
Atingido o Real Hospital de Lo111resi
LONDRES, 14 ru Po) •. REVELOU-SE QUE o REAL HOSPITAL FOI ATINGIDO RECENTEMENTE POR: lIMA BOMBA
VOADORA, QUE CAIU NA ESCADA CENTRAL DO EDIFICIO OCASIONANDO GRANDES DANOS. APESAR 'QJ�S{)� ASSINA·
LARAM-SÉ APENAS 14 VíTI�AS, DAS QUAIS 5 MORTOS. o MESMO HOSPITAl FORA DANIFICADO Dua!:i"TE líGRA,N-

DE OFENSIVA DA "LUFTWAFFE" EM 1940 ��.;�:.-- .. ;.::'_
:"'''- ::-;r,�,�

Apareceu um
submarino!

o
o saneamento de
60 ci'dades
Porto Alegre, 14 (A. N.)

Será posto em execução, sem

perda de tempo, o plano do go
vêrno do Estado a propósito do
saneamento de cerca de sessen
ta cidades gauchas, em que se

rão invertidos cento e vinte mi
lhões de cruzeiros. As cidades
das fronteiras serão as primei
ras a contar com o melhora
mento.

Bogotá, 14 (U. P.) - Chega
ram a uma praia da Colômbia
15 náufragos dum petroleiro,
da frota da Standard Oil. A no

tícia foi dada pelo "El Tiem

po", que acrescentou faltarem
ainda 56 tripulantes. O navio
foi torpedeado nas costas co

lombianas por um submarino
alemão, no dia 10 do corrente.

() MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARn�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I Florianõpolis- Sexta·feira, 14 de Julho de 1944 , N. 9156

A luta na França
Roma 14 (U. P.) - As fôr- infantaria regular, abando- Rio, 14 (A. N.) - Coriolano Londres, 14 (U. P.) - Con- localidades foram capturadas

ças do Quinto Exército �on-' nan�o seus veícu�os. Tem sido Goes
. c.he�e. de polícia esteve quistaram os norte-americanos pelas fôrças de Bradley, que

quistaram na Itália a localída- por ISSO mesmo mcessante ° nos Minístérios da Guerra, Ma- outra importante colina, a su- conseguiram avancos médios
de de Lajatico, depois de repe- trabalho dos batalhões de .sa-I rin?a, Educaçã.o.e Relações E�- déste de La Ha�e-du-Puits, de 1.600 metros a despeito da
Iir numerosos contra-ataques padores, encarregados da llm-' tenores em VISIta de cortesia avançando em seguida 300 me- tenaz resistência oferecida pe-
alemães. Tirando o melhor par- peza do terreno. i

aos respectivos titulares. t1'os além, para o sul. Outras los alemães. Estão seriamente

���rcir� ;�����:�iu � ���� Franceses san submell'"dos a horrl"vel·s vl·ole"Dei-as I ����ç���: ����s. ��r!�ô�����
até uni ponto distante 18 kms. .. lmhas alemaes, em Lessay e

apenas do rio Arno. Converge I Irun, 14 (U. P.) - De Henry ligadas à necessidade de súpri-, que em meio da noite, é pOSSl" Periers. Não há,_por ora, sinal
,

. _

't' ,Mac Nulty - Viajantes recem-, mir a atividade dos "maquis" vel ouvir gemidos e gritos dos de que os alemaes preparem

f:��ae��fa��V!ffm�à�a�:r�\;; chegados da França revelaram \ mas indicam CJ.ue en:: alguns prisioneiros, que estão sendo uma retirada em grande esca

as prirtcipais 'defesas da "Linha que.as detenções d_e civís, espe-II casos
os suspeitos sCfo.mort.os s1fbr:zetid?s a torturas iruiiscri- la �m setor �lgum da fren�e.

Góti I, alemã instaladas ao cialmente na regiao basca do brutalmente. Neste iütimo ae- tiueis, aiim-âe contarem o que Opma-se porem, no Q. G. Alia-

1
o �cadO Arno Foi orém na Dordogne estão sendo reçis- talhe, um dos viajantes contou sabem sôbre os "Maquis", Os d.o, que, s� :t:0�ver alg?ma re

bO��fha ela Poss�' de sar{ Do- tradas às centenas, diariamen-j que um carniceiro foi pendura- carrascos lançam mão de chi- tirada do mimigo, sera. prova-a .P
n tr a de' te. Cêrca de 125 franceses io- I do nos ganchos do seu prôprio cotes de metal, para "manter v�lmente :r:o� s�tor americano, e

nato, SItuada a es
_

ad
f I ram detidos ontem num 1Je.·. acougue pelos nazistas porque I a ordem" entro as vítimas tia nao no britânico. Isso porque

Volterra que os alemaes so re- ".' I =r=r:: '., .

" ,

. _

,
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queno arrabalde de Saint-Jean- âesconiiaram. que o magarefe barbárie, e as coruiicões sani- as rapas e ra ey es ao 01-
ram maioreste= fS, ao. ra��:� de-Luz. Aqueles declarantes in-! estava envolvido no movimento I tárias e atimentnres dos âcti- ça?�o a pa�sape�, com siste-
sal' um con ra a aque so

sinuam que as detenções estão dos "Maquie", Diz-se, também, dos são terriueis. �atIca persIstenc�a, �ntre as

uma colina que os franceses do,
• • i llr:_has de comumcaçoes ale-

�W���te:����oDe�:::�:;��� �C;:�:=deiro Vhurc�lll, Roosevelt �fsu::�e:sdos �·���;;;;.·;;;·.·êASA�MIsé�
luta na frente italiana, assina- Estocolmo, 14 (U. P.) -. e Stalin �on�res, 14 (U.-�) - Foram LANEA é saber economizar.
lam os despachos que a mar- Anuncia-se oficialmente que

,. L d V" A hoje divulgados oficialmente os
. , . .

t d I bardeí t
. on res, ( Ia aerea) -

nom d 15
.

dcha pelo território conquis a o um bom arqeíro nor e-amerr- � .

1
_

D N B
es os navios e guerra �

ao inimigo torna-se cada vez cano se destroçou nas proxímí- adge�cdIa a ema

t·"· t" !bep.rdo- que os aliados perderam du- Dr. ANTONIO MONIZ DE
mais perigosa Todo o terreno I dades de Utzenstorf, a noroéste I uz�n o ���.�o. icia � 1'à uk a rante a invasão da Normândia. ARAGÃO
se encontra p'rofusamente mi- da Suiça. Os tripulantes da �o Jfrnad. 1 lll�!?en ,

_

e s- Séte deles eram americanos e comunico· aos seus clien·
nado o que obriga a infantaria máquina salvaram-se em para-'I ?codmo IZ que. a vers�eds 3t"'- oito britânicos, na maioria des- tes e amigos que reassu-

,
"

,
d gun o as quaIS o presI en e troíers .

l'
.

motonzada allada atuar como. que as. Roosevelt o primeiro ministro
. mlU suo c lnlCa.
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dê·riiííâ··-··â-�-sIi• li"' li mas semanas, em Washington,
_ " -lo' '.

_
para discutirem a organização . Moscou, 14 (U. P.) - Totalmente derrotado, recua em de-

Londres, 13 (U. P.) - Úe"P01,J de. �echaçarem dOI�. pesa internacional depois da guerra. sordem o exército alemão, enquanto os russos avançam verti-
dos contra ataques alemães empreendICt03 com o apolO de ..u u Uu._ - u u.... ginosamente pelos Estados bálticos e a Polónia Oriental. A
uns 90 tan-ques, os britânic�s, na frente normanda, retoma- -Õr��

-

jÕSEFIHA SCHW-EiõSÕH situação, que era bem crítica para os nazistas, dentro em pou
rarn Maltot. Os ·norte-amerl·ca.nos, descendo a rodovia (1.(:;, f

. rl� regresso de sua vi a- 00 será catastrófica se não surgir um general alemão disposto
Bayeux a Saint-Lô, em te.rrí:Teis. combates, penetraram �os gern, reassumiu sua a deter os russos. A verdade, porém, é que os alemães não dís-
arredores da cidade, lutando a baioneta e a granadas de mao. c ,nica. põem de fôrças suficientes para conter os 5 exércitos sovíéti-
A luta se trava corpo a corpo, no sentido mais literal da pa- - -.-. _•••_._•••_••••- cos, cuja marcha vem sendo irrefreável desde' que romperam
lavra, escreve um correspondente; pois, acontece que as uni- Agora pleite�a as últimas defesas alemãs na Rússia Branca. Deve ser, no en-

dades aliadas e alemãs se acham ,s�pa:,�das apenas pelos .?'t'- planadores tanto, assinalado que o ponto mais próximo da Prússia, a que
bustos que margeiam a estirada. Ha índicios de que a resístên-

Oi'
�,

14 (A N) H' chegaram os russos, distava hoje 119 kms, da fronteira alemã
d

.

d ím ti oiania - a '

cia alemã esteja enfraquecen o, mas, am a aSSI , con mua
t

' .

À' CI b e não 80, como erroneamente se anunciou. Isso não atenua,
encarniçada O inimigo fortificou poderosamente a cidade (1.8 IPGo�co tempo, � .. ert?-. tI

ri
e
porém o pânico dos alemães que vêm agora o perio'o por todas�. d 'd'd d fe dê la por todos os meios Olano ornou a mlCla lva ·�,e' _. , .

b'

Saint-Lo e parece eCI I o� a e n -. ..

'

'fazer estagíar junto à VARIG as partes, numi1 sucessao de traglCas peI"spectivas, muito reais
porque a perrda de Saint-Lo, Lessay e Peners obngana Rom-Iem Po"'to Ale Te o instruto�' 'ara que sejam um pesadelo. Assim, um jornal de Berlim vati�
mel a recuar nada menos de 20 kms. Entre os defensores en-IJ 'R'� g 'r f CiI�OU hoje que novo desen.barque ·aliado deve ser esperado na

contram-se paraquedistas. F'oram uns 300 nazistas cerdtdos ose, e{meJ' qUJ aI lez o�urso fl'eIi.' e ocidental.
e ainquilados. Durante o terceiro dia da ofensiva contra Saint- e�pecda IZ� o. ed.l a�a ores,

----------------------__

Ló, .os norte-�mericanos tiveram de combater sem apóio aéreo, reI��t:dO, ef���le ���n�' f:�: Gmbb�ls quer salvar a espôsa e filhosdeVIdo ao mau tempo. ra o presidente do Aéro-Clube Ang'ol'fí., 14 (Uo P.) - HoeblHlls� o comandante chefe dn

A·umento de aposenta.dorl·as.�. penso-es ddee DGoepiatoz. ddeirAige·���âu��cadih�vt�r, propaga:nda �11emã, acaba de solicitar a um país neutro da Eu-
ropa o "visto'" prura o passaporte de sua espôsa e três iilho.�.

Rio, 14 (A. N.) - Está resolVIdo em ��f:llltl�O o au�e:Jto no Rio de Janeiro, pleiteando, Goebbels cercou suas demarches do sigilo que o caso l'ec]alllll,
das aposentadorias e pensões �os ?OmerCUln�s, mdustnarlOs, para o Aéro local, um conjun- e dai não se falaI' em outra coisa 11a capital suif,la. o '!
todos os associados, enfim, de lllStltUtos e cal�as, numa base to de planadores,
que varia de 15 a 100�é, sem ónus par� o governo e sem au·_ N�o···v
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Obra de \ um grupo de Oft"CI-8t-Smento de contribuições, O aument� 8er3; em ordem d�c:e�cen- \I
te, de modo que os wposentados ha n;a�s tempo, no, llllCI� da

Londres, 14 (D. P.) _ Infor�
. �io: 1� \A. N.) - A em�aixada COlo�lt:iana nesta ?apital

política de p.revidência, quándo os salanos eram mUlto baIxos, mou-se que as fôrças norte-I dIstnbu:u a llnp�ensa a se�um� nota:, .

Sobre o mOVImento
terão uma majoração sempre menor. americanas realizaram alguns subversn'o, ocorndo na Colombla, na CIdade de Pasto, capital

I
-

d
avanços em séte pontos isola� do Estado de Narina, �10 qual foi m�nt�do incomunicável, por

Sondagens a emas e p.az. ���..!�;;.:.�:...!!!y!....e..J!!�;:�� �1����x�â�a�aoc������:,ten�aR�ePd�b�,��e��, A��:bs� �;l����
_

.

Podem poisar comunicar que a situaçãq política do seu país é perfeitamente
Berna, 14 (U. I'.) - Em declara<;o.es l'ec�ntes, Goebbels na Espanha normal, e. reina comple,ta:! t:�nquilidade, A atitude absurda de

confirmou a crenca de que os alemães auula nao alhalldonaram Washington, 14 (U. P.) um re.dl!zldo grupo de Ofl',CIaIs: que comandavrum a pequena
n esperança de êheg'al' 11 �('�'do co� os.A.I!a(loso ? exe�plo Soube-se que o Departamento guar�I�ao de. Pasto: onde �avIa cheg,ado o pres�dente Lop')s,
mais convincente da existencUl dessa opmI8o entre os na- de Estado norte - americano em Visita, fOi -repelIda por todo o paiS, desautorIzada catego
zistas (la primeira fila" é () último artig'o da propa,g'anda ale. concluiu um acôrdo com o go- ricamente pelo Exército e pela Polícia, reprovada, pelo povo,
];l'ã �o s'emanário "Da,s 1{,eich4', onde Goebllels exorta fi Grã- vêrno espanhol, em benefício que, em tódas as cidades, saíu ii. rua em sinal de protesto, O

nr�tauha e Estados Unidos no sentido ,de ��uel nã.o fechem os da· aviação comercial estaduni· crime dêss�s 0liciais será julgado de acórdo com as leis vigen
olhos ante a amea�a do "pel'oig'o holchevlsta • COl'l'olJoram essa dense. O documento em ques- teso O preSIdente Lopes regressou a Bogotá, onde tóda a popu
atitude dos nazistas IlS notícias, não confirmadas, de {lue os tão garantirá aos aviões amel'í· lação, sem distinções de partidos políticos nem posições eco

alemães iniciaram IlOyaS sOIHlag'ells de l}az por intermédio dos can?s, o. direito de aterrar em nó;ni?,aJs ou sociais, tributou-lhe sinceras homenagens de 'l'eSt"

ybpQS c_tólicojij !l3 Al�mllnhP, e !tlUllâ,pi3. te:rntono da Espe.n,h,a, pe)ltp •

A luta na Itália Visitas de cortesia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



! o eStADO';'"Sexta-feira. 14 de Julho de '944
�-� toIIiIF;C'!ã!itt;tijWai:iI�1l�,!\j�"ífiWf1Í!l!Ii"'!iiiW'%.....I.O-�·Gt! S' 5"Cm U a}1....·r� .... i& ....�·IIJf7""S�p _M'JlliNlIi nli XEla ,...,

ft cooperação da França
Transcrevemos, de um dos. dades, arrasando quarteis, de

últimos números de O Jornal, pósítos de víveres e municões
do R'lo de Janeiro, o seguinte ,destruindo pontes, estradas d�
comentário: I ferro e fazendo sentir, por toda"Sabe-se agora que a ação a parte, o efeito da sua enérgt-'�niversiCli1de dos exércitos de resistência oca decisão de contribuir para a�3pO «Fundacãolt francesa tem sido intensa e efi-!vitória comum. Um longo co-Rio, 12 (A. N.) - Em entre- A 18 de junho de 1940, o general De Gaulle endereçou caz. Assim o disse o próprio ge- municado do Supremo Q. G.vista concedida a um vesperti- êste apêlo a todos os Franceses r neral Eisenhower, atribuindo IAliado, faz menção minuciosano local, o dr. Luiz Pinheiro ".A França perdeu lima batalha ! lUas, a França não per- ao largo trabalho de desorgani- 'de todo êsse esforço concluínPaes Leme, oficial de gabinete deu a guerra I OOTel'Uantes ocasionais puderam capitular. ee- zação das comunicações na Ido com esta declaração: "Ado ministro da Educação e di- dendo no pânico, esquecendo a honra, entregando o país à França por meio de destruiç.ão i sistemática desorganização dosreter do Serviço de Propagàn- servidão, e sabotagem, levadas a efeito i transportes do inimigo pelasda do Ministério, informou

I Nada, no entanto, está perdido! Não está perdido, porque pelos "maquis", o fato de não fôrças francesas de resistênciaque a primeira Universidade' esta guerra é uma guerra mundial. terem podido os alemães erga- tem contribuido diretamentetipo "Fundação" ( semelhante: No universo livre, fôrças imensas ainda não se empenha- nizar a esperada contra-ofen- para o êxito das operações naàs existentes nos Estados-Uni- ram na luta. Essas fôrças, um dia, esmagarão o inimig·o. É

ISiva
em grande esci-la. Normândia".dos e a primeira de acôrdo com preciso que a França, nesse dia, esteja presente à vitória. En- Realiza-se assim, o que se es- É o reconhecimento leal dea nova lei do ensino superíor.: centrará, novamente, então, sua Iíherdade e sua grandeza. Eis ,perava-se dessas forças subter- que o povo francês está tendoserá a do Oeste, destinada a

I

porque COlll'OCO todos os franceses, onde quer que se eneon-: râneas, longamente prepara- na libertação da sua pátriaatender a formação de técni-I trem, a junta/rem-se a mim, na ação, no sacrifício e na eSP€-lldaS pelos elementos levantados uma comparticipação de grancos para as solicitações do pro- rança. pelo general De Gaulle. Prova- de importância, à altura dasgres�o e desenvolvime.nto do I Nossa Pátria está em perígo de morte, Lutemos, todos, : se com isso. q�e o povo francês suas. �elhores e mais antigasBrasil Central, eSl?ecIalmente' para salvá-Ia. Viva a França ! (ass.) General De Gaulle. J, !na ,s�a maioria n�o. perdeu o tradições de patriotismo. Estes110S Estado� de GOl�Z, �a!?-I Cnrton Gardens, IJon{)res".
,. jespmto de .coml?atIvld�d� r:em quatro. anos de dJmi�ayão. esGrosso e Mmas Gerais. A Idéia N. U. - Já a:g'ora. com () reeonhecímento do General De se rendeu jamais ao mmugo. trangeíra, longe de dimínuir ode sua fundação conta com o] Gaulle, pelos Estado!'! {Tnidos tia América, corno chefe do Oo-IA partir da derrota de 1940 e à espirito de luta dos franceses,apôio do ministr� G�stavo Ca-

'\ (>1'110 que vai administrar nas zon.as reconquistadas (la Fl':lll-' voz do general De Gaulle, ,pro- exacerbou-o. Daí êsse espetápanema e de capitalistas uber-
ca os franceses que a êle se uniram "n31 ação, no sacrifício e clamando q�e se perdera uma culo esplêndido de colaboraçãolandens�s e cariocas. O sr. Paes I �l; esperança", estão lutando, com mais yig:Ol', para redímír' t:::.,�alha é nao a guerra, co�e- heróica".Leme fnsou que naturalmente
11 Pátria � expulsar o" detestáveis Jnvasores. I çaram os elementos da 1'eSlS- _. ........._,._......__•__-�

os próprios governos daqueles
.

têncía a fazer sentir a sua
três Estados também apoiarão

C
·

d t
· v

ação, que se desenvolve sem-
financeiramente e moralmente urre-as e rans..mlssao pre com mais poder e eficacia.
a iniciativa, dada a ímportãn- I Os chefes aliados semprecia de que a mesma se reveste contaram com o papel que es-
para cada uma daquelas uni- Vendem-se a preços ba�fiHssimos, tão desempenhando agora os
dades. A comissão incumbida sem competência, e diretamente sabotadores franceses, nos cál-

R E N N' E Rda fundação da Universidade da Fábri,<:.:a! culos de êxito da invasão. Em
técnica do Oéste, denomina- S j. - FB - primeiro lugar, os alemães fo-
cão sugerida pelo ministro da apalarla arrelfOS

Iram
forçados a imobilizar al-Educação é constituida do sr.

Rua Coris. Mafra, 41 gumas divisões, inclusive moto-
Paes Leme, do professor Lou- rizadas, para impedir a ofensi-
renço Fi.lho, diretor do Instí- Prestígta (I Govêrno 't •• Camisas, Gravatas, Pi iames I va das frça? do "underground".tuto Nacíonal de Estudos Peda- ·!SR"fHl nrm8lldst<. -- �9 "�r#. Meiasdas melhores, pelos me I Essas, porem, puseram-se em
gógicos, do sr: �,!randir Lodi, dn '"IJulntll- cHhul,!-Jlt..a"'. (f ncre s preços só na CASA MIS'lcampo, em numerosos depart�-diretor da Dívísáo de Ensmo H. lIf.). j CILANEA _ Rua Tr a is no. 12 mentos, apoderando-se de ci-
Superior do Mi�is'béri� da Edu-

. __ . __ ...

��t�i�!�;��;�:�����il� fGrãü7'de
-

é�ocum"SftPO-NiCEO RÃDlüiagronômica, veterinária, co-

rriércío, química in�ustrial, tar- ( "18a de Predutos Químicos Fábrica Delemmácía e odontología. , li u U

Utilíssin;os e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo -Petrópolis»,
no VPj'lor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona», toda de imbúia e

I cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores.

20 e',,1Vó]ucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo
SAF;ONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar�se a

.______---------------------
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Resfriado
do Peito

Friccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa como wna

cataplasma, e ao mesmo tempo da
prende vapores rnedicinaes, que ..
!eSpiram, Corta amaioria dos resfria.

dos da noite para o dia.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só no.

I a SERVIDORA
I

[a maior organização no I(gÉlnero nesta capital]

tRua João Pinto, 4.
Fone 775.

A histórica proclamação do r
general Charles De Gaullel

"

Dia 15 de iulho
(sabaClO)

Gronde soirée em homena- .

.q s rn às Feq,t:raçõelt de Vela
e ivlotor de São Paulo e do

Rio Grande do Sul.
Dia 23 - dommgo - cocktail
dansante - das 9 horas da
rnonhd às 13 da tarde, -

Alrnôço ares ervar

--____,Jx
.... 1

Os 6rglos da EstatísUea Militar
têm apôio legal, quando 'nUmam
o produtor e o vendedor a mostra.
() que possuem em seua e..tab .. le�j.
"utOL (D. •• II.),

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944, As 14 HORAS
Companhia

d '1 "t' h "Os .coupons», para serem troca os por «envo ucros'" ou ampln as

até o dia 20 de novembro, encontram.se com o sr.

\tTil-gílio ..José Garcia
Rua Tirad€nte8, 3S

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480,
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 466,
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170,
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES d& Cr$ 390,00 a 480.
SAPliTOS de Cr$ 50.00 a 25S.
AGtNCIA: PEDRO SOARES " e

>
I...................................................: � ..*' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO- Sexta·felra� 14 ele Julho de "944
275 r

r·..·..--iA M IhIVida Social I 6 de J�IS! 1944es�
_........ ...--. a Marselheza, a histórica

ANJVJ<JRSAlUOS morctui-cançõa outra vez é

Hoje decorre. o natalício do sr.
a fôrça eletriz�nte na �oz

EugêniQ Luiz Beirão, comerciante. dos franceses.
26 de Abril de 1792 ...

Faz anos hoje o sr. Alvaro Soo- Rouget de Lisle, de manhã
res de Oliveira, comerciante. cedo levava ao burgo-mestre
O jovem Gustavo Neves Júnior

a melodia que escrevera em

festeja hoje o seu dia natalício. seu pequeno quarto, inspira-
do nas frases soltas dos dis
cursos daquele tempo: "Aux
armas, cytoyens", "Mar.
chons, entants de la' liber
té ...
E nesse dia, a tarde, no

salão do magistrado Dietri
eh; ante muita gente esco

lhida, foi cantada a Marse
lheza, por uma só voz, a do
alcaide. .. Mas, entre mui
tos ficou a certeza da imor
talidade do canto, para to-

Fuleeímentos e das as vozes do mundo.
Com grande, acompanhamento, No primeiro recital da

lt)i ontem, dS 1030 horas, levado "Marselheza", no salão do
ao Cemit'rio de I tacorubí. o corpo burqo-mestre Dietrich, a es.
da sra. d. ELisa La Rosa Leonetti, A

espôsa do sr, Emílio Leonetti, co- posa deste fez várias cópias
merciante nesta praça. Foi muito dá marcha-canção, tiistri
sentido o paesamento da sra. EH- buiruio-as por entre os seus
80 Leonetti, pois gozava ela de I convidados. Depois, escreveu
geral estima.
0 ...._-...................._••-_-......-_......,.., uma carta a um parente
Escolhido O paraninfo narrando a sua festa, Dizia:
da turma "Sabes que recebemos muita

F gente em casa, e é preciso
« ernando Machado D inventar alguma coisa paraMais uma turma do N. P. variar as distrações. Então,
O. R. vai concluir o seu curso. meu espôso teve a idéia de
Trata-se da 2a turma do refe- mandar compor uma can
rido Núcleo. Feliz foi a escolha ção, bem da atualidade, O
do paraninfo da Turma "Fer- capitão do corpo de enge
nando Machado", tendo re- nheiros, Rouget de Lisle, um
caído na pessôa do ilustre co- amável poeta e compositor,
mandante Hugo Silva. Uma escreveu, num momento, a

homenagem singela, mas jus- sua música de uma cancão
ta, será a que os novos aspíran- querreua. Meu marido, que
tes prestam ao ilustre coman- tem bonita voz de tenor,
dante. Militar de valor, possui- cantou essa melodia, que é
dor de grande inteligência, tem muito atraente e original. É
sido êle um guia seguro aos um Gluck melhorado, mais
jovens que estudam no Núcleo. animado, mais vivaz, Eu,
E certo estamos de que a 2a

por minha parte, usei do
turma concluirá com brilhan- meu saber, para fazer a 01'
tismo seu curso, pois que para questração e arranjo da
isso possue valorosos ínstruto- partitura para piano e mais n troca de CI·VI'S I·nternados �res. E o distinto capitão .Atila instrumentos, Tocámos a

.

,

'

.

� FA�,�"f!!1. !r"t1f!,zfr,::#),;.�!.'E.,��Barroso, instrutor - chefe do
peça com grande prazer de

C,lH!"'wo.
__-

Núcleo, também tem sido um todos os nossos convidados". a
dos pulsos fortes, conduzindo

.. Foi assim, de um salão ,Londres, 12 CU. P,) - Na c� estão .d�terminadas c�teg�- fon� 1!lI!J' ilJ�
,

com ra�a inteligên�ia os futu- burquês que êsse canto de tChamaraEddos Comuns, 0hs�. An- rias s: CIVIS� Chamo os malt'InheI- TRAJAMO 14 19AI'IDliR
ros aspirantes. Assim, Santa liberdade repercutiu para ony en anunciou oje que ros a marm a mercan e, os RlTOf DA COftFélTAlllA CI//Çil/lf(I/O

Catarina �á contri�uindo. para um povo, para os povos. . .
foi assinado acôrdo entre os detidos por crimes comuns e .,,"'J'.-..-........ -.- � ....,....._.....__......,..__

a formaçao de maIS oficíais, I
..............._......-_....................._..........- ...._w.....'" govêrnos alemão e britânico aqueles cujo repatriamento se-

para � defesa d? .Brasil. I MACHADO & CIA. para a troca de civis interna- ria considerado perigoso. Fo-

Sera, sem dúvida alguma, dos. Êsse acôrdo para o qual o ram fretados dois navios pe-
um espetáculo impressionan-I

Agências e �epTesen�açõ,es e� Geral govêrno suiço serviu de inter- quenos para o serviço de tro-
te a declaração de aspirantes �:�lj�ãoF��::o��I�s mediário, estende-se também ca, tendo chegado ontem a Lis-
a oficial, no próximo dia 6 de Caixa Postal.' 37 aos territórios ocupados pelos boa 900 alemães, antes interna-
Agosto. Filial: Creeciúma nazistas, bem como aos domí- dos na Africa do Sul. Estão IRua Floriano Feixoto, s/n (Edif. nios coloniais e demais unida- sendo esperados, na capitalPróprio). Telegramas: npRIMUS" , A

Agentes no. principais municipio. des do Imperio .Britânico e aos portuguesa, 3 tréns com civís "% coroneísdo Estado territórios ocupados pelas Iôr- britânicos, vindos da Alema- J

Õ������ ����r.��t��\���:i�Ol����!�
- Assaltos em plena rua valho e Antônio Lima, do exér-

S� -:,c:,�:�t��a'l:ri:raO I Campos, Estado do Rio, 13 (E.) _ A "Folha do Comér- c��o������._ _-_ _

A Ordem dos Froncíscanee pode cio" informa que têm se registrado, nestes últimos dias, as
ufanar se de ter dado d Igreja u - saltos aos transeuntes no bairro do Saco. Entre as vítimas dos
ma das suas m?i:ree !Jlórias: Pois audaciosos assaltantes figuram dois operários que foram des-Boaventura dl.bngulu,se :rgual- .

'

mente na santidade e na ciência, pojados de todos os seus haveres,

do gabíne-
e nele verificamoF, mais uraa vez,

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

Comunicam-nos que a santidade é a verdadeira
te do Coordenador da Mohili- mãe da aubsdor ic e da ciência.

As anedotas e plada8 aparen- Não tenhas dúvida em de,

zação Econômica, por int '1'- Nasceu em Bagnorea (Estado Pon- temente Ingênuas são grandes nnnelar um "qulnta·coluna",
A

A • N' l : tifícioJ. no ano 1221. como filho atmas de desagregação mane· por mals que pareça teu aml
médio da gencia acrona.r:

de João .F'ídonao e Maria RiteUa. Jada!! pela "qulnta.coluna". go; não merece tua estima UO'
"No intuito de esclarecer Já com 17 anos entrou para a or-

interessados, a Coordenaç!i.o dem de 5, Francisco Depois do no-
(Lo D. N.). traidor da P.4.trIL (Lo D. N.),

faz público que não lhe cabe viciado. foi mandado para París

nenhuma interferência na d ��- onde teve como professor o célebre
Alexandre de Hales. Com 24 anos

tribuição de penicilina, cujas de idade, Boaventura já era pro.
fontes produtoras não estão fessor de. filosofia e pouco mais

sob contrôle deste órgão, CU· tarde lecionava tpologia. Desinte

mo, porém, a ex:portação f li ligências entre a Universidade e as

ordens mendicantes retardaram a.

proíbida, afim de melhor ateu·· colação de grau de doutor; mas,
der às nec€'ssidades do CO!llSU- as defesas escritas por Boaventura

mo nacional, pois só em casos como também outras obras terna

excepcionais o coordenador ram-no mais conhecido, Assim fi-

d cou êle superior geral dos franeis'
permite a remessa do prr'0 uto

canos. tendo apenas 35 anos

para fOTa do país, muitas pes- de idade. Como superior teve tal

·soas entendem que só poderão influência na organização e no de'

consegui-lo por intermédio LIa senvolvimento da ordem que sem·

pre foi considerado como segundo
Coordenação. Convem aceu� fundador. O Papa Gregório X' no-
tuar O contrário: o coordena- meou.o Bispo de Albano e Cardeal

dor limitou-se a proibir a €,,': encarregando o, ao mesmo tempo,

portacão afim de que houve,,� de ne�6cios impor:�ntes a.,_ serem
" �. d' 'bTdade .10 resolVldos no Conclho de LIao 1274.
"e mawr lSpOlll I I

,

It
Mas, já no dia. IS de julho do

produto, para o CO'nSUfildor na"
I
mesmo ano m,çlllreu

o saJ\tQ, esgota,
•

CtQual". �" pololi trQ�QlhQJ lI�lu'e hU1llç,m.l••

Fazem anos bojeI
sras: Maria Tolentino Rodrigues,

Estelita Ramos Fernandes, Basti
lha Bosco Mendoza Guilhermina Ta'
vares e Políbia Duarte de Menezes;
SI'ita's. Júlia Ramos, Maria Isau

ra Paim. Dou-ta da Costa Vaz e

Zulmira Gama Barreto'
srs. tenente reformad'o Raimun

do L. Cabral Teive. Rodolfo Bosco
e Honorino Bento Ferreira;
meninas: Ledo Avila e Rosalba

Lucí da Silva, filha do casal Ncr
berto-Imí Silva.

-'{'refira uma parte de seu

trêeo em "Selos Pró Doente
Psbre do Hospital de Carlda
de". e estará contribuindo para

que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medl

eamentos, mais confôrto no

leit� de sofrimento, etc. etc •• ,

(Campaba de Humanidade
do Hospital de Caridade).
�._.,__.._ �....,._ ,.-_ ............-..-..J

O comérCiO interno
de Penicilina

o PAPA E A IMPRENSA ALIADA - o Sumo Pontífice Pio XII recebe no

salão do trono do Vaticano os correspondentes e fotógrafos de imprensa
das Nações U�'1.idas. A conferência do Papa com os jornalistas teve lugar

pouco depois da quéda de Roma. (Fóto ela Inter-Americana).

Diminue a prOdução alemã de aviões
Washington, 13 (U. P,) - O demonstrada pelo fato de que, de petróleo alemãs, natural e

general Arnold declarou que a os alemães íngnoraram alguns I sintético, em número mais ou

I produção alemã de aviões di- dos maiores objetivos da hiG-,lmenos de 55, e acreditamos que

I mínuíu aproximadamente de tória da aviação - grandes atualmente o Reich está usan

. duas terças-partes, enquanto comboios cruzavam o canal da] do suas reservas de petróleo,

i a produção das refinarias dej Mancha para a Normândia e pois o consumo de petróleo na

i petróleo nazistas desceu para subsequentes concentrações (Lr� Alemanha excede enorrnemen

·30 por cento do normal. ° ge- homens e materiais eram fei- te a sua produção. A menos

I neral Arnold fez essa declara tas nas cabaceiras de ponte _.- que a Alemanha aumente sua
I ção depois que o chefe da pro- Disse mais que, quando a avia- produção ou diminua seu CG1l-

dução aeronáutica Charles ção aliada bombardeava ante- sumo, estará em muito má si
Wilson informou que a produ- riormente o coração da Ale- tuação". Calcula-se que entre

ção norte-americama de bOI�:- manha, encontrava de 200 a 40 e 50% da parte central de
bardeiros qnadrimotores d; .. 600 caças inimigos e que hoje Berlim foram destruidos, e,
rante o mês de junho excedeu raras vezes aparecem uns 10:. i segundo revelou, o ataque rea

a todas as espectativas. "A de- para opor resistência, . Conti-, lizado a 21 de junho por 1.1()()
bilidade da "Luftwàffe" nuando, disse: "Atacamos pra-: aparelhos alrados prat.lcamen
disse o general Arnold - toi ticamente todas as ref'inar ias te não encontrou oposição.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

I LIVROS

'�I o. L. R-:;
IlUA DEODORO.33
1'lORIIlI1ÓPOllS

tuguês, eape
nhol, francês,
inglêe, etc.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idir;\rnas

.,..___ _..,_.._.._._._._._._._ u._ _._._ _ _ _. ._._ _.._ _

Peixe ao invés de carne
Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintario,
Desenho. Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas. Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria,'Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionários. etc, etc.
'

Belém, 13 (E.) - Os jornais inserem largo noticiário,
avisando .a população de que, devido às recentes- cheia,s da
ilha de Marajó, o Serviço do Contrôle de Carne Verde viu-se
na contingência de diminuir o fornecimento do produto. Este
ano a calamidade atingiu propmções alarmallltes. ,0 povo será
suprido com peixe, tendo uma empresa se comprometido com

o govêrno a colocar, diár.iamente, e111 Belém, de 15 a 20 tone
ladas de pescado. As aguas causaram grandes prejuízos aos

criadores, principalmente dos municípios de Muanú, Cachoei
ra e A!rarí, principais· fornecedores de gado desta capital.

VENDE-SE: �:�in��;��
perfeito estado de conser

vação. Informações nesta
gerência. 3 v.·l

CarteiraFARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA '(JS

Perdeu-se uma, com' dinhei�a.
fotografias e documentos. Gratifi
ca-se com Cr$ 100,00 a pesscSa que
a achou e a entrel1a-r ·n-a :;cÇlsa n.

37 da Praça General Osorio, ou

nesta re9.o.!(aQ, 6v.l

HoJe e anumbl eeri • ena preferida
oro... ..dollals • Mtr8.JlJfe1ru - HomeopaUas - PerfamQ1u

ArtlJfo. 4e borracha.

"1l.,.tAMIIIt " ,x,,,- ClJlIltll'TAllollI ",0 �tw.ArI. 1IIl."�

-

I
I

por·
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Aproveitem os precos de Julho
; .

da mui conhecida e barateira
Economize
a preços

.t-><.

,

Começa a tragédia dos Quislings «8.8Ião americano(
Londres (Por Charles Sis- tícias de uma verdadeira lím- Recen temen te in staled?

mondi Exclusividade do
I

peza dos "quislings" daquela
nesta capital, para ondu

CEC para "O Estado") - O cí- na ç ã o, liquidados sumaria- [ação permanente, equi

elo macabro que os "quíslín- mente pelos nacionalistas ho- pado com todo conforto,
. Ia está funcionando o

gs" do nazismo introduziram landeses. Com essas medidas

nos territórios ocupados pelo extremas, os patriotas estão
" SALÃO AMERICANO" ,

"eixo" apresentava-se de uma economisando trabalho aos fu- sito à rua Visconde de

solidez impressionante, favo- turos tribunais de guerra in- Ouro Preto, n. 2 (ao lado

recendo uma chacina imPlacã-llgleSeS e aliados que julgarão os
do "Belo Horizonte").

vel de todos os homens que ou- remanecentes culpados pelo Preços módicos e
savam operar contra o inimigo desencadeamento da catástrofe
comum. Na verdade, quando os I armada que precipitou o mun- serviço gar.antido
alemães vivi�m na ofensiva, os: do num cáos de miséria, de fo- Comprar na CASA MISCE
povos escravizados achavam- me e de sangue. LAN�A é saber economizar.
se cercados de esbirros que lhes
tolhiam todos os movimentos

"...",..._.......,._-.w_-_...,......-.·..._-.·......_·.-.-__-_·....-.-.-_......·_·.-_·_-_Wwl"......-.-_·_-.-..-.-w;

de ressurreição. Entretanto, a

iniciativa tomada pelos britâ
nicos e aliados desde a homéri
ca expulsão do "eixo" da Afri
ca assinalou a decadência do

poderio interno dos nazistas.
Os "quislings" passlaram a vi
ver alarmados com a tremenda
onda de sabotagem que se le
vantava no interior das nações
avassaladas e viviam acuados

pelos patriotas. A invasão da

França veio precipitar essa

avalanche, iniciando o julga�
mento sumario dos asséclas re

negados do nazismo. Henriot,
La Roque e muitos outros fo
ram abatidos pelos patriotas
que iniciaram a punição dos
criminosos desta guerra. Ago-
ra, vêm-nos da Holanda as no- _., .. ....,................ - ---- .. - - --.......-.". -_...- ......."�.........&!!',,.......- .....--...-----

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

f_'aplUiJ e r.eservas ................................. cra 71.1166.189.20
Cifras do balanço de 1114.1:

Respon!llltlll1<1at1ee ...• .... .... . ..........•...•••. cra •.900.477.500.118
Receita .......•.............. . . . . .. erl 70.681.048.2'0
Ativo . •.................•..•......• cra 106.961.917 ..70

Sinistros pagos n08 Oltimoll 10 anos
'

cri 64.986.957.20
Responsab1l1dades . . .. . cri 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) ...............•.. cri 23.742.657.44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Frel!re de C&rTlllho. Dr. Francl8co
de Sá e An.1l!lo Massorra.

Agências e sub-agênclaa em todo o terrltóMo nacIonal. - SUCUl'll8.l no

UrugulU. Reguladores de a"arlas naa prlncipats clda4es da AIll&-1ca, Europa
e AfricII.

AGENTE EM PLORIANõPOLIS
C AMP O S L 6 B O & C I A, - Rua Felipe Schmldt. n. 3.
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO. ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

melhores fábricos. A Caso <tA CAPITAL" chamo o atenção dos
visito antes de efetuarem I!Il.tas compras, MATRIZ em

(
l

_Nr ec.r 9rtm' 'c ti _

Com O Fim de diminuir o stock, liquidamos tudo

compras, antes de veriFicar 05' nOBOS artigos.
" 15,00 PERFUMARIAS
" 12,00 Pasta Kolynos "

" 6,00 Pasta Colgare, pequeno .

" 7,50 Pasta Colgatc, grande .

" 6,00 Pasta Lever o',
" 7,00 Pasta Eucalol .

7,00 Sabonete Carnaval caixa "

7,00
'1 �abonete Dorlv ,..

"

10,00 Sabonete Eucalol "

11,00 I Sabonete Gessi .

45,00 I Sabonete Cutivo em bola. ,................ "

40,00 Sabonete Vale Quanto Pesa : .

5;:>,00 Sabão Aristolino .

7,00 PÓ Ladi .

7,50 PÓ Coti pequeno .

Pó Coti grande .

PÓ Suspiro de Granada grande .

rra1co Xlalva peCjll\CnO ••............•... .-...
"

Talco Malva gr-ande .

Trulco Eucalol médio "

Talco Eucalol graúde .

Talco Ross médio .

Talco Hoss grande .

Talco Gessi grande .

Talco Palrnolive "

Houge Tentação "

Houge Cici .

Rouge Hoial Briar .. :.......................
"

baton Tentação � . . . . . . . . .

"

Baton Lalaque "

o • • • • • • • • •

"

Cr-eme Rugol o • •

"

Creme Cotí .

Creme de Alface "

Creme Ponds .; .

Fixbril .

61eo Dorly e Frank Loyd "

óleo Cecy o • • •

"

óleo Eucalol "

óleo Royal Br iar .

Quina-Petróleo Saudar pequeno ', .

"

Quina-Petróleo Sandar grande "

Quina-Petróleo Oriental .

Lnção Br-ilhante "

Leite de Colônia , .

Crédito Mútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & C ia.

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

PRÊMiO MAIOR CR $ 6.250,00

o seu dinheiro, comprando na casa que mais barato vende.

que são realmente os menores da
-

praça. Não Faça suas

TECIDOS Brim Sehastopol .

Chitas ,............................ mt, 3,00 Brim Carcá .

Voil estampado 4,00 Chítão, artigo superior .

Vai! estampado 4,50 Crepon para, quimono .

Vcíl estampado a escolher 5,00 Pelucia lisa, reclame .

Peterpans (reclame) (i,00 Pelucia estampada, com listas .

Vai! suíço ,........................ 7,00 Peluci a estampada Ivone .

\'oil suíço (artigo superior) .. ,............. 8.00 Pelúcia com bonecos
"

Voil romain 9,00 Cachá, artigo bom .

Linho liso, todas as cores 5,00 Ct;chá, artigo superior
"

Linho estampado 5,ou Caseruira para casacos, reclame : ..

Linho estampado CODl 80 de larg " .. J.. 7,()o Cuserni ra para casacos, aprnveit cm
"

Linho Hodie ,...................... 10 . .;)0 Casemir'a pUlra casacos, art. extra .

Fustão estampado 9,00 Mescla, artigo bom .

Fustão estampado (artigo sup.) 1 í},uO l�rinl !(aki o • • • • • • .. • • • • •

"

l'eterpan (artigo superior) 12,00
'i'eeido listado 7,(1) CAMA E MESA

Tobralco listado 10,00 Colcha branca paru solteiro, artigo bom 30,00

:�:ec!do Beli��rante 10,50 Colcha para casal, artigo bom.............. 35,00

l ecido c /aviôes 8,00 Colcha paira, casal, artigo superior 45,00

Tecido amer lcano moderno
" 12,00 Cobertor cinza, lã de hóde 11,50

'I'obralco estampado 7,00 Cobertor para solteiro 24,00
Tobralco (artigo superior) 10,00 Cobertor para solteiro 20,00
Tobralco estampado c/corações 12,00 Cobertor para solteiro .,................... 28,00
Tecido 00m barra (reclame) r . .• ,..... 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00
Tecido com barra (novidade) 12,00 Cobertor para casal .. ,..................... 30,00
Tecido estampado c/Iaços :.............. 14,00 Cobertor para casad 32,00

Opala lisa, todas as cores ,................. 5,00 Cobertor para casal, tipo superior
" 40,00

Opala francesa 6,00 Algodão Léro-Léro (peça)..................
" 32,00

Opala inglesa 7,00 Algodão Minho 40,00

Opala belga 8,00 Algodão Douro
,,' 50,00

Opala suissa Matarazzo , .. ,..... 13,':>0 Algodão Argentina 55,00

Cambraia branca, 1 mt. largura 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. 32,00

Opala estampada, ,........." 7,00 Alvejado Polar, largo 1,50 peça
" 170,00

Opala estampada 8,00 Alvejado Po lar, larg. 2,00 peça 200,00

Opala estampada (art. superior) ............" 9,oü Algodão "C C" largo 2,00 peça
" 155,00

Opala estampada Ivelte 12,00 Cretone Lençol fi/4, branco GÜ. .........•.. 12,00

Zefir, artigo bom.........................." 6.00' Cretone Lençol 7/4, branco mt. 13,00

Percal para camisas ,......... 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco mt.
" 14,00

Tr!col!n.e, �rtigo superior
" 10,00 Cr etone Império fi/4, em cores mt. 13,00

'1 rícoline, tipo extra 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo 2 mts. " 22,00

Tricoline, com salpicas
" 12,50 Cretone Amigo 10/4, em cores, larg. 2,20 mts..

" 24,00

Trícoline, para pijamas 12,00 Cretone Carioca, 9/40 larg. 2 mts. br., mt. 20,00
Tricolíne branca, lavrada J3.00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo 2,20 mts.. " 24,00

Brim pardo colegial 5,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo 2,20 mts.. " 24,00

Brim pardo colegial, superior 0,00 Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts.
"

26,00 DIVERSOS

Brim azul marinho, art. b0111 6,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo 2,20 mts. ..

"
30,00 Torslha Bom Dia " 6,00

Brim fantasia _ o • • •

" 5,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts, 35,00 Calças feitas para hurnens 0 ..0.......... 22,eo

Brim colossãd ..............................." 6,50 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 mts.. " 40,00 Camisas de Tricoline desde " 39,oé
Brim, artigo bom ..........................." 7,00 Riscado Colossal para colchão, reclame

" 5,50 Meias para homens desde 3.0'0

Brim Singapura
" 8,00 R iscado enfestado palra. colchão 10,00 Meias Paulistas para moças ................" 5 50

Brim Sup'erior
" 10,00 Riscado enfestado para colchão, art. sup.

" 12,00 Casacos de malhas para crianças " H(oo
Brim Estalingrado .................••......

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

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

Comprar barato} só na Casa Yolanda (Filial), a casa que mais barato vende.
RU.fl.. FELIPE SCHMIDT N. 2

Fabricante e distribuidores das afamados con

fecções. "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sorbmento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos, algodões, modns e aviamentos
para oHai'J.tes. que recebe diretamente dos

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
·

, _ , 1 .1

Irmandade do Senhor Jesõs . dos Passos
e Hospital de Caridade
Fundada em 1765

'.

I
Comunico que assuntos, reterentes à prccuradoria geral

d.a Irmandade do Senhor Jesus dos Pasws e Hospital de Ca
ndade .P?�em ser tratados diàriamfote, das 14 às 16 horas.
no escntOrlO desta Instituição, na Praça 15 de Novembro 16
(pavimento térreo).

- ,

Consistório, 8 de julho de 1944.
NABUCO DUARTE SILVA

Procurador Geral.

Muitcs bonitcações e médico gralia
Tudo isto· por apenas Cr$ },oo

3,40
2,20
4,130
3,30
3,20
4,20
4,50
6,110
O,DO
a,5D
4.50
4.50
Üo
6,00 .

9,00
9,00
3,20
4,40
4,00
5,00
4,00
õ.oo
5,0.0
5,00
1,50
3,00
5,00
1,50
3,50
8,50
7,00
8,00
8,56
8.50
3,50
2,00
3,(1)
4,&0
t t.oo
16,00
15,00
10,5G
8,00

_'(Po.

Sv·5

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Raa Cooselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entre,. • domic=íIi.
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A comemoração da Queda da Bastilha o ESTADO
-"( A comemoração, hoje, de antes de ganhar a guerra. ,libertar o mundo das tiranias f S- b '.- d p.,-mais um aniversário da Toma- Benditas e proféticas foram .que negavam pão e liberdade ogo Im o ICO a a.lrla

da da Bastilha, constitui, para essas palavras, que ecoaram 'ao povo. Mais alguns dias e o Brasil ça de melhores dias. ,
os povos amantes da Líberda- nas costas do Canal da Man-' Saudemos o General De assistirá mais uma vez a maior Justo, pois, que transcreve
de, uma data festiva, porque cha, na madrugada de 6 de ju- Gaulle, porque êle foi o milí- maratona de revezamento no mos aqui, o conteúdo de teu
recorda � J?�is incisiva e san- nho de 1�44, como que assina- it�r, o patrióta, o cidadão fran- mundo, patrocinada pelo Dire- significado:
grenta vitória contra a opres- �ando, .rUldosam.ente, o ataque, ces que, na hora mais angus- tório da Liga de Defesa Nacío- "O domínio holandês, fixan-
sao.

. ,

a Bas�Ilha Co:r:tmental. I tiosa de toda a história de seu nal, do Rio Grande do Sul. do-se em vasta porção do ter-

Pr�clsamente, ha 155 anos, ASSIm, dep0l;s .de 4 anos de país, teve a coragem e o vigôr Êste ano o Fogo Simbólico ritório pernambucano, duran-
no dia de hoje, talvez a est�s �o�p}eto domínío 8;rmado, de de afirmar que a França ga- da Pátria", terá como ponto de te o período colonial, serviu
mesmas horas, o povo de Pans traiçoes e de assassinatos, de nharía a guerra! partida, o Montes Guararapes, para alertar a consciência bra
ateava, dentro dos portões da- mi�éria, de ro��os, vio�ências e E ganhará, sim, com a In- no Pernambuco, atravessando sileira e pôr em armas a nacio
quele baluarte do feudalismo, fuzilamentos, ja se pode can- glaterra, a Rússia, os Estados no seu percurso 133 Iocalída- nalidade em formação.
o Incêndio que não só espalha- tar a Marselhesa e comemorar Unidos do Norte e do Brasil e des, dêste nosso imenso e que- Na luta para expulsar o in
ria a chama vivificadora da a Bastilha nas atravancadas das mais Nacões Unidas com o rido Brasil e 10 capitais bra- vasor, naquela jornada áspera
Liberdade a todo o solo da ruas de Cherburgo e Caen. estabelecimento no mu�do de sileiras. que sagrou tantos heróis, te

França, como a levaria, tam- � a F.rança rev�ver�,. com I um regime de liberdade, de Está marcada a sua saída ve expressão, pela primeira
bem, aos demais recantos da mais pujança e mais glória, no lconfôrto e de justiça democrá- para o dia 31 do mês em cur- vez, aquele sentimento que iria
terra onde existisse Povo que dia em que o último nazista e ltica, depois da própria liberta- so, das longínquas terras nor- tornar-se realidade com o Sete
não se conformasse com a sua o derradeiro traidor for expul-: ção da Alemanha e da Itália, destinas, para a zero horas do de Setembro.
condição de simples escravo de so do seu sagrado território, Já para sossêgo dos povos aman dia IOde Setembro,' - início Nos campos de Pernambuco,
monarquias malvadas e cor- muito encharcado de sangue, tes da Paz e amigos da Civili- da "Semana da Pátria -, che- o Brasil adolescente cresceu e

rompidas. num dia como o de hoje, para, zação e do Progresso. - P. F. gar a Pôrto-Alegre, ponto ter- ganhou maioridade, porque foi
A famigerada prisão era a minaI de seu trajeto e aí per- alí que os nossos soldados ga-

fortaleza, aliás, fracamente de- manecer no al-tar da Pátria, rantiram a sobrevivência da

'fendida, que sustinha a prepo- na linda metrópole gaucha. Pátria, do seu território, da sua

têncía dos Luíses e na qual Seis mil trezentos e sessenta lingua, das suas tradições.
eram encarceirados os patrío- e sete quilômetros, percorrerá Guararapes ! Êsse nome evo-
tas de cujos cérebros, naque-

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,· lo facho simbólico, através de ca todo um passado de sacrif'í-combatendo as dôres e os pruridos, desconges-les tempos de obscurecimento, tionando as dilatações. Graças ás substancias I cidades, vilas, povoados em 10- cios e de renúncias. Foi no so-

.espargíarn luminosas idéias de de real efeito antiséptico-bactericida que entram garejos, fazendo o povo brasílí- lo amorável dessa colina que
Liberdade, de Justiça e de em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as CO vibrar de entusiasmo por os nossos maiores tiveram a

Igualdade. infecções e o aparecimento de outros males ain- esta Pátria boa e generosa, I intuição do que haveriamos deda mais graves, decorrentes das hemorroides.
Quem falasse em Liberdade e A venda em todas as Farmacias em bisnagas que a todos acolhe com solici- I �r.

mantivesse sentimentos fílan-.' com cânula especial para facilitar a aplicação, tude. I E será agora em Guararapes,
trópicos, até àqueles dias som- (Um p'f'oduto De Witt) Ao ser acesso a zero horas do num tributo de amor aos que
brios de julho de 1789, era con- dia 31 do corrente mês, nos I tombaram pela nossa causa,
denado e impelido a adquirir Montes Guararapes, aonde que acenderemos a Chama
mentalidade de escravo nas uma pleiade de patriotas pa- Simbólica da Pátria, para ser

masmorras da Bastilha. garam com sangue, o seu amor trazida, por mãos brasileiras,
O que aconteceu depois dis- IM' I""S5as de 7·" e

á terra que lhes viu nascer, tais, até o extremo Sul.
so, já se sabe.' .I.

.

como: João Fernandes Vieira, Em sua caminhada pelo ter-
Mas, a Bastilha caíu, assal- Vidal Negreiros, Potí e o ímor- ritório brasileiro, êsse facho

tada pelo povo de Paris, