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TE A SAFRA ENCERRADA NO DIA 6� NESTE ESTADO, FOI DE C.'. �': A�DE TRE-,
ZENTAS E DOZE MIL CABEÇAS, QUASI TODAS ELAS DESTIN,,�>�·i!�Ao:.CON-

SUMO DO NORTE DO PA rs. ' ,,-�'

Quasi tudo pa.va O j\lovte a
PORTO ALEGRE, 8 (A. N.) .... A MATANÇA DE GADO PARA CHA,

í
r
f

o
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Nova Iorque, 8 (U. P.) - Continua a crescer 6 número
de vítimas no desastre do Circo de Harttord, nos Estados Uni
dos, que já chegou a 139. Quase todas morreram de medo ou

esmagados sob os pés dos mílhares de espectadores tomados:
de pânico, pelas autoridades de homicídio culposo. Segundo a.s·

informações, a abertura-de lona do circo, que era a maior do
mundo, fora pulverizada com parafina dissolvida em gasolína.,
Alem disso, o estrado de aço utilizado para a passagem das

I ,I I
Ieru S fe,.chava completamente as saídas no extremo do circo.

Floria'FlópoUs-Sábado, 8 de Julho de 1944 Ho 9151 :\nford, EEUU, 8 (U. P.) - o número de feridos no in-

_________________________�----------------- �êndjodom�orcireodomundocl�a�ea214.Asa�mid�e�
.. responsabífízararn os empresários do circo pelo grande sín ls-

O novo assalto' dos norte � americanos E�lIorralldo os nazistas para o rio BUIl
��ndre�, � (U. P:.) - O}:m-,lhana de�ta campanha, �;!eIPOI ora, �ssenclalmente, a fo_gOI .

MOSCOU,7 CU. P.) _ Tirando as vantagens da tomada de

�TIelIo exercl�o nor te-arner Ica-I dum� .mais .de du�� horas. Lm de .mo�elros e arma? d.e ma�, Kovel, os russos continuam a enpurrar os nazistas para o rio
.II? lançou ,hoJe novo assalto no seguida, bombardeiros em mer- com �lguns tanques llgeI,r�s. Ja i Bug, que constitue a fronteira mais meridional do govêrno ge
pe da península de Cherburgo, I' gulho passaram a mar�elar <3:s antenonne12te,. uma notícia de IraI da Polônia. Foi ocupada uma serie de localidades entre-
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- fonte alema dissera que os I .
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.ao este e am o. fi an in as e as comumcaçoes mi

'.. . elas Masloboye cuja queda signítica que fOI cortada a Impor-taria norte-americana atraves-lrnígas, numa vasta área .da re- aha_:.dos tmham atacado em dí-
tante ferroyi� 'de Barnovichi Avançando em ambas a" mar-

at di
-

S'" I íão rí S
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t_L'A id t ,- reçao de Caen avançando com . A' .'

'"
sou e .... aca em rreçao R aint- "g1ao ie . Rl11 ' o, evi en emen

,. .. _, . _ aens do no Pripet as forças de Rokossovskí ameaçam a frente
Jean de Dal' situada aproxi 'te Par"a Impedir a chegada de varias dívísões em dírecão no- b ,
.J - ",,- ,
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• alemã nos pantanos do Pripet com a tomada dE} Zuovichi. Ou-mada:n�nt� a I! kms. ao_nort:lref�.r�os. Se�undo as. primeiras roeste, ao longo da ro�ovla tras fôrças, avançando ao Íongo dá rodovia que leva a Vilna,de Saint-Lô. �Ol es:sa razao por notícias, .a mfantana
. nor�e- Bayeux-Caen. O Q. G:.. Aliado: repehram grandes contra-golpes alemães. A léste de Minsk os

que os alemães vinham bom- amencana transpôs o no VIre em Londres, declara nao poder. >' ••
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tá h d n violen confirmar essa notícia igno lUSSOS conttnuam Iiquídando as forças alemas cercadas. Um.
ar ean o a 1'0 ovia cos erra e es a empen a a em v -I
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b t corpo rando se até ao momento 5'" a ",IUpO (te quase n11 romens, que en ou romper o cerco, Oi.
peI o e arencan. ,a aque os com a es corpo-a- ., -

- v ,,_

"1 d d .' Iernã
'

iniciou-se ainda em plena €5- dentro das linhas alemães, per- mesma se referia, na �ealida- amqui a o, e to o um 1 egllnellto a emao entregou-se.
curidão, com uma das mais to de Saint-Jean-de-Dame. A de, ao novo assalto mais para
,tremendas barragens de arti· resistência inimiga limita-se, sul.

H, ,'M AIS ANTH:iO HIÁJtW !'I,ANTA CATARINA

ALTINO FLORESProprietário e Diretor-gerente

Ano XXX

o orai. De Gaulle e,m Washington

Novo pelasataque
'Washington, 8 (U. P.) - Um comunicado do Departa

mento da Marinha informa que Super-Fertalezas Voadoras
americanas atacaTam ontem a base naval e as instalações ja
poneses de Sasebo, no segundo ataque dêsses poderosos apa
Telhos às zonas metropolitanas do Japão.

Washington, 8 (U. P.) - Sasebo, atacada pelas Supel'
Fortalezas americanas, segundo comunicou oficialmente o

Departamento da Marinha, é uma das maiores bases navais ja
})onesas, situadas na própria ilha de Kiusiu, que foi atacada,
pela primeira vez, no dia 15 de junho próximo passado. O co

municado oficial diz apenas o seguinte: "Super-FoTtalezas
Voadoras do 20° Comando rle Bombardeiros ata,caram as ins
talações navais de Sasebo, esta noite".

Washington, 8 (U. P.) - Informa-se que as Super-Forta
lezas atacaram também o centro siderúrgico de Yawata, que
foi o objetivo da primeira incursão das Super-Fürtalezas ao

territóriO' metlJ"'O'politano japonês.
Washington, 8 (U. P.) - Os gigantescos aviões B-29, as

chamadas super-fortalezas bombardearam novamente o Ja
pão. Os pilotos americanos escolheram como objetivo a gran- .

de base de Sasebo, uma das maiores de todo o Japão.

EstaIbase encontTa-se na parte ücidel1tal da ilha de Kiusiu, a 30 mi
lhas apenas de NagatSaki. Ao dar conta dêste novO' rêide, o

Departamento da Guerra acrescentou que também o impor
tante centro siderúrgico de Yawata sofreu a aoção das poten
tes bombas americanas. Tanto a base de Sasebo como as Usi
nas de Yawata já haviam sido anteriormente bombardeadas
pelos americanos, nos dois ataques anteriores.

(o,mo caíu morai alemão!o

Pontos estratégicos
E
i

(;at.al'inense um dos patifes de Berlim
Porto Aleare, g (c. lU.) - Revela a imprensa que, além

de JUal'Co Antônio e Lourdes Lage, mais tI'ês brastleíros estão
atuando como locutores na estação de rádio de Berlim. São,
êles: Geraldo Wolfg'ang' Dohms, filho do pastor protestante
Hermann Dohms, residente em São Leopoldo ; Carl Heínz
Hemsehe, autor do programa "Salada mista", filho do médico,
Carlos Frederico Hemsche, residente em São Sebastião do
Caí; e JUax Emllfo Stalsehmídt, catarhrense, filho de Emilto
Stalsehmídt.

Jamais outro
• •

atIngIlI
relógio

PRECISA0 OMEGA

Aço, desde ... Cr$ 675,00
Folheado, 6,esde. Cr$ 770,00

AçO, desde. .. Cr$ 5ó000
Folheado, desde. Cr$ 750/)0

****************************************

Omega - o relógio dos que desejam
não apenas "ver" as horas, mas dos
que querem ter sempre a hora
exata - é o vencedor das Provas
Internacionais de Precisão do Obser
vatório de Teddington, na Inglaterra.
Os técnicos dêsse famoso Instituto
certificaram oficialmente que jamais
outro relógio atingiu a precisão dos
relógios Omega, de pulso ou de
bolso. É essa mesma e incompa
rável precisão que o Sr. encontra

em todos os elegantes e distintos
modelos Omega que as boas relo
joarias apresentam. Adquira um
Om e g a e orgulhe-se de possuir
o relógio de mais alta precisão.

******�*******
Realizam-se em TeddinglOn, 1'egular- ,

mente, p"ovas de precisão entre os me,
lhores relógios do mundo. Desde 1933
pertence a Omega o 1. o luga.r emprecisão.

Chung-King, 8 (U. P.)' - O
comunicado chinês anuncia

'Washing·ton, 7 (r. P.) - o general De Haulle .esteve D{) .que na frente de Yunã as tro
('emitério dr' A rtlngtou, onde depositou uma corôa na tumba pas chinesas conquistaram
do "f'5ohlado Deseonhecldo ", O programa de recepção 11 De pontos estratégicos, em tôrno
f)llul]e UUU'N! um ahnfí�o ilue é oferecido pelo presídeute das bases japonesas de Lun
Rousevelt ; e hoje ii tarde presumivelmente terão Iugar vál'Ías gling e Tengchung.
coníerêncías entre o militar francês e altas autorfdades cívís
t' mHit.lues nOl'te-americ:mas inclusive UooseveIt.

Londres, 8 - Na Russia dO's germânicos aproveitaram a
Branca renderam-se 6 gene- desorganização da retirada paTais com seus estados-maiores ra se vestirem à paisana e
e uma formação organizada de aguardarem com mais segu-
10.000 homens foi capturada rança a chegada dos aliados.
num só bloco. Esta predisposi- Na Normândia os prisionei
ção das tropas germânicas para ros alemães mO'stram-se pro
reconhecer que foram vencidas fundamente desanimadO's, poré mudança surpreendente na terem verificado a superioridafrente oriental, onde o coman- de material aliada.
do ensinára que o cativeiro é Uma escaSSlSSlma minoria
pior que a morte. se oferece voluntária para falarNo verão passado havia feri- pelo rádio aliado a seus cama
das que pediam aos camaradas radas. Seus apelos acentuam
que O'S ma!assem antes de cai- que chegou a hora de o exército
Te_m em maos d?s russos. Agora alemão compreender a situa
nao se_ opye malS falar nísso. I ção irremediável em qUe se en-
Na ltalla, sabe-se que solda- contra.

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

OMEGA
OMEGA

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE
GENEB�A - SUIÇA
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Londres (Por J. H. B. Peel)
- A madeira é uma arma de
guerra aliada tão importante
como os canhões, granadas,
bombas e tanks. Os navios que
conduzem abastecimentos da
Grã-Bretanha através de todos
os oceanos devem à madeira
grande parte de sua estrutura.
Atualmente ela está sendo em

pregada em grande escala na

construção das várias partes de
aeroplanos outróra feitas de
alumínio. A liga plástica de
madeira compensada é usada
.na fabricacão do casco de cer

tas embarcações operacionais,
e até os pequenos aviões de
treinamento possuem. agora
hélice de madeira laminada.
Talvêz mais importante ain

da seja o carvão vegetal con-
densado, qual de certo modo
está substítuíndo em parte o

da casca de côco nos filtros das
máscaras contra-gazes. Esse
carvão vegetal está sendo tam
bém empregado no novo pro
cesso de produção de um gás
c-;_ue futuramente virá substi
tuir o petróleo como combustí
vel para os aparelhos de trans
porte vitais, para a guerra.
A Comissão de Florestamen

,to da Grã Bretanha sob a fis
calização do Ministério da
Agricultura procura no mo

mento assegurar o plântio de

Imilhões de novas árvores, plãn
tio que será feito mesmo em

tempo de guerra. Além disso,
\ cada árvore derrubada hoje,
será logo substituida por ou

tra. Nenhuma árvore adulta
-poderá ser derrubada sem per
missão oficial.
• Com o resultado das necessi
dades do tempo de guerra e

grande procura dessa matéria
prima, sua cuidadosa conserva

ção e distribuição, muitos dos
antigos métodos de plântio
que antes do atual conflito se

supunha virtualmente extin
tos, foram restabelecidos. O vi
me, por exemplo, que antes da
guerra vinha da Holanda em

grande quantidade, é hoje cul
tivado na Grã Bretanha e em

pregado na fabricação de ces

tos para as donas de casa. O
carvão vegetal produzido no

país, está sendo empregado co

mo elemento químico na fabri-

cação do "rayon" e nas índus- Na 3a.-feira, dia 11 de julho, o «Odeon s e "Imper-ial"
trias metalúrgicas: Desse mo- um «furo' sensacional:

do, O beneficiamente da madei- A
.,

d Era outróra processado em ou- lnvasao a uropa
tros países, não mais se encon

tr:_a aguilhoado pela competi
çao. (U. J. B.).

