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LONDRES, 6 (U. P.) _.- TENAZ LUTA DESENROLA-SE NO A�RóDROMO DE CARPIQUET, PERTO I}� ?�A��,# ON.QE 500

NAZISTAS, COM 40 TANQUES, DEFENDEM PARTE DO AERóDROMO" IMPEDINDO o AVANÇO DO�f8�ITÂ'NICQS E CA
NADENSES QUE JÁ SE APODERARAM DE CARPIQUET. AS DUAS FÔRÇAS INIMIGAS DEFRONTARAM-SE� S'EPARADAS
APENAS PELA PISTA DE ATERRISSAGEM, DIZ UM CORRESPONDENTE. TAMBÉM NAS RUINAS DE' LA HAYE-DU-PUITS

TRAVAM-SE SANGRENTOS COMBATES CORPO-A-CORPO ENTRE NAZISTAS E NORTE-AMERICANOS.

I
.

a evacuação de Londres
O Londres, 7 (U. P.) - Po(le ser agora revelado que a eva

cuação de Londres foi reiniciada. segunda-Ieíra, pelai prímeíra
vez desde o "Blitz" alemão. O primeiro grupo de escolares
deixou a capital, na segunda-feira, com destino 11 áreas mais

seguras, no norte e nos "Midla:nds".

Como se fôsse súdito do
•

«eixo»
U MAIS A�TWO IHÁRl() DR S.\:\'TA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I f!orlanõpoJls- Sexta-feira, 7 de Julho de 1944 H, 9150 Rio, 7 (A. N.) - o primeiro brasileiro que teve seus bens

confiscados, tal como se fosse súdito do "eixo", é o senhor Vi
cente Saboia Lima ex-deputado pelo Ceará e advogado no Rio,
há 30 anos. A notícia do ato do govêmo foi divulgado na ma

nhã de hoje e teve sensacional repercussão. O ato prende-se
à circunstância de ter sido agora o sr. Saboia Lima sócio de
duas flrmas do eixo, que, aliás, se encontram no momento em

liquidação. Falando a um vespertino local, aquele parlamen
tar declarou que vai dirigir um memorial ao chefe-do-govêrno,
solicitando a suspensão dos efeitos do decreto, até que prove
sua inocência. Informou que ficou surpreso ao ler o ato,
acrescentando que ignorava absolutamente qualquer coisa a

êsse respeito.

A luta tem aspectos irregulares V�n Rundstedt
, .�orto Ale�re: _7 (A. N.) ---.A reportagem est�ve na resi- fOI afastado

dêrieía de Maxtmíllano Altschmídt, o locutor braaileíro da rá-
Lo d 7 (U P) _ Fo'

dia de Berli:r::, que adota? pseudôni:n.:0 de. Marco �nd�ade. De: afast�d�e� mare�hai von Run�
clarou a irma de Altschmídt que MárIO fOI pela primerra vez a Idestedt do su remo comando
Alemanha durante as olimpíadas e, quando era empregado do Idas fôrcas altmãs no ocidente
representante da "Ufa", Hugo Sorrentino, t�ndo começado da Europa. A notícia foi oficial
daí su� identificação. com o nazismo. Sua mae

. acrescent�u mente divulgada em Berlim
que, dIan�e do entusiasmo com q�e voltou, atraído p�la AL- acrescentando-se que para seu

ma.nha, !lao demorou el:n conseguir emprêgo, .para alI voltar.
lugar foi nomeado o marechal Estão Iiquídando os J"aponesesFOI, �ntao, nOl�eado adId� ao escntono, de PI opaganda .e o��- von KIugge. "Motivos de sau-

pansao comercial do Braail. Marco Andr ade, depois de segurr lde" determinaram o afasta- Pearl Harbour, 6 (U. P.) - O almirante Nimítz, em eu

para a Alemanha, pouco �e .comunicava com a ..,família, s:nd� Imento de von Rundesdted, se- trevista à imprensa, deu a entender que os norte-americanos
raras as suas cartas e Iacõnícas. Enquanto � mae e uma !.�n�a Igundo anuncia o quartel gene- começam a liquidar os defensores japoneses no norte de Sai
do traidor falam, procurando defender ou nao acusar Max:�1.- 'I' ral alemão. pano Despachos, da frente de luta, acrescentam que os nípôní-
liano, o.utra irmã, de nome �ÉJ'il�a a �t�e casar� com um. OflC.l�l ...._............�."............__• cos estão sendo repelidos dos morr?s próximos ao aeródromo
da mannha mercan.te �lema, fOi. posítíva, e

_ dI�se que ?lS?Ol (lii, \ 7.300 na.poes de Mirphi, no extremo norte de Saipan, em frente a um vale
. da. atitude que seu lrmao assumIU em relaçao a sua patna. eliminados I repleto de tropas e suprimentos norte-americanos .

.........�......................................... Chung King, 'I (U. PJ - Os

Continua o avanço russo chineses, que cOlnb�tem deses- A evacuacão
.

da Prússia Oriental
.

, . peradamente para impedir a •

Mo�cou, 7
_

(U. P.) - Na frente central.russa, l>ar�ce �U� união dos japoneses, que ata- Estocolmo, 7 (D. P.) -. O correspondente, em Berna, do
os alemães estao tentando estabelecer uma l.ll1ha de defes� Il�- cam pelo norte (". sul a vital es .. jornal "Dagbladet." anuncia que 08 alwnães iniciaram a eva

termediári�, �o longo d� estrm:a-�e-ferro VIlna-Ba1'a�d vieu., trada de ferro Cantão-Hankow, � cuação da população civil ela Prussía Oriental. Umas 15 mil
em frente a linha de defesa princípal, tant:'ls vezes CItada nos eliminaram, nos últimos 10 pessoas' já foram transportadas para o oéste, algumas até a

últimos dias e que vai de Dvmsk a Brest LltOVSk. Por e�qu�n,.. dias, 7.300 japoneses, sendo Austria, mas a maioria para a Alemanha Oriental. Por Out1'O
to" e�1 todo caso, co?-tinúa o �vanço russo, tendo o �:lmen'o I que 6.000 dessas baixf!:s ocor-' lado, u� segundo correspondente suéco informa, de Basnéi�,
exetclt.o ocupado m�ls so l�callda?es a sudoeste de Dvinsk. : [reram nas lutas en: torno de qu� estao sendo esperad?s em Koenigsberg, na. mesma, Prus��acomunicado de Berlim admite hoje a perda de Molodec.hn? �

I Henguang, ·base chinesa ultra- Oriental cêrca de 40 mil evacuados da Polônia e paises bal-
afil).'tna, além disso, que irrompeu feroz �uta ensre _0 alto D.llles- II passada pelos nipnicos. ticos.'
;:�ne°����� �s ������1��0�0!Y�����;ã�t�s aJ���'�t�:oa:l�l�;����'��; NÔVã·"iroca·-de-·-�

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

ontem. .. _'
•• •

Londres, 7 (United Press) - As tropas da prlmiera tren- prl�IODelrOS
te da Rússia Branca, sob o comando de Rokossovski, ocupa- Lisboa, 7 (U. P.) - Reali

ram hoje a cidade de Kovel, ponto mais ocidental do avanço zar-se-á provavelmente a 14 do
russo sôbre a Polônia. Relatando a. vitória, o marechal Stalin, corrente nova troca de ale
assinalou em sua ordem do dia que Kovel era importante for- mães, em número de 900, por
taleza alemã e grande entroncamento ferroviário em direção outros tantos ingleses e norte

à Polônia Central. Mais ao sul, outras colunas de Rokossovskí americanos, civís, vindos do

aproxímam-se velozmente de Baranovich, da qual se encontra- território europeu. Os al�mães
vam na manhã de hoje, a menos de 24 kms. As informações procedem de Durban e Elizabe

da f�ente indicam contudo que, no setor de Baranovich, os .thvílle, viajando a bordo do

alemães parecem dispostos a resistir, e, para isso, estão rece- "Drottningholm" que é espera- .

bendo grandes reforços. As Iôrças da terceira frente, sob o do a 12 do corrente noTeJo':t r_

comando de Cherniakovski, p�rseguei�l os alemães pelo n�rte ILib'êrt-ãndô·terràs·.-y Continua a terrlvel a�ao das «bombas
da Polônia através da terrovía de vnno. Em sua acomettdn, '

I
\I

Che\·niako;ski não dá aos retirantes a menor trégua, �irando franc�sas volantes» na Inglaterra .

o melhor partido do impulso avassalador de sua otenstva. Londres, 7 (U. P.) - O Su- .

.

�"'_h."-__"""'_"''''''_ ...w ...w..w_..._..__ ...... _"" .- premo Q. G. Aliado informa
.

Londres,7 (U. P.) -.�nfermos que se achavam hospíta-
A f '1' d t id b "I" que, nos primeiros 30 dias da llz�dos na Inglaterra Merídíonal foram evacuados, devido a

.

aml Ia oral or raSl elro invasão, as fôrças aliadas li- a,çao d�8 bombas-voa:I0ras, que causar�m danos X:OS edifícios.

LOnddl'eS, 6 (l:. �.) -1' DllepyOiSd�e p�l���a�� t�oip��o��a��e �:���a�r�i���iOmf����iu���� �:I�U�i���:: :s��!:leeC����;�i�':ep:�::!a�e'h�:V��t:[���,U�L�
cel1tro e 'col11unlcaçoos (e a.e, .

-

. . 3' . rios ferid . t'lh d 'd
.

tdI' 1
�

salto norte-americanas prossegui}'am o avanço. Esta cidade, perfaz uma medla d� 4 ,5 mI-
_

os pOI es I aços os VI ros proJe a �s pe a exp os�o
aliás acha-se cereada a noroeste, nordeste e sudoeste por duas lhas quadradas por dla. de uma, das bomba� vola:ntes. Num outro: ,regIstraram-se trflS

podo�'osas colunas do general Bradley. No setor de Caen, COl1- F-''''-''''-"'�---''''''''-t---d--'''''''-_*VI OUf quatr°fm?rtos, ll1ClUSIVe uma enfer�ella, e outras pesso�s
b 't"' h d m ferozes combates conl os 01 rap a o

so reram erImentos graves. A enfermeIra-chefe de um hospt-tinuam os 1'1 alllcos empen a os e -

al f'
. "

. . .

