
21 MIL· TIROS· EM 24 Hi·RÀS
ROMA, 9 (U. P,.) -- ROSIGNANO; PRINCIPAL BALUARTE ALE.MÃ!O, QUE DE
FENDIA O ACESSO AO PORTO DE LIVORNO, NA ITÁLIA, CAíUt; F!J'JALMEN
TE EI\/i MÃOS DOS ALIADOS. UMA IDÉIA DA VIOLENCIA QUE 'ASSUMIU A

LU"rA NESSE SETOR É DADA PELA INFORMAÇ_40 DE QUE OS�;tfJOR·TE-AME'
RICANOS, EM APENAS 24 HORAS, FIZERAM 21 MI L DISPAROS� NÃO IN-CLUI-

DAS AS ARMAS DE IViÃO

Chacinados pelos alemàes
Com o 8° Exército, na fren'te de Arez.zo,: 10 (Dê

Verrní llon , correspondente ela: United Press) - As tropas
Gestapo, segundo o que se revelou hoje, perpetraram atroei
dades em pelo menos quatro povoações italianas, cujas .PDpu
lações foram reduzidas a 10 por cento, em virtude das matan

ças efetuadas pelos alemães, Trata-se das localtdades de' Cor
n ia, Foiano, Vignale e Cívítella. Os refugiados que' chegam ao

acampamentos do 8° exército informaram que os à.lein:ã�s rea

lizaram matanças sem aviso prévio, ao que se presume, e

represália pela atividade dos guerrilheiros ítalíanos. Os ref'u

giados informaram que existem pelo menos 50 mortos eu

Cernia, tendo sido muitos outros queimados vivos ou enterra
dos nas ruinas dos seus lares destruidos.atingiria Nova Iorque 1IZ���a, ��.!�)en�nfOrmou_

-- I-se oficialmente, ontem, que
Londres, 10 (POI' John Prnnklfn, tia I:. P.) - Informou- mais de 500 bombardeiros pesa

se, em Estocolmo, flue a propaganda de Goebbels eontfnúa ia- dos atacaram as ínstalacões
Janelo em novas e poderosas armas, embora se laça notar que petrolíferas e um aeródromo
o ministro da Propaganda tenha evitado, cuídadosameuto, des- na zona de Viena. Essa opera
crever a, arma denominada "V -2", não se tendo Informação ção foi levada :;:t efeito sábado, 'Washington, 9 (U. P.) - Revela-se, agora, que durant

fitiedig'na, flue permita eomprovaa si a "V-2" é um .110'\'0. prO-j-
............_w_-.-w._ -......;;: - ....__ o novo ataque do Japão as Super-F'ort.alezas Voadoras 'bom

jetil, flue os alemães têm em preparação, ou simplesmente um Nova convoca(ao de bardearam bases nipônicas na China ocupada. Foram atingi
}lClYO truque de propaganda. Os rumores, flue círeulam em E�- : reservista S dos o porto de Hankau, no rio Yang-Tsé, que é a principa
tocolmo, lançados pelos alemães" procuram cl'ia� � impressão I Rio,lO (D. N.), - O ministro base de abastecimentos para as operações japonesas na Chin
.le que a nova arma secreta sera um snper-projetíl, capaz de da Guerra autorizou os coman- Oriental, e o porto de Lao-Yao, na costa do norte da China

chegar a Nova Iorque; porém, a notícia merece tão pouco eré-jdantes das la, 2a e 4a Regiões No próprio Japão, além do porto de guerra de Sasebo e rI
dito como a fonte de onde provem. IMílítares a convocar os reser- centro siderúrgico de Yawata, as bombas norte-americana

Londres, 10 (U. ,P.) - S3- ...�.h.-_-_","_""'_-__-"""-_"_-_"'J' vistas necessários à formacão caíram também sôbre Omura séde de indústrias bélicas, a

gundo Jean Hérault Paquia, Novíssimo canhão do Parque Central de Moto-Me- sul de Sasebo. Todos os bombardeiros [regressaram às suas

comentarista militar da rádio anti-aéreo canizaçã� e d_? Depós�to de Mo-, bases chinesas, depois do ataque. Assinala-se aquí que' o bom
de PaTÍs controlada pelos na-

Port Cli t 10 (U P) _ to-.Mec�mza�ao no RlO de Ja- bardeio de Yawata deve ter sido ainda mais eficiente que d
.
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destroyers e seis navios n;.e1'- relhos militares.
cantes em tempo reduzído.
"Acredita-se que êsses sucessos

tenham sido resultados de al-- Lh'orno ";8t-r'\ breneguma nova arma. Será um no- II H !J {I II

YO torpedo, ou um novo tipo) Londres,9 (U, P,) - A B. B.
de submarino? Os círculos mi- C, informou que as ruas de Li-,litares de Berlim. se conservam vorno estão sendo teatro de lu
em silêncio, mas os resultados f ta entre os elementos tascistas :

falam por si sós e sem. dúvida e anti-fascistas e, ao mesmo

tornaremos a ouvir algo sôbre tempo, anunciou que os chefes

o assunto concluiu o "speaker" das organizações do fascio

francês" .
abandonaram a cidade,

o novo gOlpe contra os nipônico

o
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Proorietârio e Difl�tor'll>er�ntto - ALTINO FLORES

Floríanópolis-Segunda-feira, 10 de Julho de 1944Ano XXX M. 9152

PARA FACILITAR O SEU TRABALHO

• Observe a contextura finíssima
do Composto «A PATRÔA»! Ba
tido duas vêzes, o Composto «A
PATRÔA» torna fácil misturar
rápida e uniformemente todos os

ingredientes, evitando que a mas

sa fique empastada ou encaroçada.
Porisso, o bôlo fica muito mais
crescido e cora por igual.

Use o COMPOSTO "A Pi\.TRÔA,.
também para fazer ais. suas frituras
mais leves e saborosas.Reconhece a superioridade dos aliados

Roma, 10 (U. P.) - O marechal de Campo Kesselrmg,
num documento oficial, capturado pelas fôrças do 5°. Exérci
to americano, 'reconheceu que a ofensiva aliada na Itália foi
lançada e conduzida "com absoluta coordenação" e que as

tropas anglo-americanas conseguiram, ao transpor as altas
montanhas consideradas intransponíveis, com seus "tanks"
e "veículos" uma das operações bélicas mais supreendentes"
Diz mais êsse documento que os primeiros ataques, seguidos
logo após por terrível barragem de artilharia "foram de in
tensidade nunca vista", conseguindo atingir pontos" tanto
quanto a nossa artilharia".

Deu várias machadadas no pai,
Belém do Pará, 10 (C. M.) - No interior do município de

Corralíriho, Manoel Pinheiro e sua mulher Mariana se desen
tenderam quando voltavam de uma festa, tendo o marido es

bofeteado a espôsa. A filha do casal, de nome Raimunda, de
13 anos, que assistiu à cena correu à cozinha da casa em que
residem e apanhou um machado, com o qual desferiu vários
golpes em seu pai, que caíu gravemente ferido.

UM PRODUTO DA Swift do Brasil

,

,
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"AORE HUBERTO ROMDEM
incrível e vergcunosa: mterveio o capelão ao colé

gio e chamou à ordem a tal professora, fazendo-lhe
ver que isso de insistir muito na leitura do Evange
lho era "espírito protestante! ...

" A protessora, de
sapontada, abriu o livro "História duma Alma",
onde, numa nota, se diz que Santa Terezinha do Me
nino Jesús não passava um só dia sem lêr e meditar
um trecho do Sagrado Evangelho - e a inteligente
professora concluiu que, segundo o parece!' do cape
lão, a santinha de Lisieux devia ter sido "espírito
r:'otestante ...

"
.

A tal extremo chegaram as coisas entre nós! ...
Felizmente, nem todos são" guias cegos", como és ..

se ... A ignorância do texto sacro é uma porta aber
ta para o mais horripilante fetichismo religioso,
para essa detestável superstição, que campeia p-o�'
tôda parte, entre nosso povo. À medida que resplan
dece a luz do Evangelho, dissipam-se as trevas dês
se fetichismo supersticioso e fogem os morcegos das
macumbas de todo o gênero ...

Os protestantes nos acusam constantemente (le
proibirmos ao povo a leitura da Bíblia, com o fim,
dizem êles, de encobrirmos as inovações e adultera
ções que os Papas introduziram 110 texto sacro. Nes
sa rórma grosseira, é inexata a acusação. Não prol
bimos ao povo a loitura da Bíblia (edição católica,
já se entende); mas essa incúria quasi geral, êsse
pouco cuidado que temos de jnstruir o povo católico
nas supremas belezas da revelação divina, equivale
praticamente a uma proibição - é uma "ignorân
cia proibitiva".