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua Joã& Pinto n,o 13

Te]. 1022 - Cx. postal 139

ASSi...!IilATURAS
Na Capitat:

An0 Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00

, Número avulso Cr$ 0,30
No Interror :

Áno c-s 80,UO
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios medíentc contrato.

Os originais, mesmo não puhli
caêos, Dilo serão devolvidos.

,

A direção não. se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

A MADEIRA
NA·GUERRA

DECLARA QUE, ÀS VEZES I
�f OS SEN11DOS

��TESE�SC���TÕ5
1
SÃo AUTOMÁTICOS, M'f.SMO
QUANDO ESTÁ INCONCIENTE!
_-

darão

15 de julbo
(Iabado)

Dia
1

1
Grande soirée em ho rnerro-

li
gl:!.m às Fedcroçõe. de Vela

ii! Motor d e Sôo Paulo _ do

Rio Grande do Sul.

I,. Dia à3 - dommgo - cocktuil

I
d o n ..ante - das 9 hora. d.

I
manhã às 13 da tarde.-

i Almôço a reservar I
• l . J X
L.a li --= ......1

•

'

@M AS DOS ESTADOS

"
'UNIDOS NO 'PAcíFI CO

'I' O MAJOQ BONG !STA'&ELH.EU
UM 'RECORD'ED'E'COM�1ES _

A'ÉREOS, A'BATENI>O 27 AVIOES

JAPONES2ES::;.__--:::::::::::::::::===-->--ç

o MÀjO� �\CHA�O gONGo "

DA AVIAÇÃO MILITA� 'DOS
ESTA1)OS UNIUOS,'RECESEU

,

VINTE CONDECORAÇÕES,
tNm ELAS A CRUZ DE
SE1\VIÇOS RELEVANTES QUE
LHE FOI OUTORGADA
ro� SUAS NOTÁVEIS
VITÓRIAS NO AR.

Os quatro pontos a serem discutidos;
Chung-King, 7 (S. I. C.) - São quatro os temas prind-·

pais para discussão na Conferência da Admíntatração Nacio

nal, a reunir-se em breve:
1° - Racíonaltzação de poderes entre o Govêrno central

e os Governos locais, e promoção de sua eríctêncía adminis-

trativa;
2° - Como completar o auto-govêrno local e levar o povo

ao exercício dos seus direitos de eleição, iniciativa, referendo"

a deposição; ,

3° - Fortalecer a economia nacional e estabilizar O�-

preços;
4° - Restaurar e preservar a ordem nas regiões Imedía-;

tamente depois da libertação da ocupação inimiga.

CréditoMútuo Predial
Pronrretárto s - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MA IOR CR $ 6.250,00

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

CARTAZES DIA
--�H�O�JE�------�S�A�B�A�D�O�-----H--O-JE---I

Interessa a 8 entre 10 ""'''feres;

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
uitica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo ecerrêtem para
a mulher uma infinidade
de dores e contretem-

o poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
enn-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

DO

I
x.,

CINE

À srÁUDE DÁ MULHER

holandeses nao acreditam ....�.

A'I 4.30 e 7,30 horas
Um programa fantástico:

Sidney Toler, na sua melhor aventura:

Castelo no deserto
Russel Hayden no eletrizante .Far·West»:

Prado solitário
e 4' episódios de:

dr, Satã
Henry Wi lcoxon nos 3'

O misterioso
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00. Imp. 10 anos

CIHE ((IMPERIAL))
A's 7,30 horas:

Charles Boyer e Margaret Sullavan, Rita
Paulette e Ruth Terry, numa encantadora

última palavra em filme romântico,
que, por isso, ficará para sempre em seu coração:

Um encontro de amor

Johnson, Eugene
novela, que é a

e atraente

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
A CIENCIA POPULAR (Short Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços Cr$ 3.00 e 2,00. «Imp. 10 anos».

Os
Londres, 7 (8IH) - Foi captado, nesta capital, um co

mentário do locutor nazí-holandês da rádio de Hílversum,
controlado pelos alemães, segundo o qual os holandeses não
estão ímpressíouados com a propaganda germânica sôbre o

avião sem piloto. O locutor disse, ainda, que os holandeses não
acreditam que os nazistas tenham suficientes "stocks" de ma

téria prima para superar a produção aeronáutica anglo-norte
americana. Finalmente, o rádio de Hilversum lamentou que o

povo holandês acreditasse 'na estação livre "Orange", estabe

lecida na Grã-Bretanha, e só désse crédito a informações ger
mânicas, "pois estas eram apoiadas pela mais completa evi-

dência" ...

Autênticas cenas dessa gigantesca epopeia, tilmadas no

próorio local da Juta.
r.. ••• - ·.-.·_· -.,..-. -.�.· -.�tr..- ..- -... ...,..- .,.....-..- ..- .._-.._...,.,

t
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mma

os aviadore italianos
BOMA, 7 (U. P.) -. UM PORTA-VOZ .DO GOVÊRNO DE BONOMI IN}-'ORMOU QUE A ARMA AÉREA ITALIANA RECEBEU
MATERIAL E EQUIPAMENTO ALIADO. ACRESCENTOU o REFERIDO PORTA-VOZ QUE9 C()M ÊSSE RECURSO OS AVIA.

DORES ITALIANOS LOGO ESTARÃO EM AÇÃO CONTRA· OS ALEMÃES.

lpOe···���·�$�VW����·��*�i
:tWi�"� � �rt'l� � i :
,i v �l�{l �Ul.lH!I� i
O.O���9� ........

A" i VER:-;.·\ HIOí-l

Decor.re hoje a c!cta nataLícia
da senho.rito Consuelo' Capela.

,�

O s r , Pro cô p io Ou r+erues , Eu nci o-
nário da Agêncb. "T'exo co ", faz
-erios hoj-a.

*

Hoje tran.!'corre o natalío do sr.

·Edl-p.undo Silveira de Sousa' Jú-'
níor.

*

Faz anos hoje o menor Jair F< n-
tão.

.

*

Completa hoje .3 anos de i'dnde
a menina Maria-Aparecido, filha
-do sr , João Caminha, funcionário
da D.R.C.T.

Enfermos:
Encontra-se enfermo, na «Ca$a

·de Saude S. Seb0..stião», o. s r , Eu
-clâdes Pereira. proprietario do 'Ca-
-fé Rio Branco.

CaSAmentos:

ALVARO

EVIDÊNCIA ANIMADORA - Esta fortificação e

canhão em destroços são a melhor. prova de eficiência do
.

ataque aéreo-naval desfechado, pelos norte-americanos
contra as poeições 'de Kwajalein, nas ilhas Marshall,
agora, em poder dos bravos fuzileiros estadunidenses.
(Foto da Inter-Americana).

são o uru c o remedio eficaz /

f' para evitar e tratar ';
O s ROUQUIDÕES. os. CATAR�OS

as DORES DE GARGANTA
licença do D. N S P N.,'IB6

/'J].. de 26 de Fevereiro,
•

�'Ol de 1935
.

r$f:J; �
�o, 0.002, EUCCllyplOI O. ..

o beija-flor também canta
Ruflando as asas pequenas,
Há tanta cantiga, tanta,
No furtacor dessas penas ...

- Versos mudos, beija-flores,
Cantando vão, sem cantar,

Tr�p�daç.?es de um odej o ,

pr',j}1tor.01';S �e 1l� O .... :"J�lO

.Peraida�, rno is que pe'uÚdas,
No ar ...

BARREIROS FILHO

Rio, 6 (A.N.) -- Realizaram-se,
na manhã de hoje, na igreja da
Candelária, saneIes exéquias J por
alma dos soldados alidos, que mor
reram durante a invasão da Eu

ropa. Foi celebrante o arcebispo
do Rio de Jcrieíro, dom Jaime Câ
mara. As solenidades contaram
com a presença de representanté
do presidente da República, gene
ral Firmo Freire, ministro Osvaldo
Aranha. geneL'nl Gaspar Dutra,
diretor do DIP e todo o corpo di
plomático, allícios militares e gran
de multidão.

VI Congresso da Lavoura
São Paulo. 7 (A. N.) - Será. ins

talado, hoje, nesta capital o Sexto
Congresso da Lavoura Paulista.
que realizará t.rês sessões. durante
as quais serão abordados e dis
cutidos problemas de interêsse da
classe agro-pecuária paulista,

é��:t:�l:;���::::'::;;��::!O�E ·U�i� �il"�d-OS '!!Ómdií d n Rnm�f (;-A-N-T-IG-A-S--p---'-o-r-al-l-l-1a-dos-�eleg'acla de ?rdem ;?lítica e So �atJ .·ul ii eU , u (Ih �J U· ã. all"ad.1f�s-cio.l , com a s r
í trr . Oüha Gouvêa,. As almas' são como os ninhos. 'Ui',�ervirão de pod r inhn s , no ato Roma, junho - (Inter-An1e-j Se todas as atenções do mun- Os versos ... são passarinhos.

CIV:I, o sr. Oscar B::mnassis e sra. I ricana) _ A libertação da Ci- do aliado não estivesse.m vol- As rimas, fofos arminhos ...L.Ulsa Nohas Bonnassis; e p lI'

paro,
'

te da noiva, a sra. Adalgu;;a Bon dac1e Eterna e o cercame�1to es- tados p�ra o Canal da Mancha, Os versos, aves cantando.
.nassis e. lVIordlio Bonnassis de I

petacular de uma brilhante o espetáculo de Roma voltan- Canários ou coleidnhos.
:Melo. campanha e uma grande vitó- do à vida; depois de um longo Sós; aos pares ou em bando ...
_ ..... ,...... ria em todos os sentidos. As e doloroso transe, nos enchei-ia Chilreiam de quando em quando.I sangrei.. tas batalhas que estão os '. olhos de lágrimas. Aquí, Dentro do ninho ou voando ...

RAMOS
I.

sendo tr.avadas na Normândia Inuma capital libertada do fas-
N 1

.

d
..

.

.
.

d
- . a a egrla o gorJeIo.

e que preocupan� nossos

pe:t-1cIsmo
e a ocupaçao nazista, Há t e ilcs crus, entre dôres:CIf�URGIÃO·DENTISTA ! samentos nestes dias ele ansie- vemos centenas de vezes o que IpoeSia oujo anseia'

R V't M' I
! chulé não podem' dimlnuír a a libertação significa para a Enlaça espinhos e flores!

Ui I or alfp. as, 18 ,:::ibliiücação no sul d� D.uro1Ja'j população
aterrorizada de ·�nlla Versos, flores ou espinhos,

;>. i Em Roma, nosso exercito 11.1- grande cidade, O povo sal de Tudo é um só, passarinhas ...
_ ..----..__ """'''''' ....... _____... [cançou um ponto importante sêus esconderijos. Os jornaisHorérlo das Santas Missos em sua longa mar.cha, assinoa-I clandestinos são v

r
endídos no

Passarinhos dos meus versos,
� Vós sois péssimos cantores,

para Domingo lando um novo marco na mar- melo das ruas. Há vozes exci- Ruflais murmúrios dispersos
'Catedral: 6, 7. 8 e 10 horas, cha da história. Tudo o que tadas e gargalhadas estrtdeu- A mOda dos beijas-flores.

I :Nolfen.a: às 19 horas. ocorreu antes - Atrtca, Sici- tes nas "piazzas ". _:__ O beija.flor também canta?!.Em d ios da semana: Missa: às I lia e. sul da ItiUia _ foi tão só- Os"G I" e os "J'eeps" 1)<1,-7,30 horns, _

--..
. '. '. .'

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas mente a preparaçao para abnr recem dommar a c I d ade.
..Hospital de Caridade: 6 e 8.30 ho- caminho em direção ao pot:..to Abrem caminho para o Vati

.p ra;;. .
onde a Europa começa, de cano, passando diante dos

Url)sslmo. Coração de Maria (Par- onde partem as estradas que Guardas Suiços e são abençoa-to : 8 horas . ,

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.

I
se dirigem ao coração do con- dos pelo Papa na audiência de

'lgreja de S. Sebastião: 6.30 horas. t.inente. menos formalidade já realiza-

�çre�� d;e �t(l. T�l':$i,l1�a: 8 h0!'09.. �,T,) v�ràCltl_e, rlevcmos oh'ser-, da no grande "hall" do Con-
g'.�'JQ (.1G _1...•0i"lC8!ÇC:O: i heras. var o rápido progresso real i .. I sistório.AsIlo lrmao JoaquIm: 6 horas.

.

,0 . .
_

..

Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos) e
zado pelos exércitos aliados O pontIfl,ce quebrou todos os

8,30 horas. nas estradas além de Roma. precedentes dando uma aucii-
Capela de S. �uiz: 7 e 8.30 horas. Essas forças já deixaram a ca- ência em massa aos corresponCapela do AbrIgo .de Menores: 7 pital italiana muito à sua Te- dentes aliados, e, embora rei- Os vencimentoshoras. (todos os d,as}. .

. .

'Trindade: Matriz: 8 horas. taguarda. Os exércitos que n- teresse a neutralidade da San- no Vaticano
Trindade: Chácara dos Padres: 8 cararn paraJizados tanto ten�- ta Sé, a corrente de alegria e

�or�s. po diante das ruinas de CassÍ- alivio que dominava todo aqlie·
. trel�o: 7.30 horas.

no estão seguindo o caminho le raro espetáculo sugeria queBarreIros; 9,30 horas; dia seguinte:. ._

7 horas. palmIlhado pelas leglOes 1'0" a "mudança da guarda" era.
São José: 7.30 e 9,30 horas. manas, quando avançaram so- recebida com g-i-a.nc1e satisfa-
-- .. -_._-_

bre o Sella e o T·amisa, o Reno ção.
A Noruega e o DniesteT. Se desviarmos Nada, no entanto, excita

um pouco a nossa atenção do mais os romanos do que 08

,e a Franca que acontece em Caen e nas "jeeps" e os soldados ameri-
-' p-roximidades de Cherburgo, canos, bem como o exército

Argel, 7, (S. I. F.) - O Go- ficaremos maravilha<1os com alemão em retirada. Estão t·)
vêrno da Noruéga reconheceu estes êxitos e com 0 Mu signi.- dos tontos de alegria com a

D Govêrno Provisório da Repú- ficado. Essas vitórais indicam perspectiva de liberdade, ant8-
blÍCa Francesa. Em sua carta que as formidáveis clivisõ2s vista em cada uma das unida
ao Ministro Maurice Dejéan, que nos detiveram durante .oito des aliadas. A grande hi8tóriil
declara o titular do Exterior da meses estão dizimadas e o ini- destes dias, realmente, qU'3
Noruéga, sr. Trygve Lie: - "A migo não é suficientemente está sendo vivida nas margens
14 de julho de 1943, o Govêrno forte para oferecer uma res1s- elo Tibre, na costa ela Norman
Real reconhecera o C. F. L. N. têllcia séria acima de Roma. dia, aponta os exércitos alia·
como órgão qualificado para Indicam que a maior parte da dos um papel histórico. Os
assegurar a direção do esfôr-I peninsula italiana será liberta- acontecimentos dissiparam to

ço francês na guerra, no qua- da ant.es que os alemães, acos- das as dúvidas de que os me8-

dro da cooperaçào para aHaf.l sados em todas as frentes, pos- mos não fossem reconhecidos Nova Iorque, 6 (U. P.) - Foi
dro da cooperação inter-aliada, sam Fazer uma nova para-da. I como autênticos libertadores. constituida a Comissão Execu-
assim como a gestão e defesa 1'iH -_ e.................... tiva do Partido Republicano, à
de todos os interêsses france- qual caberá orientar a campaTHE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

.

-

ses. Após a comunicação de V. THE LONDON ASSURANCE nha,pela candidatura de Dewey
Excia. é-me agradavel dar-lhe SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" à presidência. A comissão in-
a saber que os termos dêsse re- COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" clue representantes de todos os
conhecimento se aplicarão do- Representante: L. ALMEIDA setor�s do país,. inclusi�e dois
ravante no Govêrno Provisório Rua Vida) Ramos 19 estreItamente llgados a cor-
da República Francesa". ..OO•••••ll••••••a•••••••••••••�•••••••••••••••••••••• 1 rente de Wendell Willkie.

Vaticano, 7 (U. P.) Os
cardeais integrantes da Junta
Administrativa da Santa Sé
reunir-se-ão nos próximos dias
com o fim de aprovar o proje
to de aumento dos salários pa
ra todos os funcionários do Va
ticano, tanto clérigos como ci
vis. Desde o começo da guel.':a.,
o Vaticano já aumentou três
vezes os vencimentos de seus

auxiliares; porém, êsses au
mentos são considerados, ago
ra, insuficientes, dado o au
mento do custo de vida. Os car
deais percebem atualmente se

te mil liras mensais, equiva
lentes a 700 dólares.

A candidatura
Dewey

Bicicletas
Vendem-se quatro, marca

cWanderer», em ótimas condi

ções, Preço de ocasião. Ver e

tratar no Armazem "Bom-Fim-,
no Estreito, 15 v.-l

Ao Estatística Miliiar, destinada a

facilitar a preparação rápida, li tão
das da Nação, exige que todos 08

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma.

brasileiros lhe prestem cooperação.
SlIbtrair-Ihe apôio é trabalhar coa

tra o Brasil em perra. (D. E. M_).

o sr. Padilha
emWasJlingtoD
Washington, 7 (U. P.) - O

chanceler Padilla chegou a esta
capital, sendo recebido pelo
mundo oficial. Cordell Hull, o

chefe do protocolo, George
Summerlin, o dr. Rowe e o em

baixador Najera, comparece
ram à estaçãD para receber o

titular da pasta do Exterior do
México. Padilla fic:::trá em Was
hington durante 6 dias. Hoje,
comparecerá ao Departamen
to de Estado, onde Hull o rece
berá para uma conferência.

o ({Siderúrgica»
Com excelente programa

tas, o Siderúrgica A C ..

barão; comemora hoje o

versário da sua fundação.

de !es
do Tu
l' ani-

CASA MISCELANEA, distn
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano. 1 '2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Washington -- (Serviço es- .zístas. Não ha mais conüanca
pecíal da Inter-Americana, por I na vitória alemã, nem síquer
Raymond Carnpbell) - Depois·1

em uma paz de transação que
de haverem fracassado com a livre os alemães do castigo fi

guerra de nervos, os nazistas nal. Ninguem, no campo nazi
fracassam, agora, com a arma fascista, alimenta duvidas a

secreta. De nada valeu a pro- respeito.
paganda do dr. Goebbels em Em determinado momento G

proveito de uma e outra. Os mundo pareceu condenado a

aliados não se deixaram ínti- se tornar escravo dos senhores
mídar e atacaram o contínen- da guerra de Berlim, Roma e
te, certos de que a famosa for- Tóquio. Os povos, alarmados
taleza hítlerísta havia de ser pelas sucessivas concessões foi-

.

tomada, como o foi, apesar dos tas aos nazi-fascistas, temiam
esforços alemães. Pouco servirá que a sua sorte estivesse selada.jigualmente, a arma secreta, Bastou, no entanto, que a con- i

simples instrumento de terror ciência democrática das nações 1
contra os civis, para entibiar livre se Insurgisse contra o'
o ânimo britânico. Longe vão bandoleírísmo internacional e I
os dias em que os alemães po- empunhasse armas para que a Idíam lançar os povos ao deses- situação mudasse. Mesmo dís

pera com os seus brutais pro- tante a vitória naqueles dístan
cesses de ataque. Hoje a situa- tes dias de 1940, parecia às Na-

Ição é diversa e o Reich, na de- ções Unidas como certa. O es-
� � .� � _

fensiva, pagará com juros to- I pírito de resistência crescia de
I .. .. .. .. •••••,IU'.,.dos os ataques indiscriminad_?s

I
momento para momento e este

f
lIII ...

contra os civis. Os aliados nao simples fato, continuado du- j

T E�H A· J·U·, I ZOtêm armas secretas ou aviões, rante meses e meses, selou, de I . :".
.

'

..

sem piloto. Mas, em compensa- vez a certeza, do esmagamento
ção, têm os maiores aviões do final da Alemanha e de seus

mundo com os melhores pilotos sequazes. A guerra não foi ven

para arraz�� as defesas e o� oh- cida com métodos de �error ou
jetívos militares dos nazistas armas secretas, mas SIm com

até leva-los à rendição incondi- princípios tão velhos quanto o

eíonal. mundo: o amor à liberdade e a

É curioso ver como as coisas vontade de defendê-Ia. Hitler
correm mal para os nazistas e os demais chefes fascistas er

em todos os campos. Militar- raram quando imaginaram
mente o fracasso é evidente na que tais princípios não mais

França, na Itália e na Russiá. existiam) Agora pagam pelo
As hostes, que outróra pare- erro pois não lograrão fugir ao
cíam predestinadas unícamen- ajuste de contas embora teí
te à vitória, estão reduzidas à mem em utilizar todas as ar

triste condição de vencidos em mas secretas do mundo.
todas as frentes, sem que, em

_

nenhuma delas lhe seja possí
vel deter o ímpeto aliado. Poli
ticamente, o fracasso ainda é
maior. Não só ficaram frustra
dos os intentos de desagregar o
bloco das Nações Unidas, como
o ajuntamento de satélites que
o hitlerismo conseguiu formar
em torno da Alemanha desmo
rona irremediavelmente ao so

pro da desgraça das armas na-

Gorkurn é urna cidade na Ho
landa meridional. Depois da in

surreição dos Paí!!es Bo íxos contra

o domÚlio espanhol e da quedo.
de DOldrecht nas mãos dos re

voltosos agrediram êstes tambexn
Gorkum. Na cigade achavam-56
muitos calvinistas que faziam
causa c·omum com os revoltosos e

lhes entregaram as chaves da ci·
daie. Mas, restava a cidadela, na

qual se refugiaraIt> muitos cató-

I. Jícos leigos e padres seculares 6

t religiosos. Vendo o. intltiHd.c..de d.

I':
ulterior resistência. o comandante
dela combinou as !ondições da:

rendição com Marinho Brandt.
chefe dos calvinistas ato.contes.
Este prometeu, sob juramente, que
todos poderiam retÍl'ar·se. deixan-
do somente os objetos de valor aQ

vencedor. Entretanto, reteve o.

religiosos e os r.acerdotes seculares.
e mandou maltratá-Ics. se não.

qUisessem abandonar a fé cató
·lica. Um ou outro c a iu na ten

tação .. Mas, 19 dêles. a rncdoe

p<nte franciscanos. ficaram fiéis.
Ainda na mesma noite. o P guar-

>. diô.o foi de tal modo martirizado
1 1

que os soldados o deixaram por-
lEI: :cr.s:z;::Sri:!���.06.;-!&�-�·"i,.Wa:t!!3i��·-"'��-3...:= ...77"""""..,.·_�·-T":'fc::':__::!""��"1"�...�!....""!:"_, .!.-�" . .I·�0. �,�: d:;:.: ;;.:_0":;':;- �,- { ... -m 16.-

• .ii!: ��. • "';1:> d' iii �-

I
vados paca BrieÍ; pois sabia-se-

Venda lI.o.ninhas e guar'-!!.... 1" ..'1el'O
que" magistrado de Gorkum se

"Importante fábrica pr.ccura vendedores o.:;v,:s no.s Capi:ais e esforçava pela, libertação dos c()n-

no. Interior. dando adlontamento de COmlSSQo. Cartas d,reta- fessores da fe, e Lumay, conde.
mente ii fábrica. Caixa Postal 2286. São Paulo". II da Marca. estava resoldo a mato-

':'-0___ los dotcs. Quase completamente
nús foram obrigados a caminhar
em procissão pela cidade. Renova�
ram-se as tentativas ce levá-los Q
apostasia. Mas. o guardião exortou..

a todos à firmeza. Finalmente.
foram conduzidos a um celeiro e:

aí enforcados· Foi no dia 9 de ju.- .,.

lho de 1512.

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZ E L J�D U�(r (ti A L-,j ()IN V ILLE (Marca regist.)

CONSERVA B DESIN}"ECTA A SlJA ROUPA

Armas secretas

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 rnedl
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de CAridade).
-

a�ue Sua \..

�'c}Ó 1(tOV :w®��o/
o

MAIZERA
DURYEA

o santo do dia

TEM sfFILIS ou REU-

Sta. ha.b.el, Rainha de

POi"t:l.lgal
Nasceu em 1211 como filha de

futuro rei Pedro III' de Arag·õ.o.
Seu nascimento trouxe a rec·on

ciliação entre seu pai e seu ovê-,
Este e�oarregou·se da educaçóo.
::Ia neta que, pm honra de sua.

tio-avó Isabel da Hunqírc , recebeu
o mesmo nome de Eu t is rno . Quan
Isabel se casou com o rei Diniz 1-

: 12.83) não mudou nada na sua

vida de piedade; mos acrescentou

:lOS o u teos deveres os de eap êsc.,
de nlêía e de rainha. Como espôso
"guardava· a o difioíal incurnhên
cio de reoonduzi" ao born cami
nho seu marido que levava uma

\Tida escc.ndo.Iosc- A sua paoiência
�·onseguiu t·rnnsformar o infiei
Diniz em prtn.cipe cristão rnodetor-,
Co.mo mãe educou não sement..
il-ErUS filhos; mas. abnegadamente
amparou os filhos i1egíti.m·os do
marido. A rn iasõ o p.riZlcipal da rai
nha er-o, Q de pacificadora. E q'U<'ln
tos 9-ezes tev·e que desempenhar
esta n\Íssão! Depois de, rno rte de
D. Diniz (1325) vivia Isabel só po,«
'P(l zw.us ·e 1)1l<I'<1 G próximo. Reti
rou se }>Qra. o convento das Ola'
ri!J&QS de Coírnb..a. sem, entretan

to. fQ�r os votos a.té pouco antes

da lnorte. paro ter mais liberdada
nn& obras de coridade. Quando
rclmpeu urna queM'fl entre Parlu

qal e Castela (1336), Isabel. a'

!)e'MU'-do intenso calor, transpor�
tou se 00 campo de batalha. 0-

tim-de inlpedir a efusão de lIa·n

que. Na. volta chegou até Estre
moz. na fronteiro portuguesa. on
de f(ll_u n09 hraços de seu fi
lho Afonso. aos 4 de julho de. 1336...
Su.a festa foi fixada. pa.ro. o dia 8

, dê8te rn�&.
.

MATISMO OA MESMA

ORiGEM? USE O PO�

PULAR PREPARADO

Santo de Domingo
Os Mártires de

Gorkum

I§II! fJ1:&i1 t:1
A �.Hfc'JL1B ATACA -, UDt) O UHOAN18MO

o Fígado, o 8a90, o Coração. o EtóOtômsgo. otl
Pulmões, 8 Pele, Produz Dôres de Cabeça, Dôres
uns Ossoa.r Heumatrsmo. Ceguelra, Queda do Ca-

bela, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradave1

como um ncôr
O ELIXIR 9!4 está aprovaco pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da SUilis e Reumatismo

da mesma origem
F.t\LAM CELEBRlDAD�:S MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A c. nJpolllçAo e o saber a
«914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR cY14. re
que o tenh. empregado, em mn'end8!;l1-nO como arma de
08 Ca�1I8 de lndícação upt(l- faeil manejo. para o püblíeo
priadll (sU,I'a.,m varias Oe no combate á 8111118, quallda-
8\)(1' m"DU,>�t ,çõt'!�) 0" re"ul- 'dec que freqllentpmE:'nte a
Illdo� iêm t<idn t:l61l!,fatorl<'8, oroveíto DO Ambulatorlo d'i
pOle são rapidos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestrf! P;,ss'J.

I
,
I ,

'r"

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

da Fdbrica!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.y
Aproveitem os preces de Julho

. I

�da mui conhecida e barateira
o stock, liquidamos tudo

verificar os nos sos artjgos.
PERFUMARIAS

I Pasta Kolynos :' .

Pasta Colgaí e, pequeno ,........ ::Pasta Cclgate, gr:llnde ", , .

Pastá Lcver .

Pasta 1':OC1] lo 1 ............•................
Sabonete Carnaval caixa .

Sahonctc Dorly .

'I Sabone,le Eucalol ', . . . . . . . . . .

"

Sabonete Gessi 4 • 4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • •

"

I Sahonetr- ÜJJ!i'yO em bola. .

Sabonete Vill'e Quanto Pesa '
.

Sahâo Aristol ino ..........•............. , ..

PÓ Ladi .

Pó Coti pequeno .

PÓ Coti grande ,

Pó Suspiro de Granada grande .

Talco Malva pequeno .

Talco Malva gr-ande .

Tadco EucaloI médio .

Talco Euealol grande .

Talco Ross médio .

Talco Hoss grande .

Talco Gessi grande .

Talco Palmolive .

Rouge '�'��tação .

Houge Cíci ............................•...
Rougc Hoial Briar .

bilton Tentacâo .

Baton Lalaque .

Creme RugoI .

Creme Coti : .

Creme de Alface .

Creme Ponds .

Fixbrit .

óleo DorJy e Frank Loyd :.
óleo Ceey .

(>leo El.lcaloI , .

óleo Hoyal Brillr .

C)uinll-Petróleo Saondar pequeno .

Quin:.l-Petróleo Sandar grande .

Quina-Petróleo Oriental .

Lo�ão "Brilha.nte ." .

Leite de Colônia ' .

,
,.Economize O seu dinheiro, cc.mprendc na casa que mais barato vende.
'. preç o s que sê o realmer te os menores da praçe. Não faça SUdS

TECIDOS .. Brim Sehastopol .

'Chitas ruí. 3,00 Itr im Caroá : .

Vo il estalllpado " 4,00 Chitào, artigo superior .

Yoi! es1ampudo ,4�il) Crcpon p:llra, quimono 7 .•..............
"oi! ostarnpudo a escolher .. ,............... 5,()O Peiucí a lisa, reclame � .

Pctcrpans (reclame) ";,.n ..) Pr-lucia estampada, com [i'st}AS .

'Voil suj�'(J 7,.()() Pclucia estampada Ivone .

,Voil suíço (artigo superior) 8,..){) Pchzcia com bonecos .

\Foi! rornatn ,.................

" �),o.o Ca,ehú, artigo bom , , ..

Linho liso, todas IlS cores 5,(}() C.�ehá. ar-tigo superior- .

.Línho estampado ;).".�o Caserniru para casacos, reclame .

.Lmho e.starupado com 8t) de largo 7,1.w Caserni ra para casacos, aproveifein .

LindHJ 11!.}(bie -, , ', . . .

)' lU,.5ü Casernir-a, p�rra C·11.saeos, art. exüa .

· Fustão estampado n,<}O :\:it':"da,,, al�!,go bom .

· l'ustão estampado (artigo strp.) W,Jl{l l'J'l1Jl Kalo , .

'eterpnn (:;;rligo superior j 1:t ..oo
Tecido listado ,........................ Tx»: CAMA E !'I'tESA
Tobralco Iistado ltl.o-o Colcha ln-anca 1>8I'a soltr-iro, artigü lrorn :lll"oo

·

Tftdflo Beligerante 10,50 Colcha para casal, arf igo hotn 35,00
�

Tecido c/adôes 8,00 Colcha para, c3�1l1, artigo superior 45,00
Tecido amer-Icano moderno 12,rJ() Cobertor cinza, lã de bóde , ,........ 11,50
Tobralco estampado 7,tm Cobertor par-a solteiro " 24,01)

I
'

.

Tobrulcc (artigo superio-r) ,.. 10,00 CuheJ'fol' para soneíro ,................ 26,00
A,' .

Tobralco estampado e/corruções " 12.1.){) Cober-tor pat'a solteir-o 28,00
Tecido oom barra (reclame) ,. lO,(}o Cobertor vara solteiro.. tipo extra ........•. 3.5.00
"l�ecido (--OIll harr a (novidade) 12.,(}'o Cober-tor �)al�a casal .. � " . . .

" 3-O�uo
Tecido estampado c/laços H,no Cobertor para t:.}$uJ. •••••.••••••••....••.•• 32,úo
-Opala lisa, todas as c-ores "... 5.,00 Cubortur para casal, tipo ·S1(pt�)"if.H· ....•.••.. ,,' 40,00
-Opala francesa lipo f\lgo(fi:io Léro-Léro (peta).................. " 32.00
"Opala inglesa ,................ 7,A.}.o Algodão Mln1w 40,00
-Opala belga ,. 8,0-0 Algodâo Douro " 5.0,00
-Opala suissa Matarazzo 13, _'1) Algodão Argentina "..

" 55,DO
-Carubruia branca, 1 01t. largura " 16,50 Atvejado Desafia, peça de 1.0 lUrS•......•. .r, •

" 32,00
Opala estampa-da " 7.0-0 Alvejado Polar, lnrg. 1,50 peça ,...... 17.0,00
-Opala estampada ,.....................

" s.,.oo A.!ve:iado Polacr, }à.rg. 2,1).0 pm;.'·a 2.0.0 , (>{I

(1)ala Estm:npUlda (art. superiol') " 9,oü Algodão "C C"'larg. 2,00 peça ;...... 155,00
üpal<lJ estampada Ivetle '.........

" 12,00 CrctoIle Lençol 6/4, I.)l'·anco 1:11. ...........• " 12,00
�Zefil', H.l·lígo bóm ..........................." 6.00 Cretoue Lençol 7/4, branco mt. " 13,00
Pereal para eanlisas � . . . . . . . . . . ..

.

5,00 Cretone lsençol 8/4, brallC{) nlt. " 14,00
'��r�vol�n.e) a_rUgo superior 10,00 Crclo:ne Império 6/4� enl Ctlres lnL . � . . . . . . . .

" lH,oo
l1'1coll!l(" IlpO extra ,. 12,00 Cretol}c Arnigtl 9/4; em cures, largo 2 mts. 22,00
-Tricoline, com salpieos ,........ 12.ão CretOt1i: Amigo 10/4, eru cores, largo 2.20 mls. . 24,00
'�rricolille, para pijalllas :.. ,,- 12,00 Crflone Cari<><:u. 9/40 }:},rg. 2 mts. bl' .• mL 20,00

,.

:-rrjpoline branca, Javra>fla }3,OO Cret.OJl(" Carioca '16/4� .branco, larg. 2.20 ll1t5.... " 24,00
Brilll palrdo colegial .,..................... " 5,00 Cretollc Parn.ízo 10/4. bramco, largo 2,20 rnts. . 24,00
,Brim pardo colegial, superior , 6,00 Cret.one Curió 9/4, branco, largo 2 mts. 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom 6,0.0 Cl'ctolle Curió 1.0/4. branco, lllrg. 2.20,mts. .. 3{l,00 TOllilha Bom Dia 6,00
I1rinl fantasia 5,00 Cretone Nupcial 9/4. branco� largo 2 rnts. " 35,00 Calças feitas para homens 22,60
":'Brinl colossati " 6,.50 Cretone Nupcial 10/4, braa1co, largo 2,20 lUtS. . 40,00 Call1isas de Tricoline desde " :{O,oo
BrLrn, nrtigo hOlll 7,00' r·!ls.c}tdo ('..olossal para. colohão, reclame 5,50. l\1"cias para hOlnens desde " :�,01J
Brim Singapura 8,00 Biscado enfestadp paora. colchão

" 10,00 Meills Paulistas para moças :......
" 5,50

13ri11l Superior ,.......

" 10,00 HiscarIo e,nfestado para colchão, art. sup .. <.

" 12,00 Casacos de malhaiS para crianças " 10,00
i�rim Estalingrado . ,'. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .

" 12,0'0 Atoalhado bralteO e em cores, enfestado ....

" 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno " 12,00>

�
;Stdas lisas' e estampadas e ulIJa iufíoidade �e artigos que deixamos de mencionar, como: rl'udas,

fitas, melas, pijamas, cuecaS, camisas, etc. .

Comprar barato, só Da Casa Yolanda (filial), a casa que mais barato vende.
RUA,. FELIPE SCHMIDT N. 2

Com o fim de diminuir
d�

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital ·de

I

Caridade
fundada em 1765

Comunico qUi assuntos referentes à prc-curadoria feral
da Irmandade do Senhor Jesús cdos Passos e Hospital d" Ca
ridade podem ser rrataQos diàriamente, das 14 às 16 h"filS.
no escritório desta Instituição, na Praça 'IS de Novembro, 16

(pavimento térreo) .

Consistório, 8 de julho de 1944.
NABUCO DUARTE SILVA

�"""''''''''''''''''__''''''-_''-_'_''_-__..._.•-__J''.-.,,-_-..-_-_._-_-_..-.- -.-_-_-___,.._..............-......,.._-

Nensagens de confiança ...

Nova Iorque (De Robert Nor- similar deu-se com os' j�pone-
ton - Exclusividade do CEC ses. Desde Pearl-HarboUI' até Comprar, vender ou alugar
para "O Estado") - A prqpa- a Nova Guir�é, os nipônicos

Iganda alemã divulga uma tro- acreditaram no mito da inven-
"·ca de "mensagens de confian- cibilidade japonesa. porém o

"ça" entre Hitler e Tojo, no mo-
.
rêide aliado sôbre Tóquio, 0'<: '! II

I11ento em que se desencadeiam! golpes assestados pelos britá-
'

M
duas das maiores batalhas ter- nicos e aliados nas tropas ja
restres e navais de toda esta ponesas da Nova Guiné, a ex

guerra. Os alemães estão tra- pulsão da ilha Atú, e a invasão
vando na Normândia e às por- 'das Marianas tiraram-lhes tô-
-tas de Caen a mais sangrenta I das as esperanças de vitória
batalha da sua história, e de sôbre os aliados.
cuja derrota sobrevirá a delTO- �....�_._-........_...._.....--••_................_-....._......_......_-._............ - .......... _-

i COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA� '��'ta total dos exércitos nazistas • 77:na Europa. Por outro lado, a
· misteriosa esquadra nipôniéa

�
Fundada em 1870 _ Séde: B A I A ��foi obrigada a aceitar combate INCENDIOS E TRANSPORTES •

-em águas das ilhas Marianas,
'1Jerritório nipônico já invadido � CapUS) • r-t!senu ....

�t�;� .��
.

�����. ci�' ����
... Cr' 71.1J06.l89.2o

pelas fórças aliadas em opera- ,) ResponsabllJda<1e.. . , .. ,... . ... _ •••.••••.....• Cr$ 4.99f1.477.500,i58

ções no Pacífico. Segundo a Receita . . .. . ........•.............•.... Cr$ 70.681.048,20

máquina propagandista de, AtIvo ' cr, 100,001.917.70,
"'Goebbels, as referidas mensa-

"Sinlstros pagos nos OlUmall 10 anoll ..•............. Cr$ 64.986.957,20
','" RespC>Rsabllidades .. ' . . .. .... . .......••........ Cr$ 76.736.401.306.20

gens teriam reafirmado a con- " Bens de raiz (prédios e �rrenos) ,... Cr' 23.742.657,44'
fiança de Hitler e de Tojo na:: DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Franclsco :,
vitória final! Acreditamos que :: d.e Sá .. An!sio Massol'1'a. "

assim pensem os dirigentes ale- :., Ag�clas e sub-agl!ncfa8 em todo o territórlo naclemal. - SUCUNIIBl no ::
Urugulil. Reguradort>S de aTarias nas principais cidades da América. Europa '.-mães e nipônicos; porém o que

"
• Afrlca. '."

'I,não acreditamos é que os povos '. ,\GENTE EM FLORIANõPOI,IS I
'rlo Japão e da Alemanha co- ': c A l\l P o S L o B O & C IA. - Roa Felipe Schmldt, D. 39

munguem as mesmas esperan- ,Caixa Postal n. 19 - Telefone l.083 - End. l'clegr. "ALIANÇA" �

d h O SUB,AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt, BLUME· ,çal os seus sen ores. povo. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ,

alemão acreditou na vitória, ,

quando os exércitos alemães ��.""�---- - _----- ._....__._._._,.--.--- ---- -...-----�

empurraram as tropas aliadas Curso p'articular.110 território francês para a

Grã-Bretanha; porém, passa- de
dos os primeiros meses após a

Dact.-,lograf.-!lI. e T,::.qul·gr�fl-a'batalha de Dunquerque, perce- u lU u

beram que os nazistas lança- PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a

vam-se numa guerra de

con-I lecionar, diariamente, atendendo das 8 às 12 e das
temporizações e que o resulta- 14 às J 8 horas, em sua residência,
do seria a derrota alemã. Caso na Rua Saldanha MOlinho, 26 A,

Móveis
.ó na

[a maior organização no

gênero nesta cop.ital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

LUTA SEM TREGUAS - Sob torrencial aguaceiro,
soldados estadunidenses lutam no Cabo Gloucester, con
tra os fascistas ·nipônicos. Os sucessivos êxitos norte
americanos na área do Pacífico constituem a melhor

prova do valor dos abnegados soldados de Tio San (In
ter-Americana) .

comp-es,
" 15,t'fJ

12,00
(i,ao
7':')0
tl,oo
í,oo
7.()�1
7,00
10,00
11,00
4100
.�í)f)(J
5;'),00
7.no
7,;)(}

antes

Sv-l Procuraàor Geral

nacóes dos orlZãos de Estatística Mio
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os iniml·
fO� .-III Rraeoil. & lei é fdlexlvel
D. K. M.).

" 3,40

"

2".20
4,00
3,30
3,2()
<l,2()
,1,5,1
G,o',t
6,00
:1,w
'),50
4.5u
1,81)
(i.DO
9,1)0
9,on
:t,:!o
4,40
4,Otl
5,00
4,00
5,00
õ.o»
5,ou
1.50
3;OD
5,00
1,50
3,50
8,50
7,00
8,00
8,50 _

8,50
3,5t�
') 00

3:o.f)
4,50

11,(lu
Hi,oo
15,0'.,1
1.0,5.0
8,on

"

,.

"

,.

"

"

"

"

,.

"

"

"

"

"

"

'('1( 11 'U> OR.l8 op o.lllUlfll}
Imo;, '.luam.llllfilm 'opllllyur ,.I;)S
'o... ;, assau ':!l '02lTmllll !lTlId 'II'
tq.ld ma lIunuq1u, 'S"HH1\J Q;lU"J1'81
-S:i{ , sag:ltnluoJul Jl1!Z')uOS r.;JiJnb
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Fala o dr. L,ídio Martins'
R.'lo, 7 (A, N,) - O dr. Lí- na e decano daquela prestigio

dío Martins assiotente do dr. J. sa instituição, como especialís
P. de Oliveira Botelho, ínven- ta em tuberculose, declara, por
tor do auto- hemoterapia e in- sua vez que em face da vacina Itrodutor do pneumotorax no curativa da peste branca com o

Brasil, entrevistado por um próprio sangue da vítima; 0.'['Vespe:tino local, ?eclarou que I pneuI?ot.orax e todas as outras.
.a vacina do proprio sangue do: terapêuticas empalidecem, va-jenfermo, , descoberta também I-do dr. Oliveira Botelho, é a lendo, também, tão somente, I'

.maior revolução na terapêuti-' como recordações do esforço €1ca da teberculose. Casos de cu- i etapas da medicina. Acrescen
Ta são constantemente verifi-'I tou que, com seu prccesso7 se \

'

cados, num prazo que vai de recorra ao aproveitamento na-l'três a seis meses. O dr. Olíveí- tural das próprias defesas crô
l'a Botelho, que é também da

nicas,.
isto é, aos, anti-corpos e

IAcademia Nacional de Medici- às antí-toxinas. .

-_
�

..' -

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
ApÓS·longos estudos foi descoberto um remédio
-de ,::oJ.:Llponentes vegetais, que permite fazer um
·tratamento com ótimos resultcrdoa das hemor
'10idas e varizes, HEMO - VlRTUS é o nome

dêsse remédio que, para hemorroidas internas
e VARIZES, deve ser tomado na dose de três
-oolheres de chá por dia, Para as hemorroidas
externas, usa-se o H EM 0-
VIR TUS, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com otencôo o tra
tamento na bula, Não encontran
do na sua ícmnócic. peça-o ao

Depositaria: CAIXA P. 1874 (UM
OITO-SETE-QUATRO). S, Paulo.

A mais importante Cc rrp cnhio, de Capital:zação da Amórica do Eul
Amortização d", Junho de 1944

No sorteio de amortização r-eo Iizo.do no dia 30 de Junho de 1844 foram u rnor :

t ízc dos 0.5 sequ írvtes cornb lrio.ções :

OTZ XMG JRB X�i XYa RDH
Teclas cs portodcl (S d ca i �tulcs E rn víq

ô
r , EC,l t.ecd c.s cem estas con'lbinações�

pode!ão receber imediatarnenie O copii.al garantido fi que têm d i ee it c ,

Sede fecial: _. RIO DE JANEIRO
:rSCRI'fÓI\lO para os Estados do Po r on ci e S;;"nta Catarina: -- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39
Inspetores e Agentes em tecia o Brasil,

.'

------------------------------- '-------------------------------

partida!de Corrigenda
No artigo Hr ro o-i o pelo acadê·

mico Pe d ro Ivo' Mira Go rn es . cn:

tem dado a J u rne rri d e. se lê:
"nem iã�J p o u co reco n h ecive ia. �ôo
os estatutos <"0 União Noc:o'nal
d", EstuCionte"," ele., -- deve le,',se
"i .e rn too POt;CCI r e c or h ecíve is �ãi3
os estatutos plcgicdcs do UniÇio
Nacional dos E3tudan I es". etc.

yoltaram ao ponto
Loodres . 8 {U, PJ '_ O «recuo estratégico» alemão, na zona

polonesa de -Kove l , foi de 60 .krrrs. Foi o que informou h?je o comen

"tarista da agência nazista {<Transoc2an». Chegáram, css irn, os ale

mães, depois de três anos de guerra no léste, ao ponto ond� se er:.
co n t r-c vo rn , e rn j u r-h o 'de 41, quando lançaram o ossalto a Russ io

.. isto é, as iJ'onL€::ln).s p.:;lonesCiz de 94.0.

o E�TADO farmã(�a \je phHlI�ão
Estará amanhã de plantão a

"Fc rrndcio Cc tcri n e nse", na ruo,

Trajano.

,_'--'

3atismo no Velairos da Ilha 'Ic��tra:ée
há' dias, riés'ta copito:,

" aquele destacado espor t.is to , Osn i ,

O clube Ve,lel:os da, �lh,:, uma que atua 'no G. A- Po r-c nô e nse , é
dn s rno i s rr o t d v e i s agr?n��açoes que um .p e i feito corrhecedor do "o sso
o r-q u Irrorn o esporte noubco de Sta. I c io t io ri">
C,J.tarina, prcrnove,'ci amanhã, pela' ...

manhã. na su n séde, brilhantes (' 't ti A-" d
_____� .,.- .. fe;,tejo� em homenagem aos nO'lOS " ,anpeplla.O • e

"

ma ores

A d I G ar U
borccs que serão batizados Dentre; 12�t goaIs até a .Sa,T:ldada

carta {) genera' aspar . il,utra' ôles fígurn o de propriedad'ê do:sr. toram I;"tôl caac-
Rodolfo ,rtabe. q,ue ,re,cebeHí c: nome :E;' : a segttinté <;1 distribuição dos

A e O
� ,

.

d"
�. �

1 .� de<><Caclque}),: Se rd c!:tte.� 1., <?ua .. ! goalu�"
�

'.

.

.�

ao conego 1.1i.np';,O" e r�lélu oo'ba,a ÚO Es tod o o o .....upltanCla Avaí 29 goals
' .

da fróta do V. 1. S. C. 'Paula Ramos 26 ",

Na solenidade de batismo do dormindo os companheiros de Serão batizados também. 3 Crispim Mira H3 ..

.avíão "Soror Angélica", destí- armas, nem assaltaram resí- "Scharpies" de IZms2; 'sendo seus. Ca�a\Tanb. 'do Ar 12 "

nado à Cidade de Santiago do dências; lares e o Palacio Pre- respect.ivos nomes' e proprietários: A. D. Cot�gial & '".
«Piloto,» - - Os rr ar' Nunes; <'Ara- Figueirense 9 "

Boqueirão, O cônego Olímpico' sidencial na calada da noite. cati» -- João E,ói Mendes e «Mar- Bocc
í

úvo 8 "

de Melo teve oportunidade de! Sôbre tal estado de coisas um reco» -- Roulinc: Horn :r:.erro. '_ L?p.:s Vieira 7 :'

pronunciar um discurso que al- 'jornal americano, escrevendo Durante o batismo seraa servfdo s Ne i ú

no 5' ,.
'

1
-, «sandwicnes» e bebidas Q03 con- Escoia Il'Idustri;of.'3

"

.cançou arga repercussao. i a respeito, das cousas da crise ví dcd o s e logo opós seguirão' os

O general Eurico Gaspar Du- atual, disse que elas residem na Veidros p o.r o a baía Norte, afim "
"

ira emitiu sua opinião sóbre o :falta de coragem individual, de fazerem, cem o Iate Clube no·' Hoje, à noite, no Rio

discursoi enaltecendo a agude .. : fugindo-se às responsabilida- rianópolis, o último b'eino da nos.- 'rlunünense X Mêldureira, campo

f 1· "d d Id d
. J I sa rep'esentação que disputará no' do Vosçci','

-za e e ICI.a e com que o ora-: eS,. na �mas)�Ci.a �patia:. e- 'dia 15 corn us gaúchas e pá'ulis-
dor se ocupou de assuntos da targm, reslgnaçao, dlstraçao e tos o campeonato brasileiro" , Em São Paulo
maior relevancia para a' orien- Ino demasiado espírito defensi-. sa'; os seguintes OSl velejadore�, Codnthinns x Comercial, campo

tação do govêrno. O julgamcn-
I

vo sem a suficiente agr2ssivida- �o ,:'"ino: _

í "'.0 � C. F, OZ'l·�_io..do dó Pc cuerniJú,
to do ministro da Guerra está de e sem combatividade." I' Coehlu, Jooo ]\iwrltz, "-alte:. Won-

. ' ._
.

I ," derl"'y e Abelardo Ferrar!; pelp O ("e?'12Iesso naAsegUIl1te, car.ta, dI- Nu:r;tca. descll das VIrtudes. V.I.S.C. João Elói Mendes, Rafael nor ampos
nglda ao conego OllmplO de que vItallzam nossa gente. po-II Linhares, Orlando Filomeno e Os-' Seguiu hoje para Cresciúma o

Melo: I dem tentar engodar com

qUin-j
mar .Nunes, Far·se-á, após.o trei· pebolista Onor Campos, que de

"Rio de Janeiro, 15 de junho quilharias de importação- sua nO,a escolh_a dos 4 vale,;adores qu� fendeu o Crispim Miz:a, Ao que

d 1944 '.', representarao o r,.oss.o ....stado, conseguimos apurar' Onor inte' n t.

e . boa fe natural, porem, se paI O «Estado Esportivo» foi gentil- grerá O Siderúrgipa, amanll.ã, fren- cfOCUra nrnen ePrezado amigo cônego OHm- demais tolerante, sabe tam-I' mente convidado para tomar par- 'te' ao Imbituba A. C. Y
.

d M 1 'b" d f' '1' b '1' f - 'Rapaz recentémente nesta Copi-
pIO e e o. eIn o paI e, an11 la rasI el� te na esta, tal, com prática em serviços çle
Pela manhá, ao ler' os jor- 1'0 repelir e destruir, como fez

.

-

..' Bráulio e lião escritório e prestes a concluir seu

:nais do dia, surpresou-me i eI? 1935 e 1938, toda erva da- Esteves JUnior x Lauro Muller I Fe.l!x Magno, o po?ular "coa.ch" cursa de contabilidade. fOlnecendo

.agradavelmente a excelente, nInha que lhe ameace avassa- Em continuaç�o ao Campeonato do f erça. e Lu" e;,'vlOu u� tenta- referências que se fizerem mister.

"oração do amigo, ao paraninfar Ilar a terra e transmudar em. Interno promovido pelo Paulo_ Ra- dor, c onvlt,; .':os 2 co�oreds ,c�acks pleiteia, colocação .

. _

"S
'

A' T "d t Imos
será disputado amanha, no I

Brau[;o e ruo, por lnterroedlO de Pedir informações a esta gerên-
_0. aVIa0 Q�ro�,,� ,ng� Ica

� e�- �p�::.as seus modestos lares "ca�po do Busch" o prélio acima u:n dos nos�03 ctletas que f<:"rc:m cio. 3 v.-l
tlnado a ur.,:nl!::t�q ()o BiJQUel-.CI1S!;8.0S. �r_;;:"c!�arnente, (is9 hrl'o.s dnn1.c. f1t.:::.�,;t.::-,,. OI_./o·TlCoSnnc.tr. Bl'C!s�,j��}.!,c. ·.�-..-....A.-....w......._�\.A."..__�.._....,�"""_· ... _

Tão, no Hio Glande do Sul. I Do gue ele precisa, - e que! "hã. de 'iJole1l:ól naquela cidad;. j;.l5�-�U� li;.l;�J'l �.u
Excelente discurso arem de Deus louvado lhe não faltará Como se sc:be. ,,:,;,b?s}a defen- Ha\:e·du-Puits

•

'
, • A .' deram o Aval e Ja tIVeram seus ,

0I?ortuno e varoml, .onde se
1-- e do alert.a e da assls�encla Treina hoje o Paula Ramos ccntrat03 terminados, Londres, � (U. P,) - A D_

afIrmam! ,�om sobl'l�dade .e [d.
e bons g�aIs que ? �d�lrt�m,. Afim de se prepara� p<;,ra os pró' l'lão se sabe, ainda, a decisão. N. B. anunCIOU que as_ tropas

-clareza, IdeIaS e conceItos lapI- quando mIster, da lmmenCla e ximos encontros, o �ecnlco Ranul- de paraquedistas alemas re-

dares sôbre o momento que vi- da importância dos perigos que ,fo pede O comparecimento de to BASQUETE conquistaram grandes trechos
vemos, abrindo uma clareira se atucaiem para dominá-lo. �os os �mponednte;;� seu quo- Os mineiros venceram os da floresta de Mont-Castre on-

,de luz no denso cipoal que aba- Seu discurso, como a voz e os
ro no ampo a .' .

paulistas pelo _score de 58 a 4!>, de ocuparam importante e1e-
Ia o pensamento br�leiro, es.critos d� outros valores bras�-' (ho(olate Beck e Hizeta em con�i:r:-uaçao ao campeona-1vação, situada ao norte

..
Se-

nesta hora de acomod3.90es, de leu'os terao, estou certo, o me-II"
_

I to brasll�lro. .
I gundo a D. N. B., a encruzllha-

renuncias e de silencios pusi- rito e o galardão de mobiliza- Jogarao
_

Os canocas derrotaram fra- ida rodoviária de La Have-du-
lanimes. rem a conciência brasileira pa-

o
. Ava.i, jogando amo;mha contra gorosamente os gaúchos pela I Puits voltou a ser dominada

-

t
-

10 F,guenense, alterara o seu con-
t d 51 20 I'

-

Nao me fur � oa pl'az�r de ra a defesa de nosso patrimô- junto, lançando mão dos ployer51 larg:a con 3:gem e ,a , firmemente pelos alemaes.
transcrever aqUI, numa smcera nio social. ,Receba, portanto,

I
acima citados.

. FI�a,. aSSIm para ,d�sputar a
�..-..r_-.J

homenagem ao orador, entre Iminhas melhores felicitacões e _ fmalIsslma numa sene melhor

�:)Utros, o� t�'echos inci�ivos e o t�ste:nunho de minha f�anca Osní' Damiani
,

ponto para cada clube" por te-
uTespondlVels de seu dIscurso: solldanedade. - (a) E1lnco G.I V' d da capital paranàense, de três cariocas e mineiros. rem empatado respectIvamen-
"Atentai bem, senhores, no !Dutra'·'. ond�n é

o

aluno da Faculdade, en· BOX te, por 4 x 4 e 3 x 3_

gesto heróico de Joana Angéli- I Foi derrotado, dia 6, no Pa- Avaí x Crisp'im Mira,
cal Ele foi o resultado da for- caembú, o campeáo 'brasileiro cando-se 2 pontos para
mação de sua alma nos precei- de Box Lofredinho por Cuiguí, meiro por ter vencido
tos evangélicos dos quais hoje boxeur francês. Serviu de árbi- score de 3 a 1.
tanto se afastam os regimes tro o lutador Geme Tuney, nor-
nazi-fascistas e comunistas ge- te-americano.
l'adol'es do ódio que divide a

humanidade, instigadores dos
exageros da moderna educação
feminina sem recato e sem

Deus.
Pronuncio, claramente, as

expressões nazi-fascistas e co

munistas porque sáo estes regi
mes que de novo cavam o dissi
dia em nossa patl'ia.
Clama-se hoje pela liberda

de; porém se esquece que não
foram os homens do govêrno
brasileiro que assassinaram

Quando se forem as dôres
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados 'pela
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazível.
Porque continuar a sofrer ?'

A primeira dóse do saboroso c PÓ

Digestivo De Witt> dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
eJivio com a pr �lnf'ir� dó�e.

Peça na FarmaCla o

mar
O pri
pelo

TRANSFERÊNCIAS
Abel Capela, do Curitibanos.

foi transferido para o Figuei
rense. Milton Rezende, do Ins
tituto de Educação para o Fi

gueirense. Adalberto Pelegrini.
do Avaí para o Crispim Mira.
Estes players já poderão to

mar parte no campeonato.

CR$ 50,00 DE MULTA
Foi multado pela quantia

acima o Netuno F. C., por não
ter comparecido na hora regu
lamentar do jôgo com a Esco
la Industrial, marcado para o

dia 29 do mês passado.

JOGOS APROVADOS FOI CONTRATADO
A F. C. D. aprovou os seguin- O Botafogo, do Rio, contra-

tes jogos: Figueirense x Cara- tau o técnico Bengala, do Cru
vana do Ar e A. D. Colegial x Izeiro, de Minas-Gerais.

Lopes Vieira, contando-se 1 ÉDIO JOSÉ TONIOLI

.�
I

•

,
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INDICADOR

DR. MARIO

MEDICO

WENDHAUSEN-
(DIplomado pela Faculdade Nac, de Meo:!cina da Un1.-ersldade do BrasU)

li!t%·rnt"cno do Sar-vtço de Cl1!!11ca Médica do ProfeSlJOr Osvaldo Oüvetra, médico elo
Departamento de Saúde

t;�AN l{;A ;'((gOJCA - Moléstias tntel'llas de adultos e C1'lançlUJ, CONStrLTOR!O
.., Kl!}SIUIí:Nt:IA: J{oa Fell)le Scumidt n. 38 - TeJ. 812. CONSUI,TAS _ Das 1& â. ta

DR.
.- .. _-_ ..•._._ - -------:--------------

ARAÚJO
OLHOS. OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

l<;specialista. assistente do Professor Sansen do Rio de Janelcf).
CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - A tarde. (ta� ii h II.

Rua Vitor M.eireJes, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
D06 Serviço1! de Clinl('� lnf.autil da AssisténlJa '\1l),n'i'iPIII .. Il('''pita.l

dI' Caridade

(:O�suL���J�� ..�����A,'I�I..�A��í�}�,AR�,�I���. to rre HH
Consun a- <.!;I� II! /" I� ('·6as 14 á.� L-I 11;I·r;h.

H ESlnf.:.:'\ICl A nll" \q",.prlu.1 Gu.ilhernw .). P"'h' 71(:'

CUNICA DE OLHOS - OUVIDOS � NARIZ - GARGA�'I'A

DR. SAVAS LACERDA
Glíllica ruédico-cirúreica (te OItHIS - Ouvidos. NH;riz - Gat;ganla.
Diploma de habititaçào do Conselho Nacional de Ofhdrnologia.
C'..oNSULTóHIO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 às 18 horas; Fone 12.5!.
HES.fDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

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

DQENÇA;����,����� f:Cc��������,fAIS DE I
AMBOS OS SEXOS - HAlOS I�FRA-VERl\IfELHOS E l�LTRA-VWLETAS

CONS{;LTAS: das 3 às (} h. - fi. Felipe Sclunidt, 46
RES.: H. Jotnvile, 47 - FONE lt.i48

DR. ROLD10 CONSONI
'(:U�URGJ.A GEH,\'•• ALTA CmUBGIA - MOL1':S'l'lAS DE SIllNHOltAS - I·.U�'I'OS

For-mado pela Facutdade fI", Medicina da Un.lver-srdade de Silo P-aul�, onoe I'vi
J\sml.'sle�1.e por vários anos do Serviço Cirú.rgico do Prof. Atíp-io Correia :Vet.o.

Ci.rut'g:i�" do r'i:r)rnago e Vfll'i) hjiia.res, mtesunos delgado e. grossc, tÜ'óide� �'U1S
Jl1'óstaL::3, bex�:a. üiero, ovár-ios e trompa», v ai-icocere, bid,rooole, var ízes e t:réT1l.Ia:,

CONi:iULTAS:
..1.ll.S 2 às 5 hura s. ii Hua F'e í í

pe S,'h'mid(.. 21 (altos da Casa Paru íso ) . Tel. 1.598.
RESlD&:\'CIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M761

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso :" At)erfei"oamento e Longa Pr
á

tíea no RIo de .Ianetr-o

'l)n[\;I'IIJI/I'A� - Pela ",anha: diariamente d.... lO à.s 12 hF .. à tarde, exc ep't c oc-s
... .I>a" oe, tla" 111.3(1 às 1 II hora" - CONSULTóRIO: RUR JoAl) Ptnt.o •. 7••ollr ..do -

, "'.. n." 1.461 - RestdênclA: \tua Presidente Coutbaho. ,I.

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNlCO .

DR. DJALMA
MOELLMANN

.Sermado pela UnIversIdade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Ci!n1ca médica em geral. pediatria, doen

t88 do sistema nervoso. aparelho genitl)
urtnár10 do homem e da mulher

A8OIÚlte. TécnIco: DR. PAULO TAVARJIIS

Ourso de Radtolog'ía ClInlca com o dr.

Jltanoel de Abreu Carnpanar-ío (BAo Pau

k>;>. Especializado em Hlglene e Saúde

.Públlca. pela Universidade do Rio de Ja

nelro. - Gabinete de Raio X - Electra

lI'sr.tlografla cUnlea - MetabOlismo ba·

..I - Sondagenl Duodenal - Gabinete

de fisioterapIa - Lahoratór!o de mtcros

copia e análise clíntca. - Rua Fernando

:Machado. 8. Fone 1.195 - FlorIanópolis.

DR. SAULO RAMOS
�.. em molMUaa de �_ -

PartoL
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: Nf6.

--Co, .-_cuJa. 6tero, ovArios, apêDdlee,
'-ores. etc. - CIRURGIA PLASTICA

. .IM) PJIlRtNJIlO - Bmma., bldroee.le. .-e

lI'feooele. Tratamento aem dor e operaçAo
• H'emorrolde8 e van- - II'l'llCturaa:

.parelbCMI 4e ltê880. Opêra DCMI HoepltaU
de lfIor1aD6po11a.

l"nça Pereira e Obelra. 10. II'oD8. 1.80••
a-úio: D.. 1C u U hor.., diartam_te.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X '

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, are
ções das vias biliares, rins, etc.

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

nos e efic;:\zes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios. Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro. 3

esquina Felipe Schmid�
Das IJ às 12 hrs., e das 14 às 17 hra 1

Telefone 1.475

IUs recursos bélicos de Hitler R E--�
�

N E R
Londres (Por Charles Sis- sua furia, usando uma arma

,_
�

mondi Exclusividade do que fóge a todos os princípios .

-='/
CEC para "O Estado") O bélicos e econômicos. Os "robo- '

.

�
,

recente lançamento dos "robo- ts" ou "bombas voadoras" na-
.

fl.1ts" nazistas contra a Inglater-1i zistas estão sendo atirados .f
ra vem apenas corroborar as contra a Inglaterra com a úní- ê.::..'

apreciações mundiais sôbre a ca finalidade de atemorizar a

selvageria com que a Alema- população britânica, como su

nha se lançou nesta guerra. Os cedeu em 1904. Entretanto, Hl-

,terríficos bombardeios a

que,tler
está cometendo grave e11-

os alemães sujeitaram todas as gano, ao acreditar que a sua

grandes cidades abertas da "arma secreta" possa I influir
Europa, desprezando o sacrírí- .no ânimo do povo britânico, a
cio das populações civis e des- ponto de melhorar a posição
truindo os mais belos monu- dos seus exércitos na França
mentos de arte da nossa civíli- invadida. Os "robots" foram
zação, constituíram o prólogo recebidos, nos primeiros dias,
das mais. sangrentas destrui- com alguma apreensão, porque
ções com que os nazistas pre- se desconhecia o seu efeito. Ho
tendiam terminar a guerra. O je, porém, sómente a curioslda
início da ofensiva aérea indis- de é que obriga os britânicos a

criminada contra Londres e,ci- olhar para essa arma nazista,
dades britânicas destituidas de enquanto que as baterias e os

quaisquer objetivos militares aviões de caça britânicos vão
revelavam o desespêro de que destruindo gradativamente os

se viram possuidos os alemães, "aviões sem piloto" que são
quando a Inglaterra externou lançados contra' a Grã-Bre
o seu objetivo de resistir p@r tanha.
todos os recursos ao seu alcan- "-........-J'w....- ....�-_-...._......_......_-_-_-_-_._ .....,

ce à agressão alemã. E, agora, Os órgios da Estatística MilitaI
ao verem cristalizadas as ope- têm apôio legal, quando 'nUmaDl

rações de invasão da França,
o produtor e o vendedor a mostraI

os alemães demonstraram a :'e'!w�::ot��e:. :..�).seu8 e8tabelec� L���ra: s:�e��!�O�i���.E-

Dr. tAURO D11 URA
Illspecialista em DoeDçll8 de !lenho

ras - Vias Urllnárias.
Curso de espeeíaltzação de Gineco

logia <doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado. médico e

CIrúrgICO, das afel'ç'óes do aparêlbo
genital feminino (Utero, ovários,

trompas. etc.) .

Cura radical das Inflamações dos
anexos (Ovários, trompas). sem ope

ração). Tr-atamento de todos os dis

túrbios da menstr-uação e da esterUl

dade,
Tratamento moderno da btenoe-ra

gia aguda � erônrea. em ambos os

sexos, por processos modernos sob

cont.rôle endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório,

FISIOTERAPL-\ - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Fone: 1.663.
Residência - Rua Tiradentes 7

(Sobrado).

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

ctnr... e Ortopedia. ClfDjca e CInlrKIa
40 torax. Partoe e doeDIlU 4e aeahorae.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
rlamente das 15 às 17 horas. RESID:l:N·
elA: Al.Jn1nD<@ Alv1m. 86. Fone 711L

DR. REMIGIO
CLíNICA MJ1JDICA

M.oléstias Internas. de Senhoras fi! CrI·

Ionças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
'f'el!pe Scbmldt - Edlficlo AmélIa Neto.
rone 1592, 9 às 12 fi! 14 às 17 boras. RE·

SID:l:NCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,CO Q 480;
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 Q 465�
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES de Cr$ 390,00 a 48Ó�
SAPl!TOS de Cr$ 50,00 Q 255�
AGENCIA: PEDRO SOARES -_ 9

7

Diz-se que o organismo muda completa
mcn te de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de,
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o distúrbio da bexiga,'uma
I fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr d�sprezada,
poderá tornar-se perigosar-transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga),
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á sabei- porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se ach.a fóra de casa, é resultante
das substancias tóxicas no sangue, que
atuam corno irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É: por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não .ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

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

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente à.s 11.30 hs. a,

ã tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

Prestigia o GOl'êmo fi aI

�Jasses armada!!!, - 08 ser'!
um "qufntlla. eohnl!�tB". (J.
J). !f,r.

Camisas, Gravatas, Pijarnes
Meiasdas melhores, pelos me·

nOf\"S meços só na CASA MIS'
CIJ.JANEA - Rua Traiano. 12

Pilu
PARA. O �
BEXIGA

S RINS E A ,

làsDE-WITT
o vidro grande de PiluJas De Witt, conten�o duas ve.ea _ mei� a quan
tidade do tamanho pequeno. custa proporciotudmente muito menos.

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas noS balcões da

Casa SANTA B SA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT. S4 - FONE 1514
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Desesperados contra - ataques n i t
ROMA, 8 (U. P.) _ .. AS FÔRÇAS AtEMÃS NÃO Só RESISTEM? CADA VEZ MAIS ENCARNIÇADAS, COMO ATÉ PASSARAM
A CONTRA�ATAQUES, NUMA TENTATIVA DE GANHAR TEMPO. NO ENTANTO, LUTANDO DE CASA EM CASA� AS FôR

ÇAS DO QUINTO EXÉRCITO OCUPARAM, ATÉ AGORA, DUAS TERÇAS PARTES DE ROSIGNANO, O PRINCIPAl; SA
tUARTE QUE DEFENDE O ACESSO AO PORTO DE LIVORNO. SEGUNDO INFORMAÇÕES HECEBIDAS PELOS Q, G. ALIA··
DO; OS NAZISTAS TRABALHAM FEBRltMENTE PARA REFORÇAR' SUA CHAMADA ·�LINHA GÓTICA�'.) QUE CORRE AO

LONGO nos CUMES DAS MONTANHAS DE CIVITTÁ VECeH!A.

j
\

\

�------....------------........------...............------,--

RiO, 7 (A. N.) � Os bancá
rios promoveram ontem, no

restaurante do SAPS, na Pra

ça da Bandeira, por motivo do

P
A. •

t
décimo aniversário da assina

rossegue com ex! o o avanco tura que criou o Instituto dos

Cercanias de Saint-Je.an-de-Daye, 8 (U. P.) - Por He�úy i BantCáriOS, umd a,?ndoço, . qdu.e.
. . .

f' con ou com a a esao os sm 1-
Gorell - As iprtmerrae horas da tarde, a In antarra norte-ame-I t da elas d S- P

-

1. . �

it
.-

d Sa.í � ca OS a c asse e ao au o,
rrcana prossegura com exi o seu avanço na regiao e mt-

S· t M' B lé S-
Jean, fortemente apoiada pela aviação, assim como pela arti-I Lar: � traus,N te�mR .:0
Iharia, estabelecendo-se firmemente na cabeceíra-de-pcnze, MUlZ,., °Af � ez�, S� as 1 eCdI e,

d f
...

Pld d
.

f t
.

I
- aceio, I acaju, ao a va or,

apel�ard o ogo I�lmlgo. ,

e a tmal ruga a, a ln .andar: t lav�a Campos, Juiz _ de-Fora, Belo
rea iza o o prnnerro cruzamen o (O rIO, por meio e. o _es e

Horizonte Curitiba Porto'Ale
bo:racha. Quando a!ravess�ram .a cor�'ente, ,em �Ireçao . a

gre, Pelot�, Rio G�ande, São
S3.l�t-Jean, os al�mae�, q�e !lavIam SIdo surpreendidos .pelo Gabriel São Leo oldo Nova �������===�=====�==:::::�::::�
maior fogo de art;llhana ja VIsto na frente fran��esa, reagrrain Hambu�.go e pasi:rFu�do. O aimo"�O e' t.110 I Uon "und\!tedtintensamente, ate o ponto de canhonear a regiao com suas V II iI.u II li
peças de 88 milímetros e outra peça, que se acredita era um 1\11 • •

- d' d· d
. ....

grande canhão montado sôbre trilhos nas vizinhanças de il'larCtnelrOS omlogo . peUlu emlssao
Salrit-Lô. O tempo melhorou e a lama está secando rápida- Predsa-se .de 10 marcineiros .

Rio, 8 ,(A. N.) y- Funcioná-
.

mente sob a ação do sol de verão. . .; _ . ,. nos do Departamento dos Cor- Londres, 8 (U. P.) - Conti-
Londres, 8 (U.· P.) - O general Bradley atingiu as e11- para fabmaçao d� moveis. Pa-!reiOS e Telégrafos oferecerão, muam ainda desconhecidos os

cruzifhadas de Saint-Jean, o que lhe permitirá cercar, se pros- ga-se bom salério. Tratar no no próximo domingo, ao ma-Imotivos que levaram Hitle,r a

seguir o avanço, consideráveis efetivos nazistas, na saliente «Lar dos Móveis», na rua Tra- jor Landry Sales, um almôço substituir seu comandante-
situada a 7 milhas ao sul de Carentan. A luta pela de La Haye- jano 15 de despedida, no Autómovel i em-chefe na frente de invasão,
-du-Puits continúa acesa. Numerosas [posições em torno da cí-

' .

Clube, em virtude de sua via-, von Rundstedt por von Klugge.
dade foram capturadas pelos americanos, de sorte que sua No"o a�salto gem aos Estados-Unidos, no !Mas, uma irradiação da emís-
queda não deverá tardar a ser anunciada. li" desempenho de comissão do I sora clandestina alemã, Rá-

til Ilaen Govêrno brasileiro, para estu- dio-Atlantic, diz que von Run-
I U dar, naquele país, a organiza-1dstd pediu demissão, em si-

Londres, 8 (U. PJ - Segun- ção dos serviços postais e tele-I nal de protesto contra a deso-
.

do informações difundidas em gráficos. bediência de Rommel. Êste te-
Berlim, pela D. N. B., o coman- ria entrado em contacto direto
do britânico destacou tropas Invencão com o Q. G. de Hitler, sem
frescas de assalto para entrar br ai 5Ueir ii consultar a Rundstedt trus-
em ação na zona de Caen, o Rio, 8 (A. N.) - Floriano trando, assim, os plano� do co

que indica que está em prepa- Avelar Werneck, cirurgião- mandante-em-chefe das rôr
ração novo ataque contra, a cí- dentista e também técnico de ças; e que Rommel, agora, te-

r'

dade, o qual por certo sera lan- trânsito, fez, na tarde de on- rá as mãos livres na campanha,
çado de todos os quadrantes. tem, perante as autoridades do francesa.
Ainda segundo a D. N. B. 15 di- tráfego do Rio, uma demons-

\

visões de infantaria e tanques tração do aparêlho que ínven- O novo chefe
------------------------. aliados Toram observadas na tou. A comissão de peritos da- dp Polícia

Patrulhas ali-adas em Caen referida �ona. _ �:!t�re���sfs�d��01��t���çà�� se:l�,di��l�áo;-osA���e��;�.Na_ China nao subterrâneas, de modo a não novos auxiliares do novo che-

Londres, 7 (U. P.) - Patrulhas aliadas já penetraram em vai b�m... haver nenhum obstáculo na I fe de polícia sr. Coriolano de

Caen. E o que se depreende dum despacho urgente de Londres, WashI�gton� 8 (l!. �,) - Em supe�fíçi� das, rua.s. Êsse ap�r�-I Goes. Até agora, só .assumiram"
dizendo que patrulhas aliadas 'não encontraram quaisquer si- declaraçoe� f�Itas a Imprensa, lho iluminará faixas especiais ,o chefe de seu gabmete, Fran
nais de ocupação inimiga na área portuária de Caen. Acre- Roosevelt .mdIc0l! que "� g:uer- de vidro fôsco, situa�as ao n�-: cisco Glicério Neto, e o dire�r
dita-se que as patrulhas se infiltrassem na cidade vindas de ra na Chma nao est� indo vel do asfalto. As faixas, emi- da Divisão de Segurança Polí-

.

posições que os canadenses ocuparam há 4 dias do' outro lado bem", pois os avanços Ja�one- t�ndo. sinais com. cores ,convcr;- 'tica e Social, major Frederico'

do canal do rio Orne. Adverte-se porém que seria ainda pre-
ses se processam contínua- cionais, tanto onentara os ver- Mindelo,

maturo tirar conclusões dessa notícia, convindo esperar um co-
mente. culos como os pedestres. _--•••••_. - __••_._- -._.. - - -. -

mentário oficial. E' satisfatório Terreno DO centro fN1�?tos
Atacando com Bela façanha oLO��!���u. P.) - o Q. G. Vende·se, na rua Araujo Figuei- Vl'nhOTOCMreoEMsotadB.�OO aVI·o-es dos maquI·s Aliado informou que o avanço redo, medindo 9,50 mts. de frente

{( » d f' merícanas progrí por 21,80 rots. de fundos.
"SILVEIRA"as orças a 1- Tratar com A. L. Alves,

Roma, 8 (U. P.) - Podero- Pamplona, Espanha, 8 (U. de satistatóríamente, tendo os Rua Deodoro. 35. 5 v.-3
sas formações de aviões aliados P.) - Informações obtidas na atacantes conquistado inicial- - - ............-_••• _-.................__- ............-..

atacaram as instalações por- fronteira revelam que grupos I
mente dois kms. do território Mais de mil , ........._-.._..........._._.._·.·__·_-.·..........r..'·_..r

tuárias germânicas situadas a de "maquis" atacaram a Pre- inimigo, no setor do rio Vire, "Em ofensiva75 milhas a sudéste de Breslau, feitura 'de Mauleon e carrega- onde consolidaram as posições
f

Londres, 8 (U. P.) - Anun-

participando dessas operações ram com os cartões de racío- ocupadas. cia-se oficialmente que mais para o norte500 aparelhos, entre os quais namento e tudo o que encon- _ ou menos mil Fortalezas Voa-
Liberators e Fortalezas Voado- traram nos armazens instala- Agora

'

bíspo doras e Liberators tomaram Londre�, 8 (U. r·)
- Em:

raso As primeiras informações dos na séde do govêrno local. e parte nas operações realizadas su� ofe�slVa �ar norte de

dizem que ocorreram violentas Consta que os abastecimentos Vaticano, 8 (U. P.) - O Pa- ontem contra a Alemanha. Samt-Lo; os allado� capt�ra
explosões na zona dos objetí- foram conduzidos às tropas pa elevou o sacerdote missioná! Acrescenta-se que caças da Oi- ram � CIdade de Aíre, sobre a

vos, especialmente em Odertal. "maquis" em luta contra os rio Bernardo Sotero Alvarez, tava Fôrça Aérea que escolta- roo.ovIa de ;Bayeux-Cout�m�es,
________�.-- alemães, nos Pireneus. Sabe-se atualmente reitor do seminá- vam os atacantes, destruiram a�sm� como uma pon!e sob�e Ú'

que 200 "gendarmes". destaca- rio de Tunja, na Colômbia, à em combates sôbre o territó- no V�re, que os alemaes deiXa

dos em Mauleon aderiram aos (dignidade de bispo de Santa rio inimigo, 75 aparelhos ger- ram mtacta.

"maquis". Marta, também na Colômbia. mânicos. Apoiíiicaj�'"
da Argentina
Buenos Aires, 8 (U. P.)

Anuncia-se oficialmente que ()

coronel Peron foi nomeado vi

ce-presidente da R·epública. Pe
ron exercia cumulativamente
as funcões de ministro da
Guerra "e do Trabalho. O con

tra-almirante Tesaire respon
derá inteiramente pelo Minis
tério do Interior, até a nomea··

ção do novo titular.

Florianõpolis, de J�lho de 19448

Desastre
ferroviário

c _.........::::z:s. ;C:: .

lpor Que não
FloriaD'Ópolis 1

Nota da

Propaganda
Rua Traja.no, 33, sobrado. -- Florianópolis

Terno s . o prazer de comunicar aos et s . Industriais
e Comerciantes de Florianópolis que reiniciamo-, rrossae
atividades, nesta Capital e ern todo 'o Estado.

Julho 19�4. A DIRE.ÇÃO.
Planes e Realização de Camnanhas de Propaganda.

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

redação de textos, idéias para anúncios.

Jellico, Tennesee, 8 (U. P.)
- Os corpos de salvamento re

tiraram 17 corpos dentre os

destroços dos carros que se des-·

penharam por uma ribanceira,
após terem saltado da via fér
Tea, numa curva próxima a es

ta localidade. Os corpos dos
maquinistas e foguistas se en

contram entre aqueles 17 cadá
veres. Há uma centena, ou

mais, de feridos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


