. "."..... 5,00 Caxemir-a para casaeos, reclame , .

Linho estampado com 80 de largo ,., .. ,., .. , 7,1)0 Casem ira paJ'a easacos, aproveitem ,., .

Linho Jtodie , .. ,'.'",.",.'" .. ', .. ,.,... 10,.50 Cuscmirc pnlr:l casaeos, art. extra " ..

Fustúo estampado ,' , """ .. ,.,.,. 9,00 ;:re,scla,. ar.ligo bom , .. , .. , , " .

yllslão estampado (artigo sup.) ., " Iü.oo L,rllll Kaki ""., ,.".".' , .

},:el�rpan, (aa'l igo' super-iur) ."."" '. 12,00
J ccido Iist ado .' .. , , ".,.... 7,00 CAMA E MESA
Tobraleo listado .. ", .. """.'".", .. ,... 1 O,()O Colcha branca para solteiro, artigo hoin :�O,O()
'l'eeidü Beligerante "" .. ",.,., .. :......... 10,50 Colcha para casal, artigo bom ... " .. " " ,.. 35,00
Tecido c./nviôes .,." ".......... S,oo Colcha para, casal, artigo superior "., .. , 45,00
Teeido americano moderno ., ", .. "

" 12,00 Cobertor cinza, lã de hóde ., ,'. 11,50
Tohrulco estampado , .. , ,......... 7,00 Cobertor para solteiro .,.' , , 24,(1)
Tobr:üco (ar-tigo superior) 10,00 Cobertor para solteiro ." , , '. 26,00
Tohrnlco estampado c/conwõcs ."......... 12,00 Cobertor para solt.eiro ,', "., .. ,....

" 28,00
T('cido ('0111 barra (reclame) .... ,,' ,.,... 10,00 Cobertor pa,ra solteiro, tipo extra ".,.. :15,00
Tecido com barra (novidade) .. ", '. 12,00 Cobertor para casal , , ,'., 30,00
Tecido estampado c/Iaços 14,1)0 Cobertor para casal " 32,00
Opala lisa, todas as cores ,.......... 5,00 Cobertor para casal, tipo superior ,.,.... 40,00
Opala francesa

'

, . . . . . . . . . . .. (i,oo Algodão Léro-Léro (peça), , ,.. 32,00
Opala inglesa ,., , .. , , .. ,....... 7,00 Algodão Minho , , ,... 40,00
Opala belga ,

" "......... 8,00 Algodão Douro , .. ,':., " , .. ,..... 50,00
Opala suissa Matarazzo , ",......... 13,,)0 Algodão Argentina .. , .. ,.,.,............... 55,00
Cambraia branca, 1 rnt. largura .,.,., '.. 1(j.50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. 32,00
t ipala estampada, ........•. ,............... 7,0,) Alvejado Polar, largo 1,50 peça '....... 170,00
Opala estampada ,................... 8,00 Alvejado Polar, larg. 2,00 peça , .. , .. , .. '... 200,00
Opala estampada (art. superior) ., ,. '..... 9,00 Algodão "C C" Iarg. 2,00 peça .. ,........... 155,00
Opala, estampada Ivelte ,

,',... 12,oü Cretone Lençol 6/4, branco mt. '. 12,00
Zefir! artigo bom " ,., .. , ,...

" 6.00 Cretone Lençol 7/4, branco mt. " 13,00
Pereal para camisas , "......... ô.oo Cretonc Lençol 8/4, branco mt. ,....... 14,00
'I'rícollne, artigo superior ,.........

" 10,00 Cretone Império 6/4, em cores mt, ', 13,00
Tr-Icriline, tipo extra "........

" 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo 2 mts. 22,00
Tricoline, com salpicos , ,.", ..... ,..

" 12,50 Crelone Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mts.. " 24,00
Tr ico line, para pijamas ,.......... 12,00 Cretoue Carioca, 9/40 larg. 2 mts. br., mt. ,.. 20,00
'Trir-oline branca, lavrada .. , ,.,......... 13,00 Cretcnc Carioca 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 24,00
Brun pmrdo colegial ., , :........ 5,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, larg. 2,20 111tS. • 24,00
Brim pardo colegial, superior ,.,........ (i,oo Cretoric Curió 9/4, branco, largo 2 mts. ,..... 2(i,oo DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom .'",.......... 6,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo 2,20 11II.s, .. 30,00 Toadha Bom Dia ... ', ..............•.......

Brim fantasia , ,.".......

" 5,00 Cretonc Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. " 35,00 Calças feitas para homens "

Brim colossal :..... 6,50 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 40,00 Camisas de Tr icoline desde................. "

]::':.1"ir11, artigo b0l11 7,00 Hiscado Colossal para colchão, reclame 5,50 Meias para homens desde "

Brim Singapura , ,.,....... 8,00 Riscado en�estado palra. colch�o ,.,

" 10,00 Meias Paulistas para moças
"

Brim SuPerior .. ,." , ,.,........
", 10,00 Riscado enfestado para colchao, art. sup. 12,00 Casacos de malhas para crianças "

Brim Estalingrado ,.",..........

" 12,00 Atoalhado branco e em cores, enfestado .",..
" 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno "

Sedas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.

Comorar barattt1 - só na Casa Yolanda (filiai), a casa que mais barato vende.
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

..

·-·-·-f-ARiViACrÂ
..

··-·ES·P·E
..

RA-i\�fçJr···_··�
do Farmacêutico NILO LAUS

compras,
" 15,00
" 12,00

6,00
7,50
6,00
7,00
7,0�)
7,00

10,00
11,00
45,00
40,00
55,00
7,00
7,50

"

"

"

antes

Aproveitem os preços vantajosos!
Os mais modernos modelos'!
Tudo não vaI além de Cr$ 50,00!

Sapaalria Barreiros
Rua Cone. Mafra. 41

Hoje • aDUIDhI .erA a .ua preferida
Broca ..eloam • NtrlUlMe1rall - Homeopatlu - Perhlm.u1aa _

Artt&'o. de borracha.
GaraDre- • exata obllflrTAncla ao receJt1IAl1o ."00.

"

" 6,00
22,00
30,00
3,00
5,50

10,00
12,00

V-o 22

Móveis Procura colocação
Comprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORA
[a maior organização no

g�nero neatn capital]

O I Perdeu'se um parCU OS de 6culds, na Praça
Quinze. Gratifica-se

o quem os achar e depositar nes
ta redação, para serem entreques
ao seu dono F. K. 3v.4

Comprar na CASA MISCE·
LANEA é saber economizar.

Carreia

Senhorita, com diploma de
complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou escritório.
Informações na Gerência do
«Estado·.

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

GARAGE ·Aluga-se
uma, na Vende-se uma, de construção re

rua Alves de Brito. Tratar cente, com bando de molas, tolda,
na casa n 70, da mesma

arreios e 2 cavalos. Informações
,

.
.

1S 3
cOm GUoi:hC1. na rua Tiradentes .

• -__ 1 rua. v. • 10. lOvoU
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Querem saber quem matou .Henriot Tentando cortar a retirada aos alemães
Londres, 4 (U. P.) Se- mo tempo, indicando o incre- Moscou, 4 (U. P.) - Cessa- nua avançando. Já agora, 01',

f;tllldo anunciou a rádio de Vi- mento da resistência por de- cos, tanques e infantaria mó- russos se acham a pouco maí.,
( .í, as autoridades alemãs íns- trás das linhas nazistas, a vel do 10 e 30 exércitos da Rús- de 30 kms. da Letônia e Lituã
títuíram a gratificação de 20 Agência Belga de Noticias in- sia Branca avançam a tôda nia. Com a posse de Polotsk,
i.nlhões de rr-uicos, equivaleu- formou que o govêrno alemão pressa, tentando cortar a reti- Molo-Dechrio e Bala-Novic' "

i e a quatro milhões de dóla- anunciou o fechamento da rada às fôrças alemãs, que ai.,' os russos disporão duma rede
lOS pelo câmbio de antes da fronteira germano-belga, acres- de ferrovias secundárias suf"
guerra, a quem fornecer ínf'or- centando que os patriotas bel- da conseguiram fugir de Minsk. ciente para sustentar o ritmo exterminando os nazistas em

mações pelas quais sejam gas começaram a executar Enquanto uma ala do exército do seu avanco pela Polônia c sangrentos combates de ruas.

capturados o autor ou autores "�rd�ms s�cretas" dentro ?a de Rokossovsky se voltou para Estados bálti�os dentro. A que O exército de Rokossovsky
cio assassínio do ministro da Bélgica. ,A�nda u�1.a ,tr�ns TP.IS- o norte, além de Minsk, para da de Polotsk já foi anunciada ocupou mais duas localidades
Propaganda de Vichí, Henriot. sao da racho de VIchI dIZ que I completar essa manobra de I pelos alemães. A tomada das I de grande importância estraté-
O alto comando nazista admí- Laval, o qual acompanhou

I
cêrco, a coluna central conU·-loutras duas localidades é gica, ao sul de Minsk.

tiu tàcítamente, ontem, pela Henriot em sua viagem fatal a - --------

primeira vez, desde o dia da Parfs, ofereceu particularmen- .

invasão, que se viu obrigado a te alta s?ma a q�e:n, por q�l:-..:� - OMA 0.111 P A R A F E R I DAS,
transferir fôrças em grande quer meio, auxil iar a prisac !.""1 E C Z E MAS,número para enfrentar as tôr- dos criminosos "como um in-

ças francesas no interior, cuja centívo a possíveis traidores",

Irção se caracteriza por cres-j garantindo que qualquer ínror-
centos atos de sabotagem e mação será considerada con-

c"imes c�mo o de que foi vící- fidencial. Até agora, porem,
Ir.ia Henríot, atacado em seu todos os retorços para a capr.:

rróprio quarto de dormir, no ra dos executores do "GO'3'>
edifício onde tem sua séde e bels francês" foram íntrutíe-

��� MI�����:S���I��� JuJTremenda explosão na Dinamarca

O IE It d
ao cadáver de um soldado ale-,I Estocolmo, 5 (U.P.) _ Muitas pessoas morreram e inúmeras ou-

a ({1) mão, acharam os aliados uma tras foram feridas na tremenda explosão que destruiu ontem grandei

espécie de diário, que o morto parte do porto d inc rn oç-qu ês .ie Aarhuus. Os trabalhadores d irio rn c r-

_ ',escrevêr.a desde o início ela I que�es d.aq\,ela localida�e. ?cham.se em greve e os despachos de fonte
. nazista ind ico.rn a poss ibl lido.de de tratar·se dum ato de sabotagem.

guerra. Descrevendo a batalha, ----.---------�

Florianõpolis, � de .I�iho de 1944 de Varsóvia e contendo un Deixaram voltar Tocantecurloso episódio da luta, diz o

Cessão e aplicação da Penicilina �=X��ndq�l��it:�i�,: '��Ul�:d��;::�' alguns prisionei�08_ cerimônia
• de soldados poloneses e ale- Argel, 4 (U. P.) - A direção Londres, 5 -U.P.· Uma cer irrrô-

Rio, 5 (A. N.l - O diretor do tância para que de futuro me-, mães jazem entre as árvores. da F. F. r. (Forças Francesas i ni� tocante desenrolou-se ontem à

Serviço Nacional de Fiscaliza- lhor se conheça o campo de De repente olho e não acredi- do Interior) informa que os ·1' nO.lte .

em lGral�ddcadmp 'f uma das
- . . .

t l'
-

tícíêncí d
' .. .

I
�

t primeiras oca 1 a es rancesas a

çao da .MedIcma, em ent�evIs a ap icaçao e a e ICIenCIa o pro- to no que vêem meus próprios pnsIOneIros, a lemaes cap ura-
,serem libertada,;-, As trepas de

concedida a um vespertI�? .10-1 d.uto. Todo_s os Estados do Br�- olhos ... �'a:rdado de uniforme I dos no sud�st� da �rança. de-,
ocupaçã.o norte-ome�icanas form.acal, declarou que a penicilina ,s�l.receberao uma cota de

pel1.l-IPolonês,
mas com cabelos corn- monstram ,a�I:U0 aIn�a fírme, ram no ce�tro da Cidade Apa�a ce

cedida ao Braisil pelos Estados I cílína. " d d entre os OfICiaIS alemaes; mas,
lebrar o Dla. da Irrdependâric ío dos

Unidos só pode ser adquirida;E�d--·""-----_-
__-'-·-"''''_---·-·'' ���x�s'd�l�em�S���r�r::lif�I: J':� entre os soldados, há indícios I �:ptaç��s c��ltSt'a ��as� sem ex·
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"cont 1" nVlan O aes, '

d . t t N ". co
I .' .0 1 .n s a pequena

mediante rigoroso con 1'0 e 1 I
uma mulher, e parece que quer

e esgo amen o. o� pnme.nou ,locahdade se uniram aos seus li·

daquele Departamento. Uma

I
«matadouros� apanhar uma carabina que lhe encontros, os alemaes fendos! bertadores. para festejar a data.

vez indicado o uso da penicílí- E + I 4 (SIP) U' saíu da mão O cadáv'er dess: lutaram até o ultimo momen- U:_m :mêmbro da �omi5s�� de r�si5-
1 'do
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t t do Scoco mo, -,
. "

to aparentemente receiosos de' tenclC local, cUJO famlha o in d o
na pe o me lC.O 8;SSIS �n e

I jornal "Aftonbladt", con1.uni-! mulher-soldado demonstra rar i '. � ". "
'está na França ocupada pejos ale-

enfermo ,a receita e enviada ao
I
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d d Itá l' S _ I formosura" cair nas maos dos maquis', 1 mães, pronunciou um discurso
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d t d I ,..,...,..,...,J'oI"W".-.-_...._._•.- .....- ........_-....._....� pOIS a es e IespeI o os o

lCIaIS,
exa tcn a o valor da lndependen-

ção da Medicina, para que alí I teI�tllona s:r�o. epor a os
I Desaruído no germânicos tinham espalhados cio, e n quan t o a bando:ir<: tricolor

<::e constate a indicação ou con-j par
a a Polônia. Ac�escen�a � "f· terríveis boatos. flutu�va ao lado do pcv ilhdo norte
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. que os que contam maIS de 651'"
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tra-índícacao da penicilina. Ao, -
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�J aos medhco;:, t.�e o os �� �n i foram dirigidas para os "ma-! destruIram pequeno navio jn- � �maes'd' gduns yI1:,IOne,lIo��el'mos su m� :.os ao, Ia a-ltadoU!ros modelos" outros sf>..lponês e metralharam vária::; oram, eIxa o� legles��l
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menta de pel1.lcll�na para que,
rão encaminhados para as cá-. embarcçaões inimigas a oéste �eus .corpos, p_ara ?�OpOrClOn�-

uma vez conclUIdo o mesmo,
de gás. I das ilhas Arú e AIsur, na Nova Ilrem mformaçoes fIeIS a res'p�I-

lhes enviem
�

notas co:upletas maras
Guiné Holandesa. Em outI.!) to. do tratamento dos pnsIO-

�àbre as ,re.açoes prodUZIdas pe- O CATARRO ataque contra Sorong, na No- n_e_I_r_o_s. _

10 remedIO, as cll:ras, etc.

I va-Guiné, os aparelhos holan·· ..J 'Ih d M fAdiantou o dr. CordeIro de Fa- PODE CAUSAR .
na I ,a e noem oor

... .,

d d'
deses afundaram uma totahda- Washington 5 (United) - Na ilha

nas q�e_Is�� _e_ � g:-an.: l�Tr�O!:
ZUM B IDOS E

de de 5 navios de carga japo- de Noemfoor que os n;rte-ameri-
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SU RDEZ I �::s�o��!����·aema v�r�n:!:c��� ����� ��������oms�;:;�:�Oti��: ;�� ,I Nomeadas
• unidades n1enores.

as armas ahadas. Os n1pOnlCOS Túlia Matos foi efetivada nn

bombardeiO tomados completamen:e de sur·
cargo de c:.rquivista estadual ue

UM REMBDIO QUE ELIMINA O Terreno pr;sa pelo asshalto, na? �og�aro� 'nterinamente ocupava; e' �lly
Roma 4 (U. P.) - Podero- CATARRO NASAL E ALIVIA O no centro a.te agora nen uma reslstencla se· Gomes Mendon�a foi nomeada a-,
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"'aS formacoes e om ar eIras
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ra cargo 1 entIco, para ter exer'
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S- 'd- Venae·se. na rua Araujo Figuei. naVIOS' e·guerra es ao cooperan _" C lh Ad
.. .

P e s a dos norte-amencanos ao poucas as pessoas que ao
redo. medindo 9,50 mts. de frente t d d b .

vlCIO no onse o mlnlstratJvo.
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importância e tratam a afecção ca-
com �s rapas o: _esem. a/q.ue pare

num total �e 50�, escolta os
tarraI. Entretanto, a afecção catar- por 21,80 mts. de fundos. ...eduzlr as pOSlçoes nlp'Onlcas em O fichario dos

Por caças NIghtnmgs. e Mus- ral não é um mal passageiro. Se 1'ratar com A. L. Alves, Noenfoor.
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1 Rua Deodoro. 35. 5 v 2 ------------- priSioneirostangs, atacaram hOJe, pe o não for tratada em tempo, ela p.ode .'
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dcegundo dia consecutivo as degenerar numa grave enfermlda- Os diretores Nao se eu New YQl'k, 5, (s. L H.) - A
� t 1
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t rf' da'Ru- de, destruindo o olfato, o paladar e, comissão de altos funcionários
Jn� � aç�es pe.]'.'o I eras

f'
. ,paulatinamente, minar a saude ge- de ensino

a dern.-Issa-o Iholandeses desta cidade e11.-
m.al1.la, mcluslve as re manas

IraI. 't,' ,

de Ploesti e Brasov, além de ob- Se V. S. padece de catarro, não se Rio, 4 (A. N.) _ Realizar-sev -..
. I regou ao sr. C. W. Dresse-

�etivos ferroviários de Pittsti,· descuide. Compre um frasco de á, no Rio de 5 a 12 de agosto LONDRES, 5 (S. r. P.) _. lhuys, Delegado da Cruz Ver-

�ssim como vários outros em i PA�:\IItINT�e tOdl11e-o dbe aIcardo com
vindouro, o primeiro Congresso Notícias, aquí divulgadas; reve- melha Holandesa nos Estados

,,_

I
as lllS ruçoes a sua u a.
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. . UnI'dos um fI'cha'rI'o com os no

toda a linha Bucareste-Belgra- Parmint tem demonstrado sua efi- NaCIOnal de DIretores de Esta- Iam que a Ram a GUllhermma'
-

do-Budapeste. cácia em muitos casos, porque sua ibelecimentos de EItsino Comer-: se negou a aceitar o pedido de mes de mais de 30 .J?�l h�lande-
..........__- -_ -.- �.-.- ação se exerce diretamente sobre o cial e Secundário, reunindo os 'demissão encaminhado pelo zes, atualment! plIsIOn�lros de

O apelo dO sangue e sobre as membranas mn-linteressados de todo o Brasil.!Ministro da Justiça, Sr. J. R. guerra, em. ma�s �o� Japone-
"#'! r. O V cosas.
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Estocolmo, 5 (U. P.) - O agudeza de ouvido, o restaheleci- certame é precisamente levar a Holandeza aSSIm procedeu sob o a. }SpOSIçao o pu lIco, nos

Serviço Suéco de Informações I mento, do olfato e do _paladar e le- todos êsses diretores a com-I recomendação do Primeiro Mi-' :S�:l��:l�� _�� _C:r:r.z_ yerm_e!h��
anuncia que o rei Gustavo vant!� -se, pela manltla'l.com dnovas I preensão da classe para sua. nistro Gerbrandy. Por outro la-I �-��. -� k�OV_ - -. - _ .,'VY_ �- - .10
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. , t cner",las e a gargan a lvre e ca· , .
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C ..tQUInto telegrafo� ao re&en e tarro _ eis o que lhe proporciona- propna defesa. do, a�s111.a a-s,e .que es a ec�s�o ODlra as
Horty, da Hungna, pedmdo, rá o trat�mento �om Par�int. To�- I -

•

. . c?nstIttu� pratIca. ext�aordma- ,
_

em nome do sentimento de hu- ne sua VIda nlalS aI?ra�lvel, nlalS ! Os; nazIs contr a na na VIda constItucIOnal ho- ferrovias
'd d que o mesmo exerça alegre. Para seu proprlO bem :- OS patriotas Ilandeza.

A nota oficial acres-man� a, e; .
se sofre de catarro - comece, hOJe, .. . E t C 1 5 (SIP) R

sua 111.fmencIa pessoal no se�- o tratamento com Parmint. L d 5 (U P) A A.A
centa amd� que .0 MIl1.Istro Van

s o o mo, - ecruM

tido de que cessem as persegUI- .- _
.._ _-. -.,..- -
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011. r�s". . .
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,
gen-

IAhgeren "e I?Ulto capaz, e, desceram as atividades de

cões de que vêm sendo alvo os Outra,. vl'it-ma
Cla Telegraflca Po]onesa 111.for- portanto, seus serviços são in- fôrça armada polonesa, clan-

;' d s húng'aros.
mau que os. alemaes começa-Idispensáveis, nestes tempos". destinas. Na noite de 22 para

jU��.:...... - ••_ -b...........
ram a ofenslva total contra os 23 do mês passado, foi desen-
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t· Genebra, 5 (SIP) - O judeu patriotas poloneses, no setor Liquidaram o carrilado na linha Varsovia-
g.•lcao por Irar polonês Simeão Fried foi exe- de LUblin, aonde vêm chegan- Oberfiihrer Minsk Mazowiecki, um trem
Londres, 4 (U. PJ - Num cutado em Lião, por ordem das do reforços desde meiados de rápido, que, em seguida, foi

rliscurso pronunciado na Sacie-I autoridades francesas contra- junho. Acrescenta que o co- Zurique, 5 (SIP) - Aumpn- atacado a fogo de metralhado-
d8,de Americana desta capital, Iladas pelos alemães. A notícia mando alemão destacou para tou consideravelmente na Po- I raso Na mesma noite, voou pe
:mm almôço em comemoração da execução foi irradiada pelo aquela região mais duas divi- i lônia a atividade do eXlército lIas ares, na mesma ferrovia,
ao Dia da Independência dos rádio de Vichí, que classificou sões de tropas, que não pude-I subterrâneo. Foi morto em um trem transporte militar,
Estados Unidos, o sr. Eden afir- o executado de "perigoso ban- ram por termo à reação dos

pa-I·
Kowno o diretor do Departa- que conduzia "tanks"·, e muni

mou que "do estupendo drama dido". Simeão Fried fazia parta triotas. Os focos de resistência mente da S. A. Oberführer Al- ções para a frente oriental.
que agora se desenrola, nós po- do m o v i m e n t o clandestino são atacados, intensa e fre- fredo Jungk. No dia 22 do mês Em consequência dos estra
demos tirar uma lição não

.

só I francês ,e foi pr�s9 durant� um qu_entemente, por aviões ale-I passado, n� cidade indus�r!al gos na linha férrea, foi parali
da independên.Cia como

..
da 111.-1 ata.que a repa�tIçao. de ra�l?na- mae�, que opera.m de bases nas

I d.e SOS�OWI�, teve lugal' mlSI,e� sado o tráfego durante 34 ho-
ter..Uependênej.,. dos 'pOVQS", mento de meIOS allmentlclOs. proXimldades de Zamosc} noso tlrotelO. raso

. _ ___....
\ t ,

aguardada a todo momento.
Hitler, mais uma vez, ordena
rá a defesa de Polotsk, mas os

russos do exército báltico ir

romperam na cidade, símulta ..

neamente pelo nordeste e sul,
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