Ê inutil querer rebater as ínveotivas dos pro
testantes nesse terreno, enquanto não destruirmos
o fundamento das acusações, enquanto nossos cató
licos não conhecerem tão bem o texto sacro como 05

protestantes. 'Por via de' regra, entre 100 católicos
leigos não se encontram 5 que conheçam a Sagra
da Escritura; ao passo que entre 100 protestantes
não há 5 que não a conheçam. Verdade é que 08

protestantes partem do próprio falso de que a Bí
blia seja a ÚNICA fonte e norma de fé, rejeitando H.

'Tradição Apostólica e o Magistério da Igreja; mas

sôbre êsse princípio falso levantam êles uma con

clusão muito verdadeira e salutar: a necessidade do
estudo da palavra divina. Porque não levantam os

nossos católícos a mesma conclusão sôbre um prin
cípio verdadeiro .?

A melhor rerutação dos erros protestantes, €i "l,

melhor resposta a tôdas as suas invectivas é um

conhecimento profundo e exato do texto sacro.

Conhecer a vida e a doutrina de Jesús Cristo -
eis aí a alma da Ação Católica !

2 o ISTAOO- Segunda-feira, 10 12. Jul'ho •• ,.4.
. .

IA. .al_a 4a A960 Católica
Há mais de um ano (1. '.e estou Viajando. Perlus

trei 14 Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarine,
Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Baía, Ser
gipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Gramde do
Norte, Ceará e Minas. Visitei 300 cidades'. Fiz mais
de 1.000 (mil) conferências sôbre assuntos da Ação
Católica, Imprensa, Literatura, Comunismo, etc. Co
nheço milhares de Zeladores do Apostolado, Filhas
de Maria, Vicentinos, Marianos, Moços Católicos,
etc. E posso afirmar que vai por tôdas as latitudes
e longitudes do Brasil um sôpro de promissora pri-
mavera esplrttual. r

Entretanto, encontro por tôda parte um grande
impedimento: UMA PROFUNDA e VERGONHOS.\..
IGNORANCIA DA REVELAÇÁO DIVINA.

Abrí alguns inquéritos. Resultado? Entre 100
Zeladoras do Apostolado de certa paróquia, encon
trei uma só que tinha em casa o Novo Testamento;
e mesmo me confessou que Iêra apenas "alguns treí
chínhos" do Evam.gelho. O resto - táboa rasa!
Ignorância absoluta!

Entreguei a uma Filha de Maria - secretárta
da Pia União, não se esqueçam! - entreguei-lhe
um exemplar do Novo Testamento, pedindo-lhe
abrisse o capítulo 16 da Epfstola de São Paulo aos
Romanos. Foi um desastre! A piedosa donzela, de
Comunhão diária, atrapalhou-se grandemente, ..
Caíu das nuvens ... Nem sabia o que vinha a ser
(OEpístola ao Romanos". Abriu o livro e comecou a

procurar antes dos Evangelhos! ... Capítuios: ver
sículos - tenebrosos mistérios para essa católica ...

Em tôdas as minhas viagens através do Brasii,
raras vezes encontrei, entre os católicos leigos,
quem soubesse quais e quantos são os livros do No
vo Testamento - do antigo então nem falemos!

Aí está um fa-to profundamente contristador!
Aí está a maior entrave ao triunfo da Ação Católica!

Como póde prosperar a Ação Católica, quando
os católicos ignoram a alma dêsse movimento.
Quando Jesús Cristo coutínúa ignorado e desconhe
cido'? - o "Deus ignoto" de que São Paulo falava
aos atenienses ...

Em certa cidade do Sul, abrt um Curso Bíblico,
público, gratuito, que funcionava todos os sábados
à noite. Quando apareceu nos jornais a notícia des
sa iniciativa, foi um escândalo para numerosas ca
tólicas de fita e medalhas! Perguntaram, íncrédu
Ias, si era mesmo eu, o Padre Rohden, que ia lecio
nar o Curso Bíblico; si não era alguns dos pastores
protestantes do lugar ... A tal extremo chegou en
tre nós, a ignorância da palavra revelada que "bÍ
blico" e "protestante". são considerados sinôni
mos ...

Peor ainda: num grande colégio de freiras, uma
,.' das professoras, muito inteligente, recomendou às
alunas dos cursos superiores que cada uma tivesse
em casa o seu Novo 'I'estamento e lesse cada dia um

trecho, afim de se famíllaa-ízarem com o texto sacro.
E sabem os meus leitores o que aconteceu? Coisa

Para

praticam. as aoutrinas bíblicas. Infelizmente há

padres que são "guias cegos" e mesmo tiesaconse
lham as ovelhas que leiam. Nós, os católicos, não
lemos os Evangelhos e muito menos a Biblia; so

mos vergonhosamente ignorantes da Escritura Sa

grada e por isso Jesús Cristo é desconJu:cido , p�ra
nós. Quem tem a culpa dessa nossa iqnorância?
Não lemos porque não temos Bíblias, nem Evange
lho para ler. As bíblias de edição católica (Figuei
redo e Malas Soares) são caras e raríssimas; não
as obtemos por menos de Cr$ 60,00. Num país , cc

tólico não há Bíblias ou mesmo Novos Testamen
tos à venda.

Os protestantes sabem e praticam os" ensinos
sacros porque teem sociedades bíblicas, que) por
meio de auxílios generosos de ricos, imperadores,
reis, presidentes e até de modestos ordenados, ptt
blicam o texto sagrado ao alcance de todos, até
mesmo dos que nada teem. A bíblia está em todos
os lares protestantes, e, logo que olçuem. lhes ma

nifesta o desejo de conhecer a palavra divina, logo'
surge um crente evangélico pronto a emprestar ou
mesmo dar o Livro de Deus.

Observei. que o Novo Testamento protestante'
é igualzinho ao católico e até vejo que os protes- .'

tanies publicam e vendem o Novo Testamento tra
duzido pelo Padre Antônio Pereira de Figueiredo_
Já tive livraria e, certa vez, depois de muito traba
lho, obtive alguns poucos de exemplares de Bíblias
e Novos Test.imentos de ediciio católica. Sabem os

leitores quem os comprou?
�

Os protestantes, que:
foram sempre meus bons fregueses de livros ca

tólicos.
Há uma única diferença entre o Novo Testa

mento de edição, católica e o de edição protestan
te: é que aquele, o de edição católica, tem notas ou
comentários de padres e o de edição protestante so
tem a palavra de Deus, e nada mais. Isso mostra
mais uma virtude protestante: o mêdo que teem os-

. protestantes de meter no texto sagrado palavras
dos homens.

Venham as Bíblias e Novos Testamentos de'
eâicão católica e os católicos os lerão e não venham

.

os padres a condenar a grande virtude dos protes
.

iantes: O cuidado reverente com que tratam a Bí
blia - a palavra de Deus.

Si desejardes um Novo Testamento ou um,a'

Bíblia Sagrada (ambos traduzidos pelo Padre Jb
tônío Pereira de Eígueíredo, da edição aprovada em

]842 pela, rainha D. 11aria II, com a consulta, do Pa
tri8irca Arcebispo eleito de Lisboa}, enviai Cr$ 2,G(p'
para o prfmeíro ou Cr$ (),oo para a, segunda eom-

�� A

:l,

SOCIEUADES BÍBLICAS UNIUAS
Av. Erasmo Braga n, 12

Oaíxa Postal. 454
Rio de Janeíro

UM CATóLICO
*

AM aqui, falou, e muito bem, o Padre Rohden.
Precisamos de padres corajosos e amigos da verda
de como êsse. Deus lhe dê longos anos de vida e de
labor. Ninguem de juizo -são póde negar que os C(!.'
tôucos em geral, nada sabem de religião e até mes
mo odeiam os protestantes porque teem êstes 8

onde não vão as carnes
Rio, (Especial). - Escreve o ram-se, porque as diligências inalterável .a proibição. E não

"Correio da Manhã" que os contra eles constituiram um só mostram o menor desejo de
mercados . norte - americanos programa de ação. mudar de atitude.
não impo�m c�rnes de açou- Poder-se-iam desinfetar as É o que interessa saber aos
gue que nao sejam de produ- carnes afetadas. Mas teriam criadores e frigorificadores do
ção e )�rocedência d<;_> C�nadá! depois do regime de tratamen- Brasil. Qualquer argumento
A�tralla .

e Nova Ze}�nd1.8.. VaI to os mesmos valores nutriti- no intuito de sustentar que fal
nISSO �u�to da ,polItICa ultra- vos? Os norte-americanos dei- ta ou escasseia aqui o produto,protecíonísta alí adotada, sem xam os doutos e especializados ele se escoo para os Estados
col'l:tar que a nação, na prí- discutirem. Enquanto a luz Unidos, deve ser recebido com
meira como nesta segunda não se derrama, eles mantêm tôdas as reservas.
guerra mundial, provou exube-
rantemente ser o maior poten-
cial do fornecimento de tais
artigos e seus derivados.
Apesar das medidas que ri

gorosamente se executam nes
.se sentido, ainda se imagina no
Brasil que os Estados Unidos
podem vir a ser consumidores
das carnes brasileiras frigorifi
eadas. É um engano, Enquanto
perdurar naquela República a

lembrança da contaminação de
seus imensos e ricos rebanhos
pela aftosa, as restrições e os

impedimentos subsistirão. Os ,. - - - -M-..- ..- ..-.- - - -.:- - - _-_-.-.-.- -.-..-M-.._ _ _,.,. __

j�rs��:������c��,��::�::�q�� Sapatos para Senhoras�1��r!�cr�!C�oag:ç��nd:n;!d��
,

imoladas as exigências dos pre- Aproveitem os preços vantajosos!
ceítos profiláticos. Confundi- Os mais modernos modelos!
ram-se virus da aftosa, virus da Tudo não vaI além de Cr$ 50,00!
estomatite vesicular e virus do Sapaatría Barreiresexantema vesicular dos suinos.
Confundiram-se, não porque Rua Cone. Mafra, 41os técnicos não os distínguis- V -. 24sem. Ao contrário. Confundi- __ - .,. " w-_-",. - - -.- __ Sv- 2

de 1944.
NABUCO DUARTE SILVA

Procurador Geral.

G R I P E o TOS S E o B R O N Q U rr E
�---...- .._._---. ._".---•..._---_._.....-----.-.---.-.-..- ..--_........_-_._._..-.-_-.-_-.-",._._.,..-.-.".

Fixe .bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organização de rnôveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha
mos e engradamos gratuitamente para o interior.

Para madeiras compensadas, pede-se,
oferta à DELTA Soe. Com. Ltda.

Av. Augusto Severo, 42. Rio de Janeiro.

\ .'COLA DE SOJA

s. BEÇAK (
NOVO PROPRIETÁRIO - NOVA ORGANIZAÇAo

Avenida Celso (jarda, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos,
e Hospital de flaridade
fundada em 1765

Comunico que assuntos referentes à procuradoria gera!'
da Irmandade do Senhor jesús aos Passos e Hospital de Ca
ridade podem ser tratados diàriamente, das 14 às 16 horas.
no escritório desta Instituição, na Praça 15 de Novembro, 16i

(pavimento térreo).
Consistório, 8 de julho
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. Lu-t'a-se .i"'da
em 'Mytikina
Kandy, 8 (U. PJ - O comu

nicado do comando do Pacífi
co Sudoeste anuncia que as

-tropas norte-americanas avan

çaram mais algumas centenas
de metros na 'parte norte da
cidade de Myitikina," após po-

fale.c.imento· '. . d�rosb ataque, realizado .pelas
fôrcas aéreas norte-americanasLisboa, 'L(.U - P.) ..

-"- Faleceu cont.ra as >
: rôrcas. 'japcnesas,;:aquí o <Cidadão brasileiro Antô- ."

:IDo Ferreira Pires, de 71 anos
que resistem desesperadamen-

-de idade, natural do Rio de Ja-
te numa pequena área dá' .C1"" •

.

dade.
. .neíro, e que era propríetárío

� ...d,?ma agência �'U.ne!ária �m Um .«sbow» CI�

··!;i���� �n._ _u.--.-.
casadas

...w � 'OV h.iVA_4n'

Rio,8 (C. M.) ..:__ Informa umA prata., o oIro· lteiégrama da·capital bahiana
Bretton:_Wo0ds,. 8 (U.�p..)."""'" el?-con�rar-se ali um show par�

A delegaçao meXlCana· a:' Con-, dlversao dos soldados e man

Ierencia Monetária In"ternaciô· nheiros norte�americarios. O
: nal apreséntoú uma piopostà;· "show" é numerado 259 - e

no sentido de que a prata seja Cbúst�tuido somente de mulhe
incluida como parte dó. f'lindo ré� ç�sadas. Já esteve no Roe:ci-
"de estabilização internacional; fe e 'irá, depois, a Fernando' de
'conjuntamente com o ouro ... Norafiha. I

�?},,�".FEITOI
�) �V�

P�o.duto cientffko paro emb.lezor os seios
HOlmo Vivo. n.s I pata os ... ios peqll�I108 ou' fi'acido•

.• , .�ózmo v:tVb. n.' .� paro o�. à4Jfos qrdJides. vohnacscs.
�. 'In&fellsiyo à �Ú.e - {'6tOl'ula de aoso1'.lta cOflf'ança.
) .I. ·_.l'!IOIMaopoHa n••FIl.....ci•• 1fI0<I.r_.

�-..,.... bulirei e ·tII1. '" - Em BIUlnenau: 'arma,,;••
Sanita. • adin -r-' Bm ltajaí: '.'m.cia Santa
r••uinh•.

santo do
Setel:rmâo5,

tíf'eS
Oeleb.rQ·se, hoje, Q m-amória dos

s:e·t-e {ilhos de st.<;l. Felicidade. q.ue.,
•

no ano 150, so-b o ím�rCldol' Mar
co . Aurélio. poqo.ram com a vida
B·ua fidaHda.d-e .. e.ristn e fi religião
CQtôli-co. Ac:uSQ·do:s de ,s:erem cris·
tã·oli pe:ro.nte o j',:ref.eito Púbtio,
tentou êste persuo.dí·los a rene

garam a fé Empregou, primeiro,
j�aonias e promes.s'Qs; v_..ndo qu-e

Jh!;s.ta dat'a de'C:or.re o a.niver�il:ário dest.a fo."!'m.a rrão a.Jc.a·nçnv,a node ..

..-do 8ro. Zola'n'da Boit.eül' RuS89, re-cnrr.eu às arne:a_ça,s. Ma'fó. f�i tu�
, ••p,ss:a. do sr. maJor ,Egíaio RUlIsP. do em vãc-. Sta.. Pelicida-d:e, que

., * o:s.sí'St'io a e's{'as C!".nos c.ru<;!:iantes,
. FQZ o.nos hoje o sr. L".o.noldo u'Ol'tava Se.�s filhos e pg.rm.ane.c:e-

... rem f'irm�s-. Afintii, ;tno:ndoú o rm-C__·Iho. af:ictial de j).lstiç� do. la'
: pio .9.re:fe:ito mat-QT 0:8 confe.5SC;;eB.

Vaz:a .i�
.

.u;a fé,.. Ic:=e.íro {:Ql a.ç.oH-a.40 ati'
. e.xpir.Q..r., F-eli:x e F-eUpe f·oram In01'_ t
tos (l' paulod'<l:$C, Sil-vano ftri p�ec:i-Ipitado paro U.lU ahismo. Al'exan.
dre, Vital e M:a.r.cial morreram de.
qolades.

.
.

ANIV)�R�AR1(J",
TI'Qn-s.cor·re hoje Q dat:a nataI:í-cia

.'lia: .ra.. viu vo Mm'ia Lopes Fer
. Zlun.de.s .

HoJe },lQss'a o n·n-tulício da 91'.0..

Maria Simas Fragoso. e'Epos-a do
'Si·. Elpídio Fragoso Filho.

-«,

4Respire com desafôgo!
Bastam algumas destas
gotas. em cada narina!
A€almanl a irrlt:aião, des...

'V. . prendem.a muoosidáde,
I'.

IC� trazem prontoalfvio! .'.

VA-l-IIO-NOL

L,

CARTAZES '·DO DIA
MOlE aa.feira

(lHE
A's 7,30' horas

''Crianças fuziladas na prese'oça dos pais! Pais passados pelas
anuas na presença dos lilhas! Comovedor'e revoltante!

·,com'Hhilip DOrD, Ana Sten, John Shepperd e Virgínia Gilmore:

C h e t n i k· s
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
TODOS PELA VITORIA (Desenho Colorido)

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00. Imp. 10 anos

(lHE (CIM·PERIAL))
A's 7,30 horas;

"Rigorosamente proibido até 18 anos. Fortíssimo ! Enervante
Com Loui$e Platt e DOOGlld Woods:

Mulheres esquecidas
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

. OUÇAMOS O MAESTRO N 2 (Short)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. ·Imp. 18 anos».

simultaneErnente no Odeoo 5, 7, e 9.30 horas,
Imperial 7,30 horas, o sensacional "furo";

A invasão da Europa
CeRas autênticas dessa gigantesca epopéia filmadas nos

próprios locais da luta!

Amanhã,

O problema dos a�to�obÍllsta� em tráfego já não é mais
. apenas a Ialra de combustível. mas também a substitui
ção das peças gastas. ou inutilizad;s. Para que as· peças n�o·
se desgastem,' há recomendações essenciais a seguir, dsstacan
do-se entre outras:

• Vigi!,!n�i!!:_50bre o problema da lubrificação.
• Velocid"1de moderada.
• Carga ou ser·viço .adequados ,t força e finalidade do -ueiculo,

últimos. itens
.

sã� comproli1i�sos. d� próprio
para com seu carro .. Quanto à lubrificação,

porém, este é o importante encargo
de produtos de alta qualidade, como
são os lubrificailtes,Essa, "que 010'. sr�"""': -:

encontrará sempre em qualquer Re-
• .

vendedor Essa:"

STANDARD .OIL COMPAHY OF BRAltl

dia

de

•

•

seu carr.

•

Már.

para um
-

melhor pr.,veilo

Estes dois
automobilista

"

:.�.

..... �', " )

.

� ", .

-.� ,

, ,

.....
'

•• •

�a!o�lt.'reo�anun--
ciado que f ô r ç a, s anglo
gregas $stão operando em tôr
no' do anel defensivo exterior

que protege' as posições ale
mãs no Egeu, há vários meses.

Segundo alguns comentaristas
militares, as atividades dos
gregos e britânicos forçam os

alemães a manter uma guar
nição de vários milhares de ho

mens, que seriam de alto va-

lor na presente fase da guerra,
no território do continente eu

ropeu.

; ...

Aceitamos representações
"S.T.C.�� - Sociedade: lndu"trial e Comerdal tm S.
Paulo, dispondo de uma;' organIzação técnica de vendas e

distribuição, com amplos con\1ecimentos da praça e ofe
r.ecendo as melhores referências eon1erciais e bancárias,
aceita ofertas para a sua Seção Comercial, de represen
tacões ou agências de produtos manufaturados. matérias
primas nacionais ou estrangeiras, quer sob comissão ou

por conta própria. Ofertas detalhadas para ·(S. T. C.»
Caixa Postal. 3.594, SÃO PAULO, ou para

Rua D. José de Barros, 152, lO" andar.

Caravana
estudantil

, GRIPPE
� grippe segue frequentemente o.

""sfriados. Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,
facilita a respiração, acalma a tosse,

D.prompto
allivio.

;-:,__
\Agradecimento e Miss�

Rio, 7 (A. N.) - Passou, na
manhã de ontem, por esta ca

pital, em trânsito para o Reci
fe, uma caravana de alunos da
Faculdade de Direito da Uni
versidade de São Paulo. Essa
caravana vai à capital pernam
bucana a convite do prefeito
Antônio Novais

João Machado Pacheco Junior e irmãos. ainda sob
a grande dôr que lhes causou a morte de sua ines
quecível mãe, Florentina Duarte Macho.do, vêm.
por êste meio, tornar pública sua gratidão a todas
as pessôas que os confortaram durante a doenca

daquele ente querido, bem como a quantos a acompanharam até-a
sua última morada ou que apresentaram condolências. Aproveitam o

ensejo para convidar os parentes e amigos para a missa de 7' dia,
que será rezo.da, amanhã, terça-feira, às 7 horas. na Igreja de Sto.
Antônio. na ·rua Padre Roma. desta Cidade. A quantos comparecerem
a êsse ato de piedade cristã, a sua gratidão.

Posto de
cooperacão

,Nove afundados!
Londres, 6 (U. P.) - O Al�

mirantado comunicou que, no

curso de recentes ações de pa
trulhamento em águas do Ex
tremo. Oriente, submarinos
britàn icos afundaram um tGtal
-de 9 navios de abastecimento

inimigos.

São Paulo, 8 (A. N.) - Foi

inaugurado, nesta capital, em

ambiente de grande vibrava
ção, no qual estavam represen
tadas tôdas as classes sociais
brasileiras, o primeiro Pôsto de
Cooperação com· o Expedicio
nário, que ficou localizado no

recinto da exposição antí-na
zista.

e no
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o analgésico de ação ultra-rápido, cuja fórmula • perFeita e única

hi _. super-reforçada pelo ÁCIDO BUTANÓICO-O-OXI8ENZÓICO,
" o mágico ingred'lente centre dores, gripes' e resfrr1ldost

A Wehrmacbt é apenas
uma sombra do

"

passado

ÂpareHl0S elétricos para

ONDULAÇÃO PERMANENTE
.

e s.eCJs C1ces·sórios

SECADORES DE CABELO
os tipos moi,s aperfeiçoados e

,
de ,qualidade garantida

� .n.(t -M� .a. .ma'Wa

FATORES
�bri�n�: i

NICOLAS DARVAS...,.. TÉCNICO "I:ATGORRU"
DistriiJu'idore� exc1usjyo�:

IPlRElHOS ELÉTRICOS flTORES HDI.
sÃo PAULO

Rua Olímpia, 124 - Tel. 5-6531
�', �?

.

Correias de transmissão
Vendem-se (l preços baratíssimos,
lIem c'ompetêncio, e diretamente

da Fábrica!
'

Sapataria
Rua Canso

Barreiros
Mafra, 41

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

FARMACIA ESPERA'NÇA
do Farmacêutico NILO LA tIS
Hoje ti amAllhi _6 a .... preterida

o....... ..cloaatto ti Mtrancelr.. - Komeopau.. _. Perf1uIIarIu -

ArtIcOll de borracha.
Qar..� • exata oblttrTbeta .0 �t.ú1. •.._

tbM' \O •...., ........',..:'....**4 'iU

.i. "

'JA.

A mais importante Companhia de' Caplta})zaçõ,o (la América do E�\'
Amortização d. Junho de 1944," ,

Na sorteio de amo,rtização real:'zado no d iq 30 do Junho :ie i944 !-aram' m:1:l()T'
tlzadas a.s seguintes oombina.ções:

'

OTZ X"G ARS ,XAI XYQ RDM

',:'"

Tedos 0.5 pcrtodores dos titu19S em vigôr, s('�teadQs ccrn estas eombhctçõ'es,
po,derão receber imediatamente o capital gOTontido o que tÉlm direito.

SeQe Secial: - - 'RIO DE JANEIRO
'"

"
'

ESCRITÓRIO para os Estades do Paraná e Senta Cowrina: --, CURITIBA
,

Ruo Barão do Rio Branco nll'. 39
Inspetores e Aqentes em todo o BTWliL '

DE PESSOAS

USADO COM BOM Rf;

SULTAOO O POPU�

GRATIS! peça este livro

Londres - junho (Por nani Tes capturados aos alemâes
son W. Baldwin, - Copyright contêm rigorosas advertências
da Inter-Americana). - Atóra aos soldados para que pOUpe111 ;

a evidente debilidade germâní- combustível, veículos e carvão.
ca no ar, revelada na sua inca- E falam, da dificuldade de Hb
pacídade de repelir os desem- ter novos .suprímefítcs. �

barques iniciais aliados na cos-
' 3 - Cartas de alemães aos' i

ta da Normândia, as primeiras soldados da frente falam sóbre
semanas de combates aponta- as devastações causadas nas
.ram outros indícios de que o cidades germânicas pelas bom
.exército alemão não é mais o bas aliadas.
que era há um ano passado. 4 � Um documento de gran-. '

Há sinais de uma crescente de interêss€ ordenava aos ale-'
deterioracão do moral do solda- mães na Normândia a não sai-

'

do alemão, Além disso, a quali- rem à, rua, a não ser em grupos I'dade dos soldados até agora, de dois ou mais, e bem arma

'encontrados não têm sido de dos. Não se pensava qUE' o mo- I''primeira, classe. Não se deve vimento de resístêncía ' nessa, A $."1"'5 ATACA TODO O ORGANISMO
,acreditar,:'no entanto, que o região da França Iôsse tão, po-

'

O FígllÓO\ o Baço, o coração I) Esrôrnago, oi
inimigo não é forte e é incapaz deroso.. Puunões li Péle. Produz Dôr-« de Cf:tbf'(,�a, DÔr .. 'ÕI

de lutar tenazmente. 5 - Dos primeiros ;).00.0 pri- aos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda, d,ó Cà�
Eis alguns fatos que lançam sioneiros naztstas capturados, belo. Anemt», e t\borto8

uma luz interessante sôbre .o apenas 5f}{ são nazistas sínee- Inoff'n�iv() 60 organísmo. Agradável, como 110&.
estado geral da Wehrmacht: ros. Mas outros em grande por- O' EUXIR 914 está óprúv3do' pelo D. N., S. P'.

l-A Schutz5taifel, herdei- eentagern, ainda se mostram CO�O �(lxJJi3r no tratamerno
: rt6 SfUU8 e fi.eu" '6. �,II,"AGE A1l.l�'-s.

1".a da tradícão da Guarda' de dispostos a lutar pela Alerna- �8d�lI,Io da mf'SmA OI'íg�m.
'

,

'_' � uma, na

Elite e da guarda pessoal de nha e acreditam que a Alema-
"

,,'
'

VALIOSAS OP1NIOES ruó JUv-e� de Brit-o. Tr'(1l{-ar

'Hitlef, não é mais composta nha vencerá a guerra. Os ofi- ,

" 9 g[;lXlfr�dt14JO, dada a sua I AraslD que a:JlRct\!:eJ �n1tn' no C;Q'8� n·. 7'0, &0 i'tl·e.�l1nQ

'unicamente de membros' do cíars são 100(;:" ardentes luta- Ji:a-sa. ,'ê óJíitUl, a:uxillar, do tra-, �e:ze:s o El,IJOR «9l1f» al1tentl:e FU-Cl. 1.9 v. - 5

partido. Eleme.ntos de três bâ,as dores, que tentam até o último
'

. ta:nuQU:o da .SUllis prineipalmu,. Se:lllPl'll o;s malo'ores t«S.ultal.bfS' -�-� --,---,- ._--

�ivisões Schutzs'taffel estão en- ,mmnento .impediJ:" a reu�ição
'

1:& ntis ca�o ;"m fll!'e ii via b8"1 aI) {rcrallJ'lllt) da SlIUiS. ·e·'arre,,' 'ta,'','fl'entando as ingleses na Nol'- de seus soldados. �ill'--é1é.rn:.��l'Í'al;'ll, '1--- {li-) D.t. ttl1;J!f ";';Je:ftI
mântlia, o que explica 0:8 vio- 6 - As dívísões alemães até,.���������������������=���.....:lentos combates travados nes- agora encontradas não têm os

se sector. Vários dos prísíoneí- seus efetivos completos. Novo,novême
-ros capturados dessas unida- 7 - O equipamento alemão !J

�, no entanto, nãp, eram ainda é bom e abundante, com J-ugoeslavomembros do partido naZista. excepção de: aviões, veículos '. ",' ,

2 - Os documentes milita- motortzades e tanques. Lonut-e's, a'(u., ;p.};5;__ Infor-
ma-se em bda, ,fant� .que Ivan
,SubasÍo formou novo govêrno
,jug-ooslav'Ú, . a'S'Sumhrdo pessoal�
'mente a presidência do COll'se�
,lho e .as p.a:stRS do Exterior e'

" Gue1Ta. Os cpmpon:e�te� .
dn

"

nov9 ..gabinete, são,' dois' sérV'i:qs', '

dois eslovenas, ·dOis cl'oat:a.s;:,fi
gurando ainda no mesmo gabi
nete dois membros do Conselho
Anti-fascistas do marechal �i
to, recentemente chegados a

esta capItal, procedentes da
Jugoeslávia.

l1lteressadOS pero
cc:peixe-eletr ico»
Manáus,8 (A. N.) - Encon�

tra.=.se nesta capital o sr. Au

gusto Rabaud, em missão da
GOlumbia .University. Falando
à imprensa, disse que aquela
Universidade está interessada

pelo "poraqué" do Amazonas

para fins científicos principal
mente do ponto-de-vista fisico.
Referindo-se à compra de pei
xes, disse que, com a guerra,
cessou na Europa e diminuiu
na América do Norte grande
parte de tal comércio. Na Amé

rica, estão escasseando os pei
xes tropicais. Indagado sôbre
se no após-guerra continuará
em atividade êsse comércio,
declarou que tudo está planeja
do para ,o após-guerra e que,
findo o conflito, tôdas as in

dústrias, que foram postas a

serviço de causa aliada, se

transformarão em indústrais
_- ;;.... 'de paz,

CASA:
midt, 184

Vende·se Ul1:'l�, na
r�a Felipe Sch
Tt)üar ne mesma.

S v. - 1

L ACTIFERO

LAR DEPURA lIVO'

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

DO SANGUE

HEMORROIDE$
EJte fl"cif/t' ,

'

oli"l", Id dD1eJ
e t."'t. AS

'

, iufecç;tS

r
I
I'
I

A 3,çã.o b:euéfic:u'a ,Bo
m.da 'Ma n �n" IJreJiarll
dà �pl'ti�hllenie, flátá te
das os casos de Hemor
roidos, é imediata, alivia

íIP..f::�ll! as .1ôr�s � os prurido,.
'IDI"i':'IlII acalllla e evita as compij

cações infecchuiilS das ul
cerações e varize!\ hemQr
roidai., A venda em tedal
as FannaciM em bisnagas
com canlila especial pata
facilitar a apliçação"

.' .��
.

, Et\V1E, ut\ C!I!llEI'IO EM SÊl6S PAlIA o POP.H P06TAI:
: U.nNAS ÇIiJl>OCA� BRASILEIRAS LTOA

(.�csr,l4'P1 .J ...eOTlGABAI- 'iT; S,l>AUL9

"-,,---'--'�---"'_---��---

Pro,cura colocação
Sl!!ohorllta, ,,:com d ip.loma de

compkmentl!lri�'ta e ds.ct.Iógrafa ,

oferece-se p·lira empregada de
c:&Ela c€ltll'l�r'Ci.al "ou'· Ncritórif).
Inf0i'maç.-@'e� n�' Gerência' dG
dS�tado",

Vm'd:& .. � 1fIrrtc:. d-é c'ôtls1:r:iJ.�:ãb re

cente. com bane? de molas, toldo,
a.tt.ei'o:s e 2 cavalos. I.nformoçôe5
nm CJt1:o:íbq.. J1'n r.U'Q TirQd!ent�.
10, tGI1-1&

v:e:�;,l\te,. s� uma. tem estado de
ti:e'.e,. d�lldg;se t6da garantia.
�af1>lli NSU. de 7 lJ2 H.P. com
gtif,'U,p-a-. l'Í'�tal' n:e�:t,a gerêl'l,çi'&_

,

g, ir. - 3-

"IH ,tOnta entre!a
V�_ um m-e'tax ,&:télfr.il:.o de

5 BP. �tf:lt' cem A, ,L. M"'-Q. Rua
Deodor,o 35. 5A -:1

Tipógrafo
Paro trohalhar em Blum�nliJu.

numa g�Qnde firm,u, precis'o-Be d.
bom tipóqrafo que e,onhltCo. in�
elus,ive, se'rviço de obra's. Tr�tar na.
CASA ' 4.3, livraria e papelaria, rua
Joõo Pinto, 9-A. 15 v. «

J '

)

-'G ....rrTlNATJ

MAN ZAN
PARA HEMORROIDllS
U 'm p r o d u t o D e W 1 U

,._-_·J"':........,.___w...............-_-_,-..-_.......r\....�
Os órglos da .Estatíst1ca MilitaI

têm .paio legal, quando 'nUma..
o produtor e o vendedor a mostrál
o que p088Rem em seu. eJJtabeleci.
.e.toL (D•• , M_),

uc.. �.N.'" N. 17. DE I.U

Lactífero Ideal das Mães. Estimula e regulariza
(l secreção láctea, produzindo leite abundante.
sadio I nutritivo e assimilável, tornando €l criança.
robusta e bela, enquanto o organismo materno,

Em
se revigora e rejuvenesce.

súa farmácia, ou ex. Postal,
SÃO PAULO.

1861.
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(i) ESTaDO-Segunda-feir., '0 •• JlI1Iro CS4a 1;94·.. 5
.

r li

>1
.4

* Quflo,me,trage.;m de Guerra é a quilometrQgem
extr« qU-8 seus p·ne-us Pf'-eçis<lm oka·nçar pura
fo.%er ften.t.e às. exi9êndos do momenf.'o.

'.'

S·EnIl'lui ·(nH�
.

tigc:r Q �(').to.r do seu ca�ro;,. le�bre.� de

(lue os ,pnt�Us sao feitos de um material hoje precIoso
- a bOl'ra�ha! Depende apenas de sua vontade duplicar
lhes ii quilometragem. . Siga as regra;s aqui sugeridas e,

sebretudo, escolha c: pu'eu' adequado ao seu serviço.
.

S6 a {;o-od'yc8r> fabrléa fJueus e:spe-cHicos para cada ser

vi'ço. >'lJ�l" 0 J�o:cu' (;oódyear indieado para seu caso e dê-l he
6S (�nidt1d-o.s "necessários fUll'a ol,têi- Quil()m.etra.gern de·GU(�rra.
Assim e.(\o·g.omiZ1l.rá seu dinheiro, (J.oupand·o, também, borra
eha a bem da defesa naeional.

\.

* �.
*";

*1

lf.'

. .

ROD4 DE RITMOS
GOODJiEut
45 minutos COm. as

mors lindos me/od'popular Ias

22;00 ho '". Das 21;)5 às
.

ro s, tOdas 5 .

no Radio D,'f
os as. feirasUSora d S-em ondas lon
,e 00 Poulo

(6.095 kc.). �a��6� kc.) _e curto;
60S. feiras na R 'd.R1o, todos os

d' o 10 Tamoioon os longoS (900 kc.).
' em

*

*

-*

*'

*'

*'

*'

*'

*'
".

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
Ci A. \V:ETZEL INDU�'-rRIAL-JOINVILLE (Marca regtsi.) ;S�SÃ���RCtAt

CONSEHVA E D};SINl"EOTA A SUA ROUPA G._S�_�ECIA�LºAº�_.,,?�·
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6 o ti5TAilO- Segu'nCla·.feira, 1,0 de Julih,o de 19'44
...._ �...._!i#tl_I!ItIMJ_!aWl ICII!ltIlol:;';;''''''''''_''''i...,qt_'''''ª'M�..........���••t;!i;''''t'f;;n�l''''I*='_áa'�,"'...�n,. "iCl_���.a ... u....!!l��

PAIU. Sl.;NHORAS AH'rIGOS UE L.\.
Cr$
83.�UtJ
146,00

CAMA
:Ainda temos algumas colchas' de

seda, de autêntíeo "DAMAS·
CO", que saldemos à 300,98

l\Ianteaux de pura lã, típo popular à
Munteaux superiores, lã bem gT'{)$SU. ii
Manteaux finis'SÍlnos, feitio elegan-

te, fornulo·s à seda à
lUanteaux de ''jilta elegaucln (� tle

ífna qualjdade .le lã, íguals nos

'vendidos ua IJra� à 400, á·tU),
()ijO e 700, por 2,35,00, 2'9'9,0.1,
3.3:i .•O{) e 396.00 ! ! !

Manteaux modelos, Importndus dos
E·sta.dns rllitlos, ele 6$ .. "

1.000,00 PO}' " .

'I'aflleur de pura, Iã, 3/i, se.mlo t{fie
só o paletó, vale por um man

tea 11X, de 200,00 por er$ ....
HHt,flO, [unto com a saia

.PÉLES
Bolêros .1(' pêle, tipo I·C(llame .. à
Belêros de péle "léJ.Jre" artig'o bom,

'valendo 600,00 por .. . ,

Boléros de loutra ii .

('asac,o:i'l de lontra curtos, ii ., .

Casaeos de lontra. 3/4 finiJiisimo'S à
1tenal'ds.

. CAMA 'E ',TANEJ":AS
EDREnOXS de seda, duplos feitos à

mão à , .

Linho Bélga parn Iençóes Iargura,
2,30, metro , .

Filet, à mão, metro ., ' .. , .

Stores superfores à , .

Tecidos 1}3rR cortinas, linda paãro-
nag'em, metro , , .

MALHAS PARA SENHORAS E
CAVAJ"HE.IROS

nIusas de malha, saldamos à .

Sweters, saldamos à , .

Blusas de pura lã à .

Blusas de pura lã, c/mang'as com-

pridas à , .. , .

Pullovers de pura lã, para homem à
Pullovers

.

de pura lã, c/mangas
eomprldas a .. ,., .. ,., .. , .....

JtOt-:PAS l"En'�\.S PAR.\.
('.lYAl�RBIHOS

('.altaS Ile u·aJlU1J.·f!int� de· pura lã,
lurro tntetro, ii .

('Il-IHi·S de shantnng, duplas, à. .

{'alltls de g'aba.t·dine ríníssímas, o

melhor tn'tig'o (la praça, à .

'I'ernos íl.e pura lã, saperíor euu-

fc<>ção, desde .

�o,1<l.tHles em eapas duplas, S}UUl-

tuug:, tiJw g'�lhal'dine ii , ..

Sohretnàos finíssimos, ii. .

('.ase.mil'a de lã, metro .

'I'emos uma belíssima variedade e

linda padl'ouagem de casemiras
de alta classe. O que €xiste de

mais i'hw, ('ltshmde fias fábri
eRS 'l:thutlmente, Cr$ 170,00 o

tnel.It(I • .i l' ((ue ,'enderü1nosy,
C:()l)A":I�"" ,

,\L,.I�..• n ."
.

,

27 ;),0.0

Di'" t UH O 'por al'f uns df.s mais

a s.l.Ia

SENSACIONAL UQ'UIDA�ÃO,
{por.motivo de modificação d'a fhma)

e

AUM:l'HA·HDO as rã gra1Cies VANfA·GfHS
.

p·o.r ela oferecidas,
I .(OM UMA BAIXA, A 'Nr � MAIOR, DE P·R·EÇOS,

_,\PARIDUIOS l.)f� ,TA,x'rAB" {'HÁ E

eAF'É. (Fnhd(�açào Inglesa)
Temos 8111.h\ diversos aparelhos,

uue vendemus )HJ1' preços de

a'11a Jl(�dihH'ha ! ! !

31)0,00
670,00
960,00

1.2i)O,f)o

-0,.:

A MODELAR T,INGERIE
Plnísslmos jógos de 3 peças, al,tigo

de 2á.#,(}-O, IH,l' , .

testemuRh., slncéra e pràti(am�nte, a sua

gratel ío à' POPULA{ÃO FLORIANO.POUTANA,

pela prelerênda que lhe dispensa
·g.�neros�inente· há' tantos anos .

.;.

•• ,
'

.Ó: ,�.' ". ·.0:

RoePAS Flu'rAS Pri.RA 1l'fEXIXOS
E MENINAS

{�alH1s f'olegiais
Sol,reíu(losinht1s
Casaqufnhos c/C8!HÍZ
'l'erllinhos de pura lã, para mení

nos de 6 a 10 anos, por preços
de grande pechincha! !!

184>,0.*
26,00
16,O�

8;70

17,OU
12,00
3;),00.

'['APE'I'ES
Cruzeiros O,i)\) x 1,00 .

" 0,66 x 1,20 , ..

" 1,20 x 1,86 , .

" 1,{)O x 2,30 ., .

" 2,00 x 3,00 , .

�lftirna 2,00 x 3,00 ., ,

-

.

Ol'iental 1,20 x 1,80 .. ",., , .

Halldad 2,00 X 3,00 ... " , .

57,0.0
41,06

� 7 ;50

Têmos ainda 1 tapete Chíraz legítimo, 2,OOx3,OO, fabricado no

Marrocos Francês, por Cr ..$ 3,900,00 ..

�-l:',og-
24-5,f){J

37;),09
3;)·t),"'0
-17,;;0

13�,(t.

39,"
áO,6tl

175,{)ê
39:),0&
4n6,O&
870,00
25;;,0&

] .1).81),fH) •
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Um aparelho GiIlette é fi) presente que qualquer rapaz aceiiJ
com orgulho e usa, para sempre, com inteira satisfação. E
para os jovens, especialmente, GiIlette é um objeto indispen
sável, porque evita-lhes o risco de infecções da pele que podem
ser transmitidas por navalhas que passam de rosto em ros

to. Com um aparelho Gillette e as lâminas Gillette Azul, os
rapazes adquirem o hábito do barbear diário, com a econo

mia, comodidade, rapidez e segurança que somente Gillette
proporciona. Há aparelhos
Gillet te para todos os preços. :\:: :::::::::::::::.::�:::::::}i:"':::::::::::::::::'�i:<:': :::::::;:::::'::;:::::':;,::Z1=,

Ii PAPAI FALOU COMO QUEM �
:::::" POSSUE GRANDE EXPERIÊNCIA: p�

J� ��;���A�:f:!� f� �

,

�VITARA O DESGOrTO
DAS INfECçõES NO TEU ROSTO!

(
Gillette
C.il'a Postal 1797 - Rio de Janeiro

a futurapaz
americanos, britânicos, TUS505.

c híneses, poloneses, etc. A vi
da em comum, frente ao peri
go que a todos ameaça e a to

dos alcançou, serviu para tor
ná-los mais acessíveis às res

pectivas maneiras de sentir.
Sobretudo, contríbuíu para lhes
mostrar que, por mais arraiga
dos que sejam os sentimen1 (l-'

nacionais, existe um sentimen
to de solidariedade humana A EetatiaUca Milliar, destiDada •

bastante forte para permItir a, �::nJ:rNa:��-:��O :!:i!,is! '!�
efetivação de um mundo só, perfeita qa_to posai...el, do apar.

que a todos satisfaça - e a to-: Iba.eilto material das f6rçaa arma,

dos permita a integral valorf-]
llruUehos Ih. prestem �ooper.çh

�

J:'�
.,

. \ S.btralr-lhe apiló , trabalhar eGD

zaçao da dIgmdade humana. tra o BraaU .DI nerra. ro. E. M_)

D!,��. S91I��2!��EX 1'''' '-�""""'CO-·�""""'W'-A""'NH""""I""""A"'_'·"'_""A-IJ-A-NÇA-�--DA>J''''-----;-mWl'Y'-''''''':-W'IoI'·'''-''''''---
médica do Centro Espírito . Fundada em 1870 - Séde: B A I A
Luz, Caridade e Amor, co INCENDIOS E TRANSPORTES
munica o mudança do seu

consultório para a Ruo Bue
nos Aires, 220 - l° andar,
Rio de Janeiro, onde pa.sei a
oferecer os seus préstimos.
&screva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

pelope 88l".adf)>lIJ' p-(1!'a Cl 1',"-
posta.

1,
"

Base para

_ml):Z4:�-
A' DIVINA ARTE AO ALCANCE DE JOgIS·.

TUDO POR CORRESPONDÊNCIA

Caplt.8.J e ' .. ""'.,, ' .. , Cr1 7UIIl6.189,ao

Washington, (Serviço Es

pecial da Inter-Americana,
1)01' Raymond Campbell )
Ninguem ignora os sacrifícios

que ainda terão de ser feb.:;,

pelos aliados até alcançar a

vitória final. Mas, tambéin,
ninguem desconhece que esta

vitória é certa e definitiva. Daí
a conveniência de abordar,
sempre que possível, os te111;1;;

.relacícnados com a paz futura.
Não para debater detalhes des
sa' paz, que ainda é cedo para
assentá-los, mas sim para ajus
tal' as bases sôbre as quais se

há de erguer o grande edifício
da ordem jurídica ínternacto

nal, depois do esmagamento do

nazt-nípo-rascísmo.
Ora, torna-se cada dia mais

evidente que uma das basee

principais, para não dizer :ii>

principal delas todas, é a com

preensão e o entendimento en

tre os povos das Nações Uni
das. Quanto mais se conhec-e
rem estes povos e quanto mais!
se compreenderem uns aos ou

tros, tanto mais factivel será :.t .

paz fecunda e críadora. A l"r;j- I

zão é simples de vislumbrar.
Trata-se, apenas, da constai a- ,

ção prática de que quanto mais
se aproximam os povos ali l;
dos tanto mais evidente torna- .

se a comunidade dos seus pr J

p6si,tos futuros.
Sem ambições de dornínju ]

mundial, sem preocupações de
oprimir os demais, trabalham

. .unícamente, para assegurar a

todos os homens do mundo
uma vida digna e livre. A gucv
Ta, com seu cortejo de imensos
sacrifícios, tornou mais Iorr �

-esta comunidade de propósítoc.
Si algum dirigente tentasse, em
determinado momento, orien
tar a política do seu país em

-serrtido diverso, teria que en

frentar a opinião nacional.
contrária, certamente, a êste
tipo de política imperialista.
Não é em vão que soldados

de muitos países combatem
hoje, ombro a ombro, na bata
Iha de destruição do nazi-fas
.císmo. A melhor de todas ':,3

experiências de fraterno eu

tendimento é a camaradagem
de armas em que vivem hoje l

t.'Ur'.u do bataD-çe 4. 1..0:
ae'Spousactlll1f1ade. '.,. .", .", .",., •• ' .••• " •.•• Cr$ 4,999,477.500,58
Recaíra, .. , " ",' , .. " ..• ' •• , .••.. , , . . • • • • . •• CF$ 71),681.048,20
Attvo ",. . , .,.",. "" , .. " .....•.•.••• Cr$ 105.961.91.7.70
SLnlStros pago'S nos úJtLrnne 10 au01I ,' ••..•. ,.".,.. Cr$ 64.98.6.957,20
Reaponsabliídades ,.', ,... ..', " , .•....•... Cr$ 76.736,.'01.3Ó6,20
Bens de raiz (prédIos e terrenos) ,.. Cr$ 23.742,657,44

OlRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultr·a P'retre de carvalho, Dr. Fn.nctsco
dI! Sli e Anrs:to Massorra.

,\.gêm!ias e 8ulHlgênc.ta. em todo o terr1t6rto nsotooaJ, - SuCUl'lllll no

Uruguâl. Reguladores de 8ftrlaa nas prtnclpa1s oldades da AmérIca, Europa
• Átl"Wa.

AGElNTE EM FLORIANóPOLIS
CAMP O S L O B O & (J I A. - Rua Felipe Schmldt, n. 31
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA'"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Advertência sôbre a Penicilina

PRIMEIRA PARTE

GRAMÁTICA MUSICAL ou PRIMEiROS ELEMENTOS
Esta primeira parte consta de 21 lições

SEGUNDA PARTE

APERFEiÇOAMENTO DOS ESTUDOS
àa,' teoria musical, solfejas, exercícios para a voz, estudo de pia.';;
\7i&Ii.o, violão e bandolim, na forma mais prática, clara e eficje.

te, ao alcance de qualquer pessôa que saiba ler,
Esta parte consta de 43 lições.

TERCEIRA P'ARTE

TRATADO DE HARMONIA
Resumido na forma mais prática e-clara.

Esta parte consta de 20 lições.

Para pedidos de informações e prospéctos bem
como para aquisição de métodos, tratados, papel
de música, cordas, instrumentos, músicas popula
res e clássicas, discos, harmonização e orquestracão
de músicas, redação e revisão de versos, orientação

�

artística para qualquer trabalho, defesa de di
reitos autorais, dirijam-se à

ORGANiZação BRASILEIRA DE DIFusão CULTURAL
Rua D. José de Barros, 337 - 6.0 ando - 5/610-11 - S. PAULO

�� �
U. J. a.

RIO, 8 (A. N.) - O dr. Roberval Cordeíro de Farias, fa
lando novamente sôbre a Penicilina, cedida ao Brasil pelos
Estados-Unitlos, fez uma, espécie de advertência ao público e,
especialmente, aos médicos, dizendo que a droga maravilhosa
nem tudo cura. Cita uma série de enfermidades contra as quais
a Penicilina não tem a menor eficácia, e acentua que o conhe
cimento dêsse fato poupará tempo e dinheiro, e evítará decep

. ções. Estende-se o dr. Roberval em momentosas considerações,
e termina dizendo que tem negado permissão para a venda.
da droga em casos vários em que de modo nenhum ela se aplica.

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

a-. Conselheiro M.fra, 4 e 5 - FONE 1.&42
Entrei' I domiaõ.

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

Curso particular
de

Dact�logralia e Taquigrafia
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para - trabalhar na "Muralha dos Balcãs'�
ANGORA,9 (U,- P.) -- 400 MIL TRABALHADORES FORAM CONVOCADOS NA,' (

JUGOESLÁVIA, BULGÁRIA E RUMÂNIA PARA TRA BALHAR N'A'S N o V A·Sr.'
FORTIFICAÇÕES DA "MUR�LHA DOS BALCÃS" QUE ESTÃO SENDO ERGUI
DAS NOS CARPATOS, COMO ANTECIPAÇÃO À OF ENSIVA DOS EXÉRCITOS
RUSSOS NESSA FRENTE -- ANUNCIAM NOTíCIAS COLHIDAS EM CíRCULOS

BEM INFORMADOS DA CAPITAL TURCA�

� n")tJmÇ6�&L

� ft�n�Florianópolis. 10 de J�lho de 1944

subúrb,ios de ViloaNos
Moscou, 9 (U. P.) - A agência "Transocean" deu a notí

cia de que já se lutava nos subúrbios de Vilna, a principal ci
dade da Lituânia. Os russos cercaram a cidade pelo léste e

nordeste, com 7 divisões de atiradores motorizados e quatro
corpos de tanques, afirma a agência nazista. Durante toda a

noite, os defensores conseguiram repelir os ataques soviéticos
mas a luta aumentou cada vez mais de violência.

Moscou, 9 (U. P.) - Um despacho de Moscou informava

que os alemães tinham ínstttuído verdadeiro regime de terror

em Vilna, proclamando a lei marcial em seguida a numerosos

atos de sabotagem e ataques a soldados nazistas. Duzentos mil

lituanos tinham sido massacrados e centenas de milhares ::e
outros levados para o cativeiro no Reich.

Um
•

maiores bombàrdeiosdos
Londres, 8 (U. P.) - Berlim foi novamente bombardearia

na noite de ontem.s pelos "Mosquistos" da RAF. Também fo

ram atacadas três fábricas de petróleo sintético na zona do .

Ruhr. Os bombardeiros pesados britânicos desmantelaram o

que o mínístro' do Ar britânico chama de "um dos maiores

depósitos inimigos ligados aos ataques das bombas voadoras".
Êsse depósito encontra-se ao norte de Paris e o Ministério não I
explica se era uma plataforma 'Para lançamento das bombas I
ou uma oficina. Ontem pela manhã, formações médias de qua
drí-motores norte-americanos atacaram novamente as plata
formas dos "aviões sem piloto" na costa francesa.

-

DESENHOS
a dísticos e técnicos
-

Rua Trajano 33 - sob.

FLORIANÓPOLISo delegado que extorquiu dinheiro
Rio, 10 (C. M.) - O interventor no Pará, segundo infor

ma um telegrama, mandou apurar uma denuncia apresentada
contra o delegado de polícia em Baião, Antônio Gomes de Oli
veira. Constatada a procedência da mesma, o referido delega
do foi demitido, a bem do serviço público, e compelido a resti
tuir o dinheiro que extorquira de 22 pessoas.

A sogra atirou
no genro
Belo Horizonte, 10 (C. lYI)

- No bairro Horto Florestal,
a sexagenária Maria Prudên
cia Martins alvejou mortal-

Nova Iorque, 10 (U. P.) - Jonn Noxon, acusado de ter mente seu genro, quando êst.e
eliminado o próprio filho de seis meses, que sofria de debi- tentava estrangular a espôsa,
Iídade mental, foi reconhecído pelo Jurí corno culpado de "as- Iracema Martins. A vítima é o

sasaínio em 10 gráu". A lei criminal do Estado de Massachus- .comerciante José Joaquim Ro

sets prescreve, pára êsse crime, obrigatóriamente, a pena de dsígues e está casado há um

"morte na cadeira elétrica". ano.

Eliminou o filho incurável

PARA FERIDAS,
E C Z E.M AS,
JNFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Agem os patriotas
italianos
Londres, 9 (U. P.) - infor

mações fornecidas à B. B. C.

pelo Comité de Resistência Ita
liano revelam que os patriótas,
em ação na Toscânia, lança
ram um ataque geral às comu

nicações alemãs, Simultânea
mente, aquele Comité revela

que irromperam greves nas ci
dades de Piemonte e Lombar
dia.

Ocuparam seis 51 passageirospontos·chave
Londres, 9 (U. P.) - Os ves- num av·.a-opertínos anunciaram que as .

fôrças anglo-canadenses ocu- N8:tal, 10 (C. M.) - FOI con-

param seis pontos-chave da s�gUldo um novo reco;-d mun

Normândia, que estão situados díal n? transporte aere� de

na frente Caen de Hérouville passageiros, quando um clípper
Grouchy, Curon, Calmanche; t_ra�satlântico conduziu d�
Labijude e Lebisy. Afnca para Natal 51 passagei

ros e 500 libras de carga, Esse
hidro-avíão de 42 toneladas
conduziu mais 6 passageiros,
que qualquer outro nessa li
nha.

Marcineiros

Épide.;1íá.-----..·
...-�····.,··.-.-·--·�

de caSamentos..•
Goian'ia, (Pelo correio)

Informam de Ipamerí, que no
....... - - - - -......_- - - ""'_W_·_- .....,.,...,.._..,_. período. de um mês, de 10 de

maio alo de junho, realiza-
Nivaldo Machado e Helsa ram-se, ali, 64 casamentos. En-

Rosa Machado quanto isso, nos distritos de Predse-se de 10 marcineiros
participam a seus parentes e Urutai, Cavalheiros e Ieuda, fo- para fabricação de móveis. Pa-
conheci�os o nascim�nto de ram celebrados no mesmo pe- b 1-' T tseu hlho LUIZ-MARIO, I ríodo mais de 100 matrimônios ga-se om

_

se _ano. ra ar no

ocorrido a 4 dêste mês.

loque constitue um "record'; �(Lar dos MOVeiS», na rua Ire-

3 '1•• 2 "sui-generis" em Goiaz.
> jsno, 15.

I A 150 kms da Alemanba
Mos(ou. 10 (u. P.) - Com a to�ada do,

importante entroncamento ler r ovtarr o . de:

Lida na Lituãn'ia, os russos chegaram ai

150 kms do .territÓrio alemão. I

A tomada de Caen
L d 10 ,:U P.) --Foi anunciada, ontem, às 14 horas, e logo-
on res,' C NA" A

.

t
confirmada, a queda da cidade de .aen, no

, ormf an�"a. COt;,qUlSdQ
dê bit rnôní co foi reahzada apos o ensrvo con i nuo e-.
eso;e a uar e gero Ii d

.

34 horas. A vitória de Caem constitue para 0Ns
a lAU dO•s o rnoas san-

t batalho travada no solo da o r-rn cn cse .

grenta e cus osa
J

- d 50 'I 1 E"d d .

.

N. R. - Caen pos sue uma popu ,açao e nu a mas. Cl a r'"

tã.o importante quan���'.::.g;,__;....:...c;1...-��_�::...}.:��...

AocardêãtCerejéTra Os jogos de ontOOl�'
.

Lisboa 9 (U. P.) - O gover-
nador d� Mocambique infor- No Rio
mou que a municipalidade de Fluminense 7 x Madureira

1 América 6 x Bangú 1
Moçambique fará uma ca oro-

São Cristóvão 2 x B. Sucesso O
sa manifestação ao cardeal Ce- Flamengo 4 x Botaf.ogo 1

rejeira, quando êS,se príncipe Vasco 2 x Canto do 1'<io 2

da Igreja chegar ali. Em São Paulo
Palmeiras 3 x Portuguesa Santista y_
S. P. R. 3 x Portuguesa de Espor-
tes 2

Jabaquara 3 x São Paulo 2
Comercial 3 x Corinthians 2 (sáb).',

centroTerreno no

A «Destapo» e os
eclesiásticos
Argel, 10 (U, P.) _- A "Ges�·

tapo" acredita que as rodas
eclesiásticas francesas estão ';

exercendo atividades secretas.
e deteve, por isso, o bispo de
Monauban.
O reitor e vários professores

e estudantes da Universidade
Católica de Toulouse foram.
também detidos, acusados de

participar do movimento de re

sistência.

Vende· se, na rua Araujo Figuei
redo. medindo 9,50 rots. de frente

por 21,80.mts. de fundos,
Tratar com A. L. Alves,

E "'ll

Rua Deodoro. 35. 5 '1.-3 m !"linas
--------------- Atlético 4 x Vila Nova 2

Cruzeiro 2 x SiderúrgicaCaiu Saipan!
Washington, 10 -U.i'- O Depo r

tomento da marinha informou

que o Almirante Ninitz completo.u
ontem a ocupação da Ilha de Sal

pano A resistência jop�esa c.essou
e os tropas americanas realhzam,

apenas, operações de_ !i:r:llle!"e:. _ •.

..... """,-",,-- ..... w..rr-- _��....... � •

Em Santos
Santes 3 x Juventus

Em Florianópolis
Não foi realizada a 100. rodada.

em que se defrontariam Crispi:rn
Mira x Caravana do Ar & Avaí x'
Figueirense, devido ao rnáu tempo.
Ficou transferida, pois, pera Q;'

próximo domingo. J

Transferência para
Roma
·Roma. 10 ·U.P- Os jornais desta

cidade publicaram, ontem,. uma
nota do «premier» Bonorní. na

qual êste anunciava a tranferên
cio do governo italiano, para esta

capital, «no próximo sádado».
� ..,.�

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber econcrnizar.

Esteves Junior x
LaurD Mül!er
Ver,ceu o primeiro, por não ter'

comparecido ao campo o seu ado
versário.

Colocação do Campeonato
Carioca
Com os resultados de domingo.

ficou assim a colocação dos clu
bes cariocas:
i lugar: América, O pp; 2') Flu-

minense, Canto do Rio, lpp; 3')
F'l omençro , Vasco. Madureira, São·
Cristóvão e Bo to Ioqo , 2 pp; 4'j)1
Bangú, Bonssucesso, 4 pp.

EM VILNA
Londres, 10 (U. P.)1o - Enquanto

Moscou anuncia a torncd.o de Vilna,
os alemães dizem que suas fôrças
se concentram no coração daquela
cidade lituana

__

.

_

Na Letônia
Moscou. 10 ·U.P· O último co

nunciado do Quartel general rus
so noticia que o exército soviético

já atravessou a fronteira da Le

tônia.
....,_ Ma-

,., ...-.r-_-'_-_"'_-JP
,., ...,._w

- .....-.

Foi ocupada
La Haye.du.Puits
Londres, 10 -U.P· Tropas norte'

americanas penetraram, com êxi

to, os defesas nazistas de La Haye
du-Puits. Os alemães retiraram-se,
batidos.

li: mu. OOENÇA
KUlTO PERIG,OSA.
P.A1U A. :J',UITI.U
B PAlLA. A. UçA.

I

[

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO Transferência
OUVE BEM? Por necessidade do serviço, (p.

presidente da RepúblicQ assinou

decreto, transferindo o ceI. Huge·
Silva, do 14' B. C. para o 2' B. C·o aturdimento, 'provocado pelo

catarro é muito incômodo e abor
rccido. 'As pessoas que 'não ouvem

hem, que sofrem de zumhid?s nos

ouvidos e padecem de aturdimento
catarral encontram pronto alivio
tomancI� PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da

afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla"

mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
menta e a dificuldade de OUVIr.

Parmint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zt.."'\bi<ios
nos ouvidos, farão bem expeiimen
tando Parrnint.
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