'-
t' 1 t t B' n e Esquady onde a lu'-a

fi t ICOU serIamente fenda, mas manteve calma e dlngIU o
alemaes par leu armen e en re alO ,_l

t b Ih d d
.

f'
, , .

,

á' alt t' d te o dI'a Em seu avanC1 Nova orque 7 (U. P.) - A ra a o as emalS en ermelras no socorro as vItimas. Em
apresentou v nas ,erna lvas, uran , '.' .' .' d h t 1 Ad' '

sôbre as linhas inimigas, os norte-americanos já conquistaram D. N. �. mfor�ou q�e .Jacques menos e ora .es avam a sa vo to as as pessoas que flCaram

I l'd d S f
.

des€n�'olve se agora numa ChevalIer antIgo mmIstro de sepultadas debaIXO dos escombros.
dez�nove oca I a es. ua o enSIva v

- • 'A
• V· h'

frente de quarenta kms., mas continúa apresenta:ndo àspectos Estado. do .governo de
-

iC 1,

MQdall"dade do f bi
.

I e impedindo que os próprios comunicados dos como t�tul3;r da Educaç_B.?, e es OArço fI"ta
A

OI
li

Corregu ares
. _ que fOI ha tempo deao da

Quarteis generais �f_e�;�:�uq�:���u ���:C:e_n_':.d_o__d_a__s�:l:a_�:.; Universidade de Gr'énoble, "foi Londres, 7, (BNS) - "Os uniforme anteriormente. Du-

41··
....

mrr·---rOoríos·uém�Haiiibíirgo ��l��� por elementos terro- ;:�:r!��u��:me�J:l�!�To��r�:� ���:l��1�?t����' q�:���ta���
Estocolmo, 7 (U. P.) - QuaTenta e uma mil pessoas fo- .,._...-------.....---- construiram, ate as pra,ms da gou Q dia "D" tiveram sua

ram mortas por bombas alia�as, em Hamburgo, duran'te os dez Localidades NOl;mândia". Informa o jor- grande oportu�idade: alista-
dias de ataques aéreos iniciados a 25 de junho do ano pa8sa- capturadas nal Londrino "Dai1y Mirror". ram-se como voluntários e (:s-
do. 11Jsses dados sôbre a eficiência do "Blitz" aliado foram Londres, 6 (U. P.) - O Su- Vestindo uniformes de campa- se alistamento foi dez ve;/,es

admitidos pela primeira vez por fonte oficial nazista, em en- premo Q. G. Aliado anuncia nha, êles estão trabalhando la- maior ao que era necessár:o. O
trevista do vice-chefe do bepartamento ele ImpFensa alemão. que os norte-americanos cap- do a lado cornos soldados. nes- trabalho que lhes resta ainda é

Hevelou ainda o aludido funcionário que mais de mil corpos turaram a cidade de Glatigny, te novo e vital esfôrço de guer- duro; construir os novos na

continuavam até hoje Mterrados sob os escombros de Ham- a quatro m�lha.s a oéste ,de La ra: prestar ,os pri�e�ros socor- vios, que transportarão as

burgo. Essas cifras tinham sido mantidas em segrêdo, por mo� Haye-du-PUlts. Os, amerIcanos ros aos navIOS damfI�a�os no mercadorias Flara todas as re

Uvas militares, disse, mas eram ren�la�as, agora, para respon- capturaram �ambem, Labutte, decorrer do assalto
.. �a tr�s gi?,es do mundo, após a guer

der a quaisque\' acusações que Churehlll levantasse na Cânltl.- a 6 e meia rnllhas a leste de La semanas, ,êles �ram ?lV1S e m.Ul- ::a , � conclue o.mencionado
ra dos Com�lns, \,

Ha.ye, tos deles Jamals haVIam vestldo Jornal.

p-
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2 o ESTADO- Sexta-feira, 7 de .Julho ele 1944

70,00
40,00
20,00 •

7,00 1I!1���",a�1!Ial.w.��--�·u
0,30 í

80,00 �Barcas montáveis e
45,00 f

, Washington - junho --1 Êsse tipo estandartizado
25,00 �; (Inter-America:na) - Um no-! agora construido para fins mi-

II' Anúncios mediante contráto. ! vo sistema de construir barcas; litares, tem 32 metros de com

i e navios, apropriados para os! primento, e 8 e meio de largu
rios do Brasil, promete reduztr . ra, 2,40 de profundidade, sen- i

,: grandemente o seu custo e de-l do coberto o convés. A barca]
I senvolver os meios de trans-: pesa 107 toneladas e pode

I'\ d'
- -

bill porte fluvial no Amazonas, !transportar 300. toneladas, de
r �lr('ç!l� na�t se re�Pt.�nsa 1 iza ! São Francisco e outros rios I carga líquida, como gasolina
pc os concei os em! 100S nos "b '1'

-

d d
-

d
- .

'Ih'
ti

. di: rasi erros no peno o e apos-] ou e cousas sólidas, empi a-Iar IgOS assrna os I '
_

1 guerra. I
das no conves.

" Uma empresa norte-amerí- As partes separadas de qUI'
cana, que se dedica, atualmen-, se compõem essa barca po

r te, a construção de barcas para l dem ser enviadas por estrada

! fins militares, inventou um i de ferro ou qualquer outra ror-
sistema de construir barcas de'ma de transporte.

Iaço, em secções, com todas as I
.

I partes tão exatamente corta- No seu destino, cinco hO-1I das, que a embarcação poderá mens em dez dias, isto' é, com
Ii ser montada, mesmo por pex- 50 dias - homem de trabalho,

'soas que não entendam disso, pode-se montá-la, no próprio:
! em qualquer parte do mundo. ponto onde a mesma deverá ser II! A construção em série des- usada. As várias partes são

"
sas barcas, numa fábrica cen -I tão exatas, que são montadas ,

tral, de acôrdo com planos es- apenas com auxílio de P<!l'C:lS
I

�����������!._! tandantízados, treduzirá gran- e parafusos, sem necessidade
-

! demente o seu custo. O proble- de quasquer ferramentas.

')roE'ura coloc!il'a-o 'ma, no passado, era como en- Essa empresa está plane
, \I. .U\I I viar essas barcas aos recantos 1 jando a construção de vários
Senhorita, com diploma de 1 mais longínquos do mundo,' tIpOS e tamanhos de barcas

complementarista e dactilógrafa, i onde as mesmas tinham de ser I que servirão para satisfazer os

oferece-se para empregada de � usadas. Êste problema acaba necessidades de todas as repú
casa comercial ou escritório. i de ser resolvido, pois as bar- blícas americanas, quando ;:,

·'.nformações na Gerência do 1 cas podem ser mandadas des- guerra estiver terminada.
«Estado ».

'

j montadas, cada parte feita de, Dois botes movidos com 111<í-
-

AI
J acôrdo com o desenho e pn-I tores a óleo Diesel podem: S'JL

GARAGE uga-se

I, viamente marcada, para faciF-: usados, para dato as essas bar-
uma no .

1
- , .

AI d B �t T 't ':ar a montagem pelo seu pos- eas a propu sao necessaria 'te'

II2'ua ves e rl O. ra ar'
íd desloc t

70 d j SUl oro
. seu es ocamen O.

,

':la cala n. ,a mesma,
'

I
,:,ua. 15 v. - 5 PrestigIa O GO'Jêl'1u) •••

jCBmiS,8S",
Gravatas, Pijame s I

,

'1888e8 armadas. - O. 8erA, Meias das melhores, pelos me

I�,f!""arreta Ha "qll'ata - eoJaftl.t.�. (J.' norés preços só na CASA MIS
,.,

1 !II.\. . CILANEA - Rua Tqllaoo.12

'O ESTADO
I Diário Vespertino
!
I Redação e Oficinas à
, rua João Pinto n.? 13

: TeI. 1022 _. ex. postal 139
,

! ASSINATURAS

;
Ano

Na Capital:
c-s
Cr$
Cr$
c-s
c-s

Semestre
Trimestre
\[€'s
Número avulso

No Interior:

Cr$
Cr$
c-s

Ano
Semestre

I Trimestre

!
Os or+ginais, mesmo não publi-
cados, não serão devolvidos.

i��sfriadol
dasCrianças

Friccione este agradável unguento
no pescoço e peito. Evita perturbar
,) estomago com medicação interna.
:'roporciona allivio mais rapido
;"orque combate o resfriado de dUM

maneiras directas.

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

Infecções e o aparecimentode outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemoeroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cánula especial pera facilitar a aplicação.

(Um produto De Witt)

Vende-se uma. de construçã.o re· , :Wi iiiiiiiiiiiiii.;;;iiii a=__iiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiii;;;;;;;;;;;
cente. com banco de molas, toldo. 1
"rreio!! e 2 cavalos. Informações I
corn Gualha, na rua Tiradentes, I
10. 10v-l0 I

MOTOCICLETA IVende-se uma, em estado de

nova, dando-se toda garan tia.F]
marca NSU, de 7 1/2 H.P. com Igarupa. Tratar nesta ger ência

5 V." 3,'

Ali a�'orid8del!l reaponllávela peh
CId execu�ão daI!! Estetístleas Mili·
')-I\rell podem exigir, sempre que ho"·
'ler dúvida quanto à vencidade d.

:]Ilslqtl"er informaçio, que cads ia·
rormant. prove o qu_' declaro•• 4)"ii-fé constitue crime cont!'a ...
"ur.lle. ".elon.l. (U. Il 11_).

CR $ 6.250,00

--

-=--

Dia

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & ela,

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

PRÊMIO MAIOR

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

15 de jnlbo
(sábado)

Grande soirÉie em h.ornenci- e/
gam à,s

,
Federações de Vela

�j.'e Motor de São Paülo e do .-

�
Rio Grande do Sul. '

Dia 23 - domingo - cocktail

lil
donsante - das 9 horas d c :

manhã às 13 da tarde, -

I 1

Altnôçó a reservar

\ >/'......,J

"''r

DE PESSOAS TÊM

USII"DO COM BOM RE·

�SULTAOO O POPU

i . R DEP�RATIVO
DO SANGUE

1�U:tl;ltl�,!
A �I,,'LIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígurto. O BRÇt:, () coração o Estômago. OH
-PUI:DÕe",' a Péle. Pri rtuz nôrf'S de Cabeça, Dôr e's
nos OR!ÓI()�. Rt'umll1il'onw, Cq:{ueira. Queda, do Ca
h ... lo. I\l'l{f'lIii�, .' 'r\h"rt(>'�, o"

ln(\h'n�iv(\ H4I "rgRniQTlln. Agradável como Iicôr.
O EllXm 91 � -';' ""rá 'Rpr. vado pelo D. N. S. P.
c orno Hl:xilílH Do Ir!>l' m-nto da sífilis e Reu-
matismo da mesma ortzem. "�

,

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a' sua' A.testo flue apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tre- vezes o ELIXIR «914,) obtendo'
lamento da Sífilis nríneínelmen- sempre os melhores résultsdos
le nos C�SOl! em Ilue a via bn- no Irctamenta da Sífilis.

,

cal é ii única ncssível,
(a) Dr. Benedito TalosB. la.) Dr_ Rafael Bartoletii

M.,hLA

----------------�

IMPORTADORA fiAVA-RÁDIOS.,'
S. Paulo "-:" Largo Sta. Cecília.' 34

Caixa Postal 4063
6, 7 e 8 vál,vulas. tôdas as o'nds's.
,preços da fábri('a. Peça catálogo.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RrvET. Possue um gran
de sortimento 'de casemiras,' riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'íns e aviamentos

para alfai'J.tes, que recebe diretamente das

melhores fábr�cos. A Cosa "A CAPITAL" chomo a otençõo dos Snfs.' Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita anblS de efetuo rem auaa compras. MAT�IZ em Florianópolis. - FILIAIS em Blumenou e Lajes.

Para pronta entrega
Vende-se um motor elétrico de

!3 HP. Tratar com A. L. Alves. Ruv

D'od°i;põgralo
a· -3

I"Para trabalhar em BJumenau,;
numa grande firmo., 'preciso-se de � ,

'':10m tipógrafo que conheça, in- ..._!"_.._...��_- li!!"

clus íve, serviço da obras. Tratar na l' f:"'ARMAC IACZ;SA 43, livraria e papelaria, rUi,!. J" I I
João Pinto, 9-1\. 15 9.-4

�::SPERANÇA
A SUA �FARMÁCIA

R.a CODJelheiro Mafra" .. e 5 - FONE 1.642' ..

���ITaPâTofPafaTenrorâS 1 ___

Aproveitem os preços va,ntojosos'! IOs mais moder-nos modelos!
Tudo não vo l além de Cr$ ,50:001 I

Sapaatría Barreiros I,Rua Consa Mafra, 41 Iv" 24:-----------------------------------------------

I
I

�;.._-
,

�

� .,. _ _ ---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



y

__ .'11-

,

�
I

o ESTADo-sexta.'elra, ., de .Julho d••944
T

o Papa e os lJroblemas internacipnais
J10MA, 5 (U. PJ �- NA MANHÃ DE HOJE, O PAPA PIO XII RECEBEU EM AUDI
}!NCIA PARTICULAR o SECRETARIO DA GUERRA DOS ESTADOS UNIDOS,
SR. STIMSON. DEPOIS DUMA PALESTRA·DE :20 MINUTOS, o SR. STIMSON,
�óiA AGORA EM COMPANHIA DO EMBAIXADC)R MYRON TAYLOR) TEVE NO
VA AUDIÊNCIA, DE MAIS 20 fVlINUTOSj COM O SUMO PONTíFICE. INFOR
�VIOU-SE QUE ft',JÃO SE TRATA\fA DE M.ERA VI�;ITA DE PROTOCOLO� O SR.
STIMSON TER�A DISCUTIDO COM o PAPA IIV1PORTANTES PROBLEMAS IN-

TERNACIONAISu

e Hospital de Caridade
CONVITE
MISSA

:- , Os POVOS são O que o gt)vêrno OS· faz Refinaria de

:Vida Social I 'SãO Paulo (Por Vilar s"n�tm ospróprtos soldados ��-\�OdOS os sintoma�, de 10u�uralgG�!����j!_aTrcnsit�ram'11.__." ••••••" Juan - DIret�r de lmp;,-ensa versarros. � recente. !u�lla- que lhes. legou o fuehrer. _E .por aS,ta capital. com destino a

ANIVERSARIOS
.do CEC, para 'O Estado ) -- mento de aviadores britãnicos, se examinarmos a ponderação] Niquelandia, 12 cart'inhões condu,

, .

:
Os governos exercem inflência denunciado pelo govêrno in- i. e a humanidade com que os in'l! zindo .r:laterial .

para a instalação
',' �ransc�rre o ,nata�lclo d� sra., notável no espírito de todos os o-lês e que vem a ser um dos i o-leses encaram esta guerra d�.1;Islna da ref!namento de ga1'-
,.02 Pessoa GUlmaraes, esposa do'

.

. '" ,I:>
_

I:> .' rrier i'tc , que esta S'l;-._.,do construida
rr . Anatólio Pinheiro Guimarães; pOVOS, enraizando-lhes todos vergonhosos atentados que ca-! nao obstante todos os cruéis

I' naquela cidade pela Com anhia
:uncionário do Banco do Brasil.. os princípícs em que se baseia racterizam a mentafidade ob-] atentados nazistas, teremos de Níquel Tocantins. A:cmpa-

'" i O regime. Um povo governado: tusa e sanguinária dos ale-
I forçosamente de. examínar

í

1
nhan:io o maquinário, �uiram

,
A graciosa srit�. Lí�ia Mancel?s permanentemente por um regi- í mães, é prova irrefutável da l também os governos .que têm vários engenheil'os nort�-anR!'i.c,:.

oe Moura festeJa hoje o seu dío d
,. - I.

fluê
.

I
_'

dí Iztd d ti d
. I nos e representantes í ndus tr io ía

t lí
. me espótíco e sangrento nao

'

III uenCIa que o povo a emao : lrlgl o os es mos o povo norte ornerIccnos e
... ,

::ta a CIO.
.... ' . ..,.. I

-

, m CUJO paIS
* pode deixar de, mais tarde ou

I
recebeu dos seus últimos reg í-] brítãníco. E que soberbos I íorarn adquiridos os referidos ma.

Faz anos hoje a sra. viuva CIo. i mais cedo, assimilar o racíocí- mes. Um regime que assume o l exemplos de justiça, de Iibei - quinários.
:.'inda Goeldner. I nio tirânico e selvagem dos! poder pregando a reivindicação I c1ade e de respeito ao direít : --C--_·---C-A-S-A-M-I-SCE·�

, seus dirigentes. O que. está su-Ide conquistas esquecidas, a ldas gentes nos oferece a In- LA��ra,r n� .

} !:��i:an;�re�Ok�J i.' cedendo, atualmente, com .?S i vingança contra _antigos íní- i glaterra ! Socorre-ndo a naçã.o I ..........._.__.._..�.:_.:_��=�
as sritas. Nair Lem�8: Helena. P.?vos da AI�m�nha e d� Japão i rmgos e a. agressao contra os i polonesa brutalmente agredi- Gene Tunney em S. Paulo ,

?il'ath e pr_?tessora A�ita Piz.zani:! sao ,c�nsequencla da açao tel1l-1 povos m�Is. fracos, transforma I da _pelas hoste� de Hitler, ,a São Paulo, 7. (1\ N:) - O ex com

....

os .srs. !0C;.0 Atana�o. Doml,ngoS! porarra, que governos tunda- i o seu proprro povo numa cole-I Grã-Bretanha VIU-se tambem peão z:nundiol de box Gene T'unr.ey,
i.:arcl� Jumor e Jaao AracI de i dos na maior tirania têm exe+- tivic1ade de facínoras, em indi-' acossada pelos covardes e san- ottiolmente ne.ta capitaL falando

:�.mcI:lln; V 1 P G
I cido sôbre alemães e japone-Í víduos vingativos e criminosos' grentos golpes do nazismo. A�- 'I' à. im�rensa, dedarou, que já con he-

os Jovens a rnor rates onçal- í , ., ,.' •

I:>
•• CIO SOO Paulo atraves de ir.forma-

vas e Roberto G. Vieira; Ises. A guerra atual esta cheia I vulgares. E essa e a tnste rea-j sím mesmo, triunfou a vonta-Icões. Entretanto, verificou ' t d
_os meno�es He�rique José Bei- � de episódios, que revelam bar-l lídade do povo germânico. íns- de e liberdade do povo britâni-j quanto se disse sôbre Sã�t;epa:l�

z'o,o e MárIo InáCIO Coelho. I bárie sem precedentes nos I truido e dirigido por Adolfo: co. que soube, num caminho I estava muito longe do realidode.

Hllbllltapõ"s:
--

i atentados cometidos por sol_i Hitler! Atirando-se f'renétlcn- cheio de adversidades, colher I pois a metrópole pc.ul íato su rpreerr-
� v I , d I

- . !
t I

_

d I ító d l ib d d d
de pela grandeza e dlnarn18mo 'em

E3tão se hahilitando para casar i aa os a emaes e Japoneses I
mente con ra as_ popu açoes a

I
a V1 Orla' a i en a e e todos

I nada inferior aOS maiores cenitr.q.
o sr. rádio-telegrafista Valdir Go· i contra os outros povos e con,· Europa, os alemaes alardearalll: os povos. norte· americanos ..
mes e a srita Laír de Almeida. I

.

Prefira uma parte d;-s�� I Apêlo aos operários alemães: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos'
trôeo em "Se!os Pró Doente 1 Londres, 5 (U. P.) - A er indicou que o aumento de I?obre do Hospital de Carida· .

agência "Transocean" difun- produção se tornou possível, I
de". e estará contribuindo para diu a palavra do ministro da: não obstante os ataques aéreos"
Tle êle tome mais um pouco Produção Bélica do Reich, o' inimigos, graças ao trabalho:
de leite, tenha melhores medí- .qual se dirI.·giU aos operários !exemplar dos operários ale-!
camentos, mais confôrto no alemães, hoje, dizendo-lhes: Imães e à intensificada racíona-]
leito de sofrimento, etc. etc ••• '''�te é o momento decisivo da
(Campaha de Humanidade 'indústria de guerra alemã, pois [Iízação e simplificação dos mé- De ordem da Provedoria desta Irmandade, convido os

10 Hospital de Caridade). [deverá entregar aos soldados i todos de produção. Speer tam- senhores írmãns e. Irmãs par� assistirem à missa do
quantidades sempre crescentes i1::iém indicou que foram adota- prlJ1}eiro eníversane do faleClmento. do nosso saudoso

santo do dJlla de armas superiores, que se das medidas para assegurar n jIrmao. desembar�ador ANTERO FRAN!.oISCO DE ASSIS . .que
tornam necessárias para a Vi_I incremento da produção de I será re.zada no dIa 8 do cerrente. às 8 horas. na capela
tória". Em sua exposição spe.lmaterial de guerra. desta Irmandade.

!�5. Cirilo eMetódlo,' Consistório. ft de iulho de 19q�.
,)ispos e Confessores

.._.._ --..._ " -.. _ __ _- LUIZ SANCHES BEZERRA DA TRINDADE. S&Cretario.

:���:a�::�:�i���:idi��S:��::'CARlAZES DO DIA �-.-.fARMÃ--CíA-
..

--ESPiR-i:--NÇA�;3�6. Cirilo no ano seguinte. Os do Farmacêutico NILO LA US:lois irmãos entrar,am para o mos' HOJE 6a.!feira HOJE Hoje. amanhA 8er6 • llua preterida·.eiro de I'olícronos e foram. orde-
:'i.ados sacerdotes, A imperat:riz C INE ODEON

0r0c....cloaala • efirllDJ{etru - Homeopatiu - f"erf......rt.. -

'j:eodora mandou a Cirilo aosCá-' Arll&,oa de borracha.
II )�

.

Gu..-..- • .l<ata obserY8J1cla DO receltUrt.. ..�A._.
zares. um povo eslávico. Isto deu '" .. . i1' .....,-

CiO futuro ap6stolo oca"ião de a-
--....--.........-------------J"----...,.---w.---_..-J"� ......-....·_...w

::>render a língua das regiões nas
'"'

A's 7,30 horas:

INSTRUIR E RECO·NSTRUIR·<r'clais deveria semear a .Bmente I �Jharles Boyer e Margaret Suilavan, Rita

eJnOeohnVnt:SJorann'e'(eUdEeoUr::en:t
'

.

'

.fio Evangelho. O p!'íncipe Rastíslau i Paulette e Ruth Terry, numa encant& dora �.

�I':t. Morávia t;>e�iu?? imperacl.6r
1 última palavra em filme romântico. suave

,'.'/.hguel III' rnlBSlonarlOS para suas " , S-
;:<lrras. Este mandou Cirilo e Me I que. por 1S80, ftcara pars sempre em seu ceração: ao Paulo (Por Mario Pinto rios do analfabetismo, e Bra-
'�6dio, Os dois irmãos traduziram. Um encont:.�,·."O de amor'

Serva -; EXClusiv�?ade do (�EC I'Si! inteiro ficava !irr:po de ile-
n Sagrada Escritura para a lín-II 1: para. , ? Estado ). --:: �Ult�s 1

ti-adas. A educaçao e o que es-
'.lua eslávico, inventando para tol MUnlClP.lO� .do BraSIl sao IguaIs IcuIPe

a personalidade de cada
.. ím uma escrita apropriada. Tom- 'I' COMPLEMENTO rACIONAL (Natural) t t·")sm na celebração da s. Missa e

"
A CIENCIA POPULAR IShort Colorido)

em er1'1 ano ou mesmo supe- um. Sem educação, o homem é
'"a administração dos ss. Sacra- A VOZ DO MUI' DO (Atualidades)

riores a muitas nações da En-,como a pedra bruta. A educa-
",lentos usavam aquele idioma. O I � 1 O I 10 rapa. O Brasil inteiro é eqn�va- ção transforma· essa pedra bru-
:í
..'apa N'icolau I' chamou 03 dois! Preços: Cr", 3,00. 2,OL e ,O. mp. an08 lente' t d �. t t't
'l'mãos para R,)ma. dando-lhe!!

--- .em area a o o o cC'nd- a numa es a ua. O analfabeto
"lessoalmente a sagração episcopal C IN"E « I � . .t! PE ifi; IAL \\)

.

nente europeu, em que est.ão equivale a um animal de iO'ual

:?nlJaU,co..ndqaUpoOniStomMorertG6ud'_�oirviloolteomu lp��_ j! I .". . rVir� ,.' . ft I
.

6 todas as grandes potências. O fôrça, ao passo que o individuo
-.�. !no�so calcanhar de Aquiles, a que sabe ler e escrever pode vir
"0 &eu campo de ação como orce- A's 7 hores I brecha por onde se escoam te· a preencher todas as funções.e�ispo. Mas. agora teve que enfrsn, -

2 filmes e,;traordinários: I
das .as nossas possibilIdades, : vir, a ser o màior honlc11·1 do;:ar muitas perseguições da parte

do imperador alemão Luiz II' � Richard Carlson e !vIartha O'Dri�coll em: ,'conslste O �stado geral da nos- paiS ou um grande gênio. No
dós bispos bávaros. E:Jtes acusaram- M f"lh

-

d' ;sa populaçao. E atuall�ente to, ,mundo �oderno os povos iJe-
::\0 de ter pregado o Evangelho eu I o nao se ven e III 'IdOS os problemas naCIOnms se 'J,trados nao se sentem capaze.')"em as devidas licenças e manda- C t I d f
"am'no para o cárcere onde Met6-

I Ray Mil1and e Claudette Colbert em: I 'onbce1n .l'amd e dse aC1!.m� am no
I de o erecer ao seu território to-

d10 passou 3 e meio anoe. até que! L , Ipro en�a
..

a e ucs.çao a� P?:'O: I
as as possibi.lidades econôml.

" Papa João VIII' conseguiu sua

I evanta-te, meu amor III 19omo .dI�Ia o Pad!�, lIella. cas e fmanceIras que necessi:-
libertação. Agora 09 adversários instrUlr e. constrUl1' _.

No e.n: ,tam. Qualquer pr.odução no
êlcusa.ram'no perante o Papa co- A mais interessante h'stória de amor I tanto abnndo os or··am· nto' d d
'no herege. Foi citado para Roma.

I'
..

�
.

t: ."

jUlU.
n O mo erno eXIge unia sé,

1'v1as, em breve viu se justifioado. �OMPLEMENTO NACIONAL �NaturaJ) de .to.das as Mumclpalldadf.:s 1'1e enorme de conhecimentos e
o Papa mandou o de volta. dando· A MOSCA MALDITA (Desenho) brasllelras, vemos que as ver, que se esteja ao par das condi-
lhe um bispo sufragcineo que de, Preços: Cr$ 2.00, e 1,50 Livre de Censura

I
bas de�ti�ad�s �. instrução do ções de todos os mercad�s. E

'lia ajudar a Met6dio. Mas. Wi. pOVO sao mSlgmf cantes D" t d b'l
'

ching _- assim chamava-se q novo
1 • . lZIa O. OS OS raSi eiros temos queDomingo, simuJteoeamente, no Odeon e Imperial, um grande pensador qve se vI'vel' da produçao� D

.

bispo .' era um intrigante QU"3 .

•

,,: . emaIS, na
'�ausoU inúmeras díficu1c!ade. a Anna Sten e Phillipr Dorn. no grandioso, heróico e # todos lImpassem .a f�en ..e de mundo moderno, ninguem pro-
seu metropolitano' Cansado, mca espetacu1ar filme: s:uas casas,. a rua mt�lra ficava duz para si, mas, sim, para o
·"ao quebrad'o pelai, lutas. morreu C h e t n I- k s

llmpa. ASSlm, tambem, se to- I comércio nacional ou mundI'alNlet6dio no dia 6 de ahril de 895 d .. 1

A feijca dos dois santol irmao. fo�
. as as MUlllcipalIdades Brasi'lem que. sempre há concorren�

�jl'qlig. po.rl'l t:l dw.1 �,julpQ. ... "." ... ",..•. ""'".,.,"",.. '_""'".•m''' •. '".,�" ....p "'_.......,..."' ....,_,.., ..._•• 3; .�lleiras lim.'pl;l.ssem seU$ tel'rttó. f.� mai� ad�$tl'ado.s.
.,

_.,.-�

o
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o TORNEIO INTERNO DE
BASQUETE E VOLEI

Por via terrestre seguiu, dia peonatos brasileiros nos anos Em continuação ao campeo-
,5, para a capital da Rep\iblica, de 42, e 43. Em 42 defendeu o nato interno de basquete e vo

o conhecido
,
arqueiro Adolfi- I arco da seleção frente aos pa-

lei pro.movido pela Associação
nho, que sera experimentado ranaenses, que foram vencidos Esportiva do Instituto de Edu-
no Fluminense. Adolfinho de- por 4 x 3. No ano de 43, encon- cação, encontraram-se 4a. feira

Hospital
fendeu o Avaí durante alguns trando, como adversário os pas�El:da, no Estádio da Fôrça

,ar:os
e teve seu contrato ter- goianos, também, guarneceu o Policial 1° Normal B x 4° ano

mmado a 15 de junho do cor- arco catarinense, em que os B <?asq.uete), em que venceu
1.·H4 rente ano. barriga-verdes venceram por

o primeiro por larga contagem.
Porem, a vitória foi dada ao
40 B, devido a um plaier do 10
Normal não ter assinado a
súmula antes do jôgo.
No jôgo de volei entre o 10

Normal B e o 10 Normal A
saíu vencedor o quadro B, de�
vído o adversário não apare

I cer na hora do jôgo.

INDICADOR MÉDICO
DR. MARIO WENDHAUSEN
tutplúmado pela Fí';culdade Nac. de Meaicina da Universidade do BrasU)

h·lnterno do Serviço de Cl.lJnlca Médica do Proressor Osvaldo oltveíra, médico do

Departamento' de Sat1de
CLfl!W;.>\ M&VIl:A - Holéstlu loteuae de adultl)S e crtaol)aS. OONSUI,TóRI0

• KJt:IS'UJENQ1A: R'oa Jfellpe Schmldl n, 38 - 'rei. 812. CONSULTAS - Da. 15 às flt.

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

DR.

f']speeialistà, assistente do Professor Sanson do lHo de Janeiro.
CONSUI.TAS: Pela manhã, fb� 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

D08

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Sl'rViÇ08 de Clínica Infantil ela Assistên�ia Municipal e

de Ca ridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
('O:\'SLI:I'úRIO: nua Nunes l\l>ICh:II!O... (Edifício S. Pl'ancisco), tone

Consultas das lO às I:! e das 14 às 15 horas
nr-:"rnP-NC:{A: Rua MarN'hal Guilher-me. 5. Fone 7R:�

CLil"ICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Oll.os - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidí, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESTD8NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Síflllts do Centro de Saúrte

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENiTAIS DE
�\1BOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VERMELHOS E ULTHA-VlOLETA�

CONSULTAS: das 3 às (i h. - R. Felipe Schrnidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
tilRl.:ItGlA GERAL - AI,TA emURGIA • MOLÉSTIAS DE SE.'.'HOR!\S - PARTOS

r'armado pela Facuâdade de Medicln a da Un lverstdade de São Paulo, onde fOi
Ál!II'!igtenlte por vários anos do Serviço Cirúrgico do Pruf. Alípio Correia Neto,
Cirurgia do estômago e vias bUlares, intestinos delgado e grosso, tiróide, rins,

prósta ta, bextaa, útero, ovãrãos e trompas. Varicocete, nida-ocele, varizes e hérnia
CONSULTAS:

da3 :2 às 5 noras, à Rua FelLpe Sch:midt, 21 (altos da Casa Paraíso). Tel. 1.598. -

RESIDl1lNCIA: !tua E�'ten!s Júnior, 179; Tel. M7fj4
-------

DR. MADEIRA NEVES'
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � ADerfel<;lOamento e Longa Pr átlca no Rio 'de Janeiro

I.lONl!ltJLTAS - Pela manhA: dIarIamellte d3.11 10 às 12 h", à tarde, exc::ep·to o.os

"b-• .,[.... <lu 18,30 la 18 lIoraa - CON!H.;'1,TOIUO: Roa Joio PU"o a. 7. _i'rsd" -

r....".: lAI' - ltetlCdêllcJa: Bua Presldtml;e Coutlllho, �3.

lNSTITIJTO cfr�lcWAGNOSTlCOi Dr. LAURO D.4 VRA.
DR DJALMA l!lspeClaJ.u;ta �t.. Uo.,..\·.... .1., Sellbo-

• ras - VIas Unnál'las,

MOELLMANN
Curso de especiallzação de Oilleeo-

Iog ia (doenças de Senhoras) com o

Prof�sso-r .Moráe� de Bar r \JS, da F'a
f'ermado pela Universidade d. Genebra

Com prlt!ca 008 hospitais europeWl

ClÚltee. mMlca em geral. pediatria. doeu

0118 ao sistema nervoso, aparelho genlU>
urmArlo do nemem e da mulher

"1IIIÍ.te. Técnleo: VR. PAULO TAVARJIlM

Ou.reo de Rad!ologla CUnlca com o dr.

MIlloel de Abreu Campanarl.o (811.0 P�lJ

lo�. ll:lpeçlallzado em Higiene e Baüde

�blica, pela Uolversk\ade do ruo de Ja

Ji'eÍro: - Gabinete de Ralo X - Electra

earêl{jgrafia clínícs - Metabolismo ba

.-l - Sondagem Ouooenal - Gabinete

de fisIoterapia - Laboratór!o de mtcros

copia e análise cttntca, - Rua Fe.!·nando

IItlnhado. 8. Fone 1.\95 - Florianópol18

culdatíe de i\letilclIlo de ,:,áo Paulo

Tl'utanleolo espel:lallzddo. med ico t'

t:irurg,l:o, da� a(ev(;ó�s ao apa rêlno

gen ita: lefllllllTlu ovarío-,

trnrru.a s. ele.'

Cura radical d a s l.nf{a",.,,;ó<!� dos
'

anexo� (OVaI'IOti, LI Urllpib) . .:)eso 0jJf:'

ração). Tratamento de todos os drs

túrblos da ureuscruacáo e da eMh�,rjll

dude,
l'ratan1entó rnoderno da bl(�1t()rl·2t ..

gla aguda e crônica, em am005 os

sexos, por processos modernos sob

contrôle enooscôpico - U"etl"oS<:OJlla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEmllA
- INFRA-VEHMELHO

CONSULTA::>: - Das W,30 às 12DR. SAULO RAMOS
"peetaUAtIJ em mol�8UIUI"4e"'aenb07" -

Partoll.

ALTA CIRURGIA ABDOMIl'lAL: N�

m..o.' yeoollluJ... 6tero, ov6rlos. apêadlce,
ta_F.... 't,t� - CIRURGIA PLASTICA

00 ,.JIIIUlSilO - B�rDi.., bl4l'ocele. .....

",�e. fiatalltento aem 'OJ' e eperaçio
à. U·81IIorrold"" e y.art_ - J'raeturu:

aplinlllw. ,,� ..�ll.O. Op&oa 8011 :8011pl«a1t
de 1C'1orlaB6polltl.

...,... :I'�lU e Oliveira. le.. 1'0_. 1.&01.

II�: Do lt ... ,. hor... dJarllUIl_t.e.

horas e das 2 às 5.

Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.603.
Residência

(Sobrado).

- Rua TlradenuB 'I

ORo ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

0In.r.u e Ortope4Sa. Cltalea e Cl...�

40 tora",. Partos e doe.1IM de�

00NSULTÓRIO: R. JOõ.o Pinto 1 Dió
�Iamente daa III à8 17 bOrBs. RESIDtlN·
I'" Almlrllll'. ,l)1'tm. 86. "'on. 7111.

DR. AURÉLIO- ROTOLO
Mé.dico - Cirurlião - Puteiro

RAIOS X .�
Modf'rnA .. p()�§al'te iostalaçao

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmona·r, úlcera� gástrica� e duo

denais, câncer do estômago, afe

çaes das vias biliares, riD�, etc,

Aplica o Pneumo-torax artificia.!
Dr. Newton d'Avlla

para o tratamento da Tuberculose
Nmonar _ Tratamentos modero Operações _. Vias Urinarias -- Doen-

DOS e encaze� desta moléstia ça. dos intestinos, réto e anua

Completo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da

médica: Ondas curta� e ultra-curo colite amebiana.

tu. Raios Infra-Vermelhos e ttaies Fisioterapia -- Infra·vermelho.
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia CoIUlult: Vitor Meireles, 28.

Consultório: Rua Deodoro.!l Atende diariamente às 11.30 hs. e,

! esquina Felipe Schmirl1 o tarde. das 16 hs. em diante

Oal IJ às 12 br!l., e das 14 b 17 hrs I Resid, Vida] Ramos, 66.

___

.

__ "Ilelefone 1.475 Fone 1061.

_
.

DR. REMIGIO
CLtNICA M:RnICA

, I

Moléstias internas, de Senhoras e Orl·

illças em Geral. CONSULTORIa: Rua

"ellpe Scbmldt -;- Edific10 Amélla Neto.

rone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDSlNCJA: , Larqo Benjamin
COIUltante, 3

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
THE LONDON ASSURANCE

SE.GUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
. COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA

Rua Vidal Ramos, 19

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

RESULTADOS DOS JOGOS
DO CAMPEONATO DE AMA
DORES ATÉ A ga RODADA
ta, rodada - dia 7-5-44
Caravana do Ar 3 x Bocaíu

va 3.
Paula Ramos 1 x A. D. Cole

gial 3.
2a rodada - 14-5-44

Avaí 12 x Netuno O.
Escola Industrial 1 x Lopes

Vieira 1.
3a rodada - 21-5-44

Figueirense 2 x Crispim Mi
ra 4.
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 6.

4a rodada - 28-5-44
Avaí 14 x Lopes Vieira 3.
A. D. Colegial O x Caravana

do Ar 5.
5a rodada - 4-6-44

Figueirense 3 x Escola In
dustrial' 1.
Crispim Mira 11 x Netuno 1.

6a rodada - 11-6-44
Paula Ramos Í2 x Lopes

Vieira O.
Bocaíuva 2 x A. D. Colegial 3_

7a rodada - 18-6-44
Netuno O x Escola Indus

trial W.
I Caravana do Ar 4 x Figuei
rense 4.

8a rodada - 25-6-44
A. D. Colegial 3. x Lopes Viei-

A diretoria do Fluminense, 4 x 1 e 2 x Q, Uma das mais
ra 3.

, .. .

achando-se interessada há aI-I destaçÇl,dª,s atuações do "melll- Avala3 x Cnsplm Mlra 1.

gum tempo, pelo "goleiro !111= no d.e ouro" foi na 2a partida
9 rodada - 2-7-44

mero um" dO Estado. @J;1VioU do Campeonato Brasileiro de Pa�la Ramos 7 x Escola In-

o seguinte telegrama: i'Sr. 43, frente aos gaúchos. Nesta dustI'la� 1.

Adolfo Martins. proçure 13an- partida, foi êle o melhor ho-
Bocamva 1 :x: Netu�o 4.

, .

co do Brasil chéque valor 800 mem em campo, praticando
Édw Jose Tonolz

cruzeiros para pagamento via� espetaculares defesas. _Outras ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;
gemo Vá diretamente séde Flu- partidas em que tomou parte,
minense. (Ass.) Diretoria". defendendo o Avaí, foi frente
Como vêmos, Adolfinho jâ é ao Coríntians E. C., Recife,

conhecido na capital do país Canto do Rio e outros grandes
como "keeper" de classe e de clubes.
grandes possibilidades. Ainda ·Chegou, porém, Q dia de
jóvem, o "menino de ouro" te- Adolfinho: ingre�::;ar num Clu
ve iniciada sua carreira pebo- be de alto cartaz em todo o
listica com a idade de 16 anos, Brasil, como é o Fluminense.
no C. A

..Juven�us, onde atuou Sem dúvida honrará Q futebôl
com bnlhantIsmo, demo?�- de Santa Catarina e, ao mes

tran�o ser, no futuro, um otI-lmo tempo mostrará que em
mo guarda-vala. Inossa terra, existem verdadei-
Não tardou que (l Avai o ros "craks".

contratasse nos anos de 42 e I O "Estado Esportivo" formu-
43, respectivamente. Nestes pe� lIa votos de felicidades ao gua- Consultas diariàmente, das
dados de lutas, Adolfinho te- 1'0 arqueiro, esperando que 3-6 da tarde, na rua Nunes

ve magníficas atuações, sendo

I
brilhe lã fóra.

I
Machado, 7 (Ed.S. Francisco)

��c;���� ��:;i��Oe�âea�: ) _�?:Ç[ Édio José Tonóli '

Res.: rua Visco Ouro Preto, 7

ADOLFINHO NO FLUMINENSE

UMA SURPRÊSA NO ARCO
Fomos informados de que a

diretoria do Crispim Mira apre
sentará, no jôgo de domingo,
frente ao Caravana, um goal
keeper revelação ...

O AVAÍ SOFRERÁ MODI-
.

_
FICAÇÕES

I E provável. que a equipe
"azurra" altere a constituição
do seu quadro frente ao Fi
gueirense no próximo domin
go.

Édio José Tonóli

j.\

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rca Vitor Meireles, 18

Dr. Artur Pereira
e Oliveira I

I
I'
I

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laborat6rio de Análises

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q. iS.rADO-Sexta·'eira, 7 (,Ie .Julho ele 1944 5

Economize o seu dinheir o, comprando na casa que mais barato vende.
a preços que são realmente os menores da praça. Não faça suas

TECIDOS Brim Sebastopol " , .

Chitas " .. " " '.... mt. 3,00 Brim Caroá , .. ,., " , .. , .

Voil estampado '.................. 4,00 Chitâo, artigo superior .

Voil estampado 4,50 Crepon para, ,quimono .

\·oU estampado a escolher 5,00 Pelucia Iisa. reclame _. . . .

"

Peterpans (reclame) ti.oo Pelucia estampada, com listas , .

Voil suíço ,................. 7,00 Pelucia estampada Ivone .

Voil suiço (artigo superior) 8,00 Pe lucia com bonecos , .

Voil romain ,..... 9,00 Ca,:::hú, artigo bom , .

Unho liso, todas as cores , . .'... 5,00 C;�-chú. artigo superior .

Linho estampado 5,01) Cascmiru para casacos, reclame H

Lmho estampado com 80 de largo 7,00 Cascmirn para casacos, aproveitem .

Linho Hodie , ,. lO,.5o Caseruira pa1I'U c.asacos, art. cxtra .

Fustão estampado !l,oo :'\lescla, artigo bom .

Fustão estampado (artigo sup.)
" 10,00 Brim Kaki , .

�::et�I'P�II1. (artigo superior) ,. 12,00
J ecido listado 7,00 CAMA E MESA
Tobra lco listado

" 10,00 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00
. Tecido Beligerante ,........... 10,50 Colcha para casal, artigo bom :l5,oo
Tecido c /uviões 8,00 Colcha paa-a casal, artigo super-ior 45,00
Tecido amer-icano moderno , ,.... 12,00 Cober-tor cinza, lã de bódc '. . . . . . . . 11,50
Tohralco estampado 7,00 Cobertor para solteiro 24,00
Tobralco (artigo superior) 10,00 Cobertor .para solteiro 2G,oo

n:o.b.ralco estampado c/corações 12,00 Cobertor para solteiro 28,00
Xl.eCldo com barra (reclame) H 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00
Tecido com barra (novidade) 12,00 Cobertor para casal 30,00
Te('ido estampado c/Iaços 14,00 Cobertor para casad > ••••• '. , • .. • •

H 32,00
Opala Iisn, todas as cores 5,00 Cobertor para casal, tipo superior 40,00
Opala Irenccxa 6,00 Algodão Léro-Léro (pcça).................. .32,DO
Opala inglesa 7,00 Algodão Minho ,. 40,00
Opala belga ,..... 8,00 Algodão Douro ,............ 50,oo.

.

Opala suissa Matarazzo ,...... 13,.:>() Algodão Argentina , ,........ 55,00
Cambraia branca, 1 mt, largura ,........ 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. 32,00
Opala estampada ,.................. 7,00 Alvejado P.olar, largo 1,50 peça..............

"
170,00

Opala estampada 8,00 Alvejado Polar, Iarg, 2,00 peça 200,00
Opala Estampada (ati. superior) 9,00 Algodão "C C" Iarg. 2,00 peça......... .. .. .

"
155,00

Opalo estampada Ive!te 12,00 Crctone Lençol 6/4, branco mt. 12,00
Zefir, artigo bom ..............•........... 6.00 .Cretoue Lençol 7/4, branco mt, 13,00
Perca I para camisas 5,00 Crctonc Lençol 8/4, branco mt. 14,00
Trreoline, artigo superior 10,00 CI ctone Império 6/4; e-111 cores mt. 13,00
Tr-icoline, tipo extra

,� 12,00 Cr-eton e Amigo 9/4, em cores, largo 2 mts. 22,00
Tricoline, com salpicos 12,50 Crctone Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mts. . 2'1,00
Trkoline, para pijamas 12,00 (;1'Cl01JC Ca rioca, 9/40 larg, 2 mts. br., mt. 20,00
Trícolíne branca, lavrada . 0.0 •••••••• °.°..... .13-,00 .Crctone Carioca 10/4, branco, Iarg .. 2,20 nlts.. " 24,00
Brim pacdo colegial 5,00 Cretoue Purnizo 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 24,00
Brim pardo colegial, superior ,........ (i,ao Creto nc Curió 9/4, branco, largo 2 mts. " 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom 6,00 Crclonc Curió 10/4, branco, largo 2,20 mls. .. 30,00 Toalha Bom Dia 6,00
Brírn fantasia 0..... 5,00 Crctonc Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts o. 35,00 Calças feitas para homens �" 22,00
Brim colossad ,.....

" 6,50 Cretonc Nupcial 10/4, bl'31I1CO, largo 2,20 mts.. " 40,0.0 Camisas de Tricolirie desde , .. .'...... 30,00
Brim, artigo bom 7,00 Biscado Colossal para colchão, reclame 5,50 Meias para homens desde ', . 3,00
Brim !)ingapura �. . . . . . . . . . . . .. . . . . 8)00 J{ iscado enfestado pHtra. colchão 10,00 l\'Ieias Paulistas para nloças _. o ." 5,50
Brim Superior ,...............

."
10,00· Biscado t'nfeslado pal'a colchão, art. sup. ..•

"
12,00 Casacos de malhaIS para crianças '. , . . . 10,00

:Brim Estalingrado -: , , 12,00, Aloalhado branco e em cores, enfestado 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno 12,00

S�da8 lisas e estampadas e uma· infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
�, .': "

.
.fU�s, meias, pijamas, cuecas, camisas, ,etc.

·Comprar '.barato, . só na· ças.a Yolanda (Filiai), a casa que mais barato vendR.
_. .:. . .. RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 .

Os· alemães pedem às in�lberes que dêem Correias de transmissão
. fllbos

.

para a próxIma "guerra! .

Washington
-

-- junho -- 1lS famíliaS devem, em média,
(Serviço especial da INTER-tter quatro filhos. Em 1932 ti

AMERICANA) - A determi- nham àpenas 2 e agora 3".

nação da facção militar da Ale-· Segundo os cálculos ale
ma'nha para aumentar o índi- mães, 6.400.000 famílias jo
ce de natalidade e assim pre- vens em 1910 deram 1.800.000

parar-se para a próxima guet- crianças, e .em 1939 o número
ra está patente num manual total declianças de 8.600.000

recentemente distribuido pelo famílias deram 865 mil. w.. ."....._ -.-. - - __-.- - .- w�_. .-. -.-.-.,.
Romance, Poesia, Religião, Aviação,

Alto Comando Alemão "Merk- Os alemães recentemente

�
Matemática, Física, Química, Geo-

U·
.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA" logia, Mineralogia, Engenharia ci-
blatt Fuer Den Kompanie .

n- iniciaram uma "campanha pa- . vil, militar e. naval, Carpintaria,
terrioht". .

ra mais babies". ,A base da Desenho, Saneamento, Metalurgia,

Exemplares do manual che- campanha pode ser vista no Fuodada em 1870 - Séde: B A t A Eletricidade, Rádio, Máquinas. Mo-

garam aos paises neutros 'e "Dás S c h w a r z Korp:)') (A ,I INCENDIOS E TltANSPORTES tores Hidráulica Alvenaria Agri'

'd t" G ·d N·· ) ,. ca 1
I cultu'ra, VeterinJria. ContabÚidade,

t·eem sido cita os nas no IClas uar a egra. ,I p tal • re9f!I'Ta•........................... , ..... Cr$ 71.1566.189.20' D" á'• , IClon rIos. etc, etc.

para-os Estados Unidos.
.'

"Nós (os alemães) sempre :.
Clfru do balanço de 19.0:

, --- �__

d ' toda 'd d
. , Re!!pon8llbllldade. Cr� i.999.477.500,58 ,

S 1-
·

Declarart O que' a Cl'l- conSI eramos que eVIa ser :. ReceIta... .. cr$ 70.681.048,20: « a ao americano {(

ança forte nascida em 1943 po- terminada uma vez por todas a :: Atlvo Cr$ 100.961.917,70:
·.�e tornar-se um bravo soldado antiquada atitude para com as I. Sinistros pagos nos nltimo6 10 8n08 ...•.......•.•.. Cr$ 64.986.957,20,

_. m 1963", O manual continua: mães solteiras' e seus filhos, :: Responsabllldades .... .... .... . ..........•...... Cr$ 76.736.401.306.20 ,

.
.

"C d
.

ecerri nasci porque o filhó ilegitimo O. Bens de raiz (prédIO!! e �rrenos) Cr$ 23.742.657.44',.

. a· a menIno r - - -

• DIRETORES: _: Dr. Pamfllo C\'Ultra Fl'e1Te de Carvalho, Dr. Franc!8co ,

do sadio será um soldado forte filho do amor - é mais uma •
de Sã e An!sio Maswrra. ,,.

dentro de vinte anos. Mas, se o valiosa adição à nossa raça e ,. Agênclas e 8ul>-agênclas em todo o território nacional, - SucursoJ no :
grUpo dE:: idade de 1 a 19 anos assim deve ser protegido e en- ': Uruguãl. Reguladores de avarias nas principais cIdades. da América, Europa ,

. não for constantemente au- Qorajado pela naç� graças ao,': e África. :
.

t
-

I AGENTE EM FLORIANÓPOLIS I

mentado, segundo cálculos, o espuito de au o-preservaçao. ,
c AMP O S L o B O & C IA. _ Rua Felipe Schmldt. D. 39 :

número de recrutas diminuirá, Uma jovem que evita isto, sua : Caixa Postal D. 19 _ Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA" I

pois O número de gente com suprema missão, é tanto uma � SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME· I

vinte anos cairá de 750 mil em desertora como uma derrotista < NAU. BRUSQUE) LAGES E RIO DO SUL :
1924, para 500 mil em 1953. Em consciente", __•• _ _·_w - -- L w _ ·_ l .:.;
dez anos isto significa a perda
de 1.750.000 homens para o

serviço militar".
Embora as baixas da guerra

"nos próximos anos" redun-
. dem numa maior diminuição
do índice de natalidade na Ale

manha, o manual assevera que
o Reich, se for uma nação sa

dia, poderá refazer tais perdas.
"Quanto mais alemães exis

tirem no mundo, mais estavel
: estará o novo grande Reich e

mais certa será a paz do mun

l.i· do", diz o manual. Se a nação
P'\ tiver de conservar o seu podeI'

c9mbativo, dêclara _. "todas} .... ..... it -Ililllll!_I__
,
__•

Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo

compras, antes de verificar 05 nossos artigos.
15,00 PERFUMARIAS
12,00 Pasta Kolynos .

6,00 Pasta Colgate, pequeno .

7,50 Pasta Colgate, gramde o • • • • • • • • • • • • • • •

,�

ti,oo Pasta Lever .

7,00 Pasta Eucalol .

7,Ofl Sabonete Carnaval caixa , .

7,00 Sabonete Dor ly , .

10,00 Sabonete Eucalol .

11,00 Sabonete Gessi o

"

45,00 Sabonete Cativo em bola, .

40,00 Sabonete Vale Quao to Pesa .

55,00 Sabão Aristolino .

7,00 PÓ Ladi .

7,50 PÓ Coti pequeno .

PÓ Colí grande , .

Pó Suspiro de Granada grande .

Talco Malva pequeno .

Talco Malva gr-ande .

Talco Eucalol médio .

Talco Eucalol grande � . . . . . . . . . . . .

"

Talco Ross médio .

Talco Ross grande
"

Talco Gessi grande .

Talco Palrnolive .

Houge Tentação ' .

Houge Cici ' .

Rouge Roial Briar ,�

baton Tentação : ..

Baton Lalaque "

Creme Rugol .

Creme Coti , .

Cr-eme de Alface o •••••••••••• 0- I' -:
"

Creme Ponds , , ..

Fixbril ;:: .t.
óleo Dorly e Frank Loyd .:................ .�-,.

óleo Cecy J ••••••• o o • • • • • • • • • •

,�

óleo Eucalol .

óleo Royal Briar , .. ,

:" .

Quina-Petróleo Saudar pequeno : :

Quina-Petróleo Saudar grande .' .

Quina-Petróleo Oriental _

Loção Br-ilhante .

Leite de Colônia .

Aproveitem os precos de Julho
'1a mui conhecida 'e barateira ,

Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

".

3,40
2,20
4,00
3,30
3,20
4,20
4,5,)
(i,oo
G,oo
3,50
4,50
4.50
Úo
6,00
9,00
9,00
3.:20
4,40
4,0,.)
5,00
4.00
5;00
5,00
5,00
l,5o
:{,oo
5,00
1,50
3,50
8,50
7,00
8,00
8,50
8,50
3,50
2,00
3,0'�
4,50

11,()o
16,00
15,00
10,50
8,00

"

NOVOS e
USADOS

Barreiros
I COMPRA e

VENDE

Sapataria
Rua Cons. Mafra, 41

•

Idi!"mas por
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Recentemente instalada
nesta capital, ·para ondu
lação permanente,. equi
pado com todo conforto,
fá está· funcionando o

_c'SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço garantido

Móveis
,.

80 na

Comprar, vender, ou alugar

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. sãe encontradas DOS halcões da

Oasa SANIA BOSA A SERVIDORA I

Diariamente recebemos novldaops
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

[a maior organização no

gênero nesta capital].
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A ofensiva dos 'guerrilheiros 'italianos
ROMA, 7 (u. P.) -- OS GUERRILHEIROS ITALIANOS LANÇARAM OFENSIVA GERAL NAS REGIõES DE SPEZIA E PISA�
VIShNDO PARALISAR AS COMUNICAÇõES E A DESTRUIÇÃO DOS COMBOIOS DE CA1\iINHÕES E LINHAS TELEFôNICAS
E VIAS FÉRREAS DOS NAZISTAS. PERTO DE VERONA, 200 OFICIAIS FASCISTAS DESERTARAM� PASSANDO-SE PARA
OS GUERRILHEIROS. AO MESMO TEMPO, ESTENDE-SE POR TODO O �IEMONTE A GREVE, IRROMPIDA EM TURIM,

DE PROTESTO, CONTRA A DEPORTAÇÃO DE OPERÁRIOS PARA A ALEMANHA.

o ]E� 11éi\l<III«l) :��e��!�(t�!��s,f'��i�O���:a��;������:.�����I���S����
,

Churchill prestou hoje à Câ- sido destruídas em dezembro melro ministro Churchítl pro-
Florianópolis, 7 de h.1lho ele 19.ti4 mara dos Comuns amplas ín- iúltimo pela aviação aliada. Se vocaram estrepitosos aplausos,

•

-.�--�------ formações sôbre os "aviões sem não foss-e isso, os nazistas pro- da Câmara. dos Comuns, em

, ft piloto" alemães. Advertiu íní-jvavelmente teriam iniciado o meio à emoção causada por

O avanÇO 'Cialmente que seria êrro me- .bombardeio de Londres há seis suas revelações sôbre li ação
nosprezar essa nova arma; 'meses atrás e com muito maior loas "bombas voadoras" ale-

_

ti
mas, disse, a Grã-Bretanha não ! intensidade. Em seguida, o pri '"

más. lUaiores, porém, foram (IS
Londres, 7 (U. P.) - Uma das razoes pela qual o anel permitirá que êsses ataques 'rneíro ministro britâníco f'orne- aplausos, quando Churchlll,

feito pelos b;itânícos e caI:a�enses em tôrno de Caen avança interferissem com as operações! ceu dados. Disse que, desde o I [nst lflcando fi evacuação da·
lentamente e que os gerrnarucos concentraram, pelo menos, na Normândía ou com os bom- 'Início dos ataques, até as seís ' queles que não tivessem tare
sete divisões encou_:açadas: quatro d.e infantaria e .n:ais ele-I ?ar�eíos da Alemanha. O povo' horas d� madrugada de hoje, I ías indispensáveis em Londres,
mentos de outras forças sobre uma frente de 19 quílômetros.: inglês teria que enfrentar, da os alemaes lançaram um total afirmou que a, Cârnarn dos {'o.
para conter os avanços de Montgomery, dando uma média! melhor maneira possível, as de duas mil setecentas c cin- muns de maneira alguma, dei ..
praticamente de uma divisão por dois quilômetros. Quasí tô- bombas voadoras. Revelou coenta bombas voadoras. Mas: xarta a capital. "Aquí começa
das as divisões alemãs têm pouca artilharia, mas em cornpen- Church1ll que as plataformas grande parte 'delas caiu ao mar mos a guerra. e aqui assistire
sação acham-se pode:rosamente equipadas com morteiros. para lançamento das bombas ou foram destruídas pela. defe- mos a seu epílog'o " exclamou

sa aliada. Churehlll.

Não podemos deixar de assí- dantes de curso superior e &e�
nalar a maneira Inconsíderada cundário, não reconhecemos a

por que foi feita a pretenciosa pretensa U. E. E., nem tão pou
reunião de fundação da União co reconhecíveis são os esta
Estadual dos Estudantes. tutos da União Nacional dos
A princípio, não soubemos Estudantes, cuja cópia des

as razões dêsse procedimento, prestigia os organizadores. Não
tã-o precipitado quão desaten- admitimos, pelo fato de tratar
cioso para com todos os estu- se de uma entidade orientado-

I
dantes de curso superior, e se- ra e suprema, no Estado, que
cundário quando houve tempo um grupo de interessados 1111-
bastante para fazer reunir u-n ma viagem se renha com o fim
grupo considerável de esti- de resolver os 110SS0S' proble
dantes. mas, falar das nossas atívlda-
Lamentamos, deveras, o e.c- des e dos nossos estudos, e de

pedíente aplicado pelos que se terminar a nossa própria vida

NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC. ufanam com ser diplomatas', de estudantes.
que, constituindo .o "bloquínho É de-sairoso iludir, com P-PQ-

n -Ih
-

d
· 'I •

d p
da surpresa", contestaram a messas falazes, os menos avi-

Um mi ao e JUtieUs assassina os ar a�iõe8 ����;�;_ç� l��S�� ��r!ilet�da d� ���:r����a��!, ��to�lsc�Oel:to, ;�
Londres, 7 (U. P.) - A Exchange Telegraph, citando quadrlmotores inoportuna do "bloquinho -la julgaram estar presentes a

uma "font: neutra da �nropa", .informou sôbr� o, �ne qualifi- '. Londres, 6 (U. P.) _ Gran- surpresa", fazendo três convi- uma reunião de altos 'Iuteres
cou como um dos capítulos mais negros da história da guer- des formações de bombardeiros

tes e, assim mesmo, especiais, ses classistas. Embora não f'os-

1'a": ou seja, o assassinato, com gáses; de cêrca de u:n.milhão quadrimotores norte-america- para a fundação da União Es- sem" ludibriados �s .estudan:��sde judeus, n�s campos de concentraç�o .da Alta Sílésía, el�l nos atacaram objetivos no no- �a{lual d: Estudantes, .q';lan�lo I' d..,a
Escola do Comércio, a Ulllao

Auschwitz, Birkenau e Harrnanse. DOIS Judeus, que consegui- roéste da Alemanha. Também
ele a eO!11bateu, desajeitada- �stadual dos �stu:lantes, q_te

ram escapar, declararam que, entre abril de 1942 e princípios I aeródromos na França inclu- mente,' �Ol se lhe. afigurar, que dizem haver .sldo fundada, ?aodo corrente mês de junho, chegaram a êsses campos judeus síve as plataformas da� "bom-j
a proveitosa re3;lI�açao acarre- tem e nem. pode ter o caráter

procedentes da Polônia, Holanda, Grécia, França, Bélgica, bas voadoras", foram bombar-
tava o despres�Igl� .

de certos representativo de classe, pel os
Alemanha, Itália e Checoeslováquía. deadas pelos aviões aliados. I m�mbros do DIretOrIO Acadô- .motivos já expostos.

,...,...,.... -.- "'......._� ..............__ ;nllCO. " O "bloquinho da surpresa"
Crímes de 41I1U!fltrr.a nípônteos ! 1\11' - - I A criação dêsse órgão máxí-. errou, em querendo fundar,'V �� "-' U

.

JI! .Il .. l'JarClnelrOS 1110 de representação da classel afoitamente, a .f de julho, a
Duma Base Norte-Americana na Chma, 7 (U. P.) - O, " tocaria a vaidade dos que pre- U. E. E. para ir a São Bebas-

capitão �al'ph Thomps�n,. oficial �o exército n?rte-americu- PreClSa:se �de 10 mar(�ne"os tendem mandar, e, por êstes tião do Rio de Janeiro, segua.
no, especializado em quinuca, confirmou que os japoneses es- para fabrlcaçao de móveis. Pa- dias, visitar a cidade do Rio de do o art. 33 dos estatutos rla
tão utilizando gases venenosos contra a guarnição chinesa de ga-se bom sal&rio. Tratar no Janeiro, UNE.
Yengyal1g. Indicou aquele oficial que há evidências de que (JS «Lar dos MOveis» na rua lra- Fica fóra de dúvida que uma Errônea é a interpretação,japoneses estão utilizando "gás mostarda" e "levisite" can-, 'ano 15

'

visitinha, agora, no mês de dada ao art. 31, que apre-sentatra os chineses, pois poude constatar os efeitos dêsses gase8, ,_ ' •

julho de 1944, em nada ser:a um só parágrafo, e bem expli-durante uma viagem que realizou pela frente de batalha.
I máu. Pelo contrário, só há a cativo. Mas a interpretação

1�lgHlnG:fllrIJ;,151 lucrar. O dinlleiro se ajeitaria, constituiu-se, c o 11 f o r me ')s
_§ __ -. __�. __� _ .. ill._ depois de uma confabulação egoísmos imediatos, bem ass;.).

cOl'dial, em que se apresen,ta.;-' como, houve por bem reali,,;" �

sem as razÔBs da fundação c!�t repentinamente a fragfe·�
União Estadual de Estudant�\. I reunião impertinente, para
Com a recusa, existe, ainda, al- 'fundar a União Estadual' (le
guem para quem apelar. E nós Estudantes.
que não fomos consultado e I N. B. - Estiveram presentf·s
nem o seremos, ternos a diz J1' à fundação de tão magna quií ')
duas palavras -a quem as me- importa.nte entidade represen

TêITenõííô'--FeDirô reC:�l se traÜmdo de um órgão ka:���o,d�e��a:��u�����:�til rlD

de representação máxima e de Pedro Ivo Mira Gomelil
cooperação de todos os estu- Acadêmcio de Direito

Por que é lento

Para brJmba alemã, há quatro
Washington 7 (U. P.) - "Pa- las guerras, superioridade, essa, gião, afim-de conter a marcha

ra cada bomba ou bala alemãpá assegurada p-elos aliados. [aliada; e acrescentou: "A gran
disparada contra nós, temos

I
Quanto à campanha na

Nor-I
de percentagem de prísíoneí

quatro para responder" - aflr- mândia, declarou Patterson ros feitos pelos aliados, fala
mau hoje o secretário interino que os nazistas lançaram à lu- bem da derrota alemã, precí
da Guerra, Patterson. Recor-I ta todas as divisões "panzer" I pitada, aliás, pela superíorida
dou que o poder de fogo decide. de que dispunham naquela re-! de aérea aliada".

cada aliadas

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
CQCEIRAS,
FRIEIRAS,

--

PODEROSO A..UX1-
LIAR NO TR.!T.'-

ltlENTO DA.

Os ingleses amam a liberdade
Londre.s, 7 (BNS) - Um tributo espontâneo ao respeito

que professa a Inglaterra com relação aos direitos dos peque
nos países e a sua participação nos negócios internacionaig,
foi referido pelo jornal islandês "Visir". Em longo comentá
'rio sóbre a nomeação do embaixador especial britânico
jun.to à recem-estabelc.cida República Islandesa, o jornal es

creve: "Os ingleses sempre amaram a liberdade e em todos
os n08SSO contactos com êles nunca tivemos a menor queixa
àcerca de desrespei(o dos nossos direitos. A amizade dos an

glo-saxões é a melhor promessa e garantia para nossa inde

pendência" .

É MAIS QPE U1l
NúME, E U.
I 1)( B O LO I

Vende .•e. na rue Araujo Figuei
redo. med�ndo 9,50 mts, ae frente

R 't
·

d
por 21.80 mts. de fundos.

í egresso a pa na san usa�
LonMes, 7 (BNS) _ .. "Muitos franceses e francesas, que

Será suãspensafugiram para a Inglaterra quando os alemães invadÍl�am seu e isene o

país, estão agora reunindo seus pertences e preparando-se para Rio, 7 (A. N.) - Noticia-se

regressar", escreve o "Daily Herald". Sempre esperaram por que a comissão orçamentária
êsse dia, enquanto viviam no exílio. Devido aos bons serviços do Ministério da Fazen<:!.a está

prestados pelo Conselho Britânico, foi possível fazer com que estu?ando uma sugestao �o
êsses refugiados retornem ao seio de seu povo, completamen- sentIdo. �e. suspe?der _em cara

te equipados para enfrentar todos os problemas surgidos com ter de.flmtIvo a lsençao pro-te
'a ocupação nazista. "Aqui estão alguns dos assuntos aprendi- legráflca de que gozam as re

dos especialmente: como tratar as crianças amedrontadas; partiçÕ€s públicas. No próximo
nutrição e alimentos de emergência; psicologia dos grupos; ano, cada repartição terá su� ,

sanidade e higiene; o provável efeito do regime nazista; os verba especial para correspon
pl'oblema� de mig,ração e oomo estllwleç�r c�ntros Qf,l infor� dêncial tanto postal como tele"
1P��i�" , �];'i.fiç�. ;

Pretendem visitar o Rio de Janeiro

Apes'ar de o inverno ter co·
meçado em 21 de junho, eté
agora não tinho feito muito
frio. Esta noite, porém, a

temperatura baixou notavel
mente.
Chegam-nos informações de

que, no interior d.esta Ilha e
nos munidpias vizinhos, geou
abundantemente. Aliás. den
tro da Capital tamoom hou
ve geada. particularmente
n09 lugare-s mo.i9 baixos e
relvosos.

.

O frio ê deo, Pela l'\'Ienhi'I.
sopravc uma leve bris,Q de
ludOf!1!ite ,(te-�rt\I),

CHEGOU O FRIO Comprar na CASA MISCE·
LANEA é saber economizar.
'�--._"----�

Chlen·Chié�vai e
Chien-Te-Ku vem
Rio,7 (A. N.) - O Govêrno

chinês resolveu transferir, do.
Rio para o México, o embaixa
dor Chem-Chié; e, do México
para o Rio, o embaixador
Chein-Te-Ku.

�ão tenhS8 düvlda em de
'IOnelar um "qulnta"coluna",
por mais que pareça teu .ID�� ."";;.

�o; nÃo merece tua estima ••
-...,......".-.___,..,..,.,.........�......,_..,.,.....,-� l traidor C. p',tri.. (Lo I. I.l. J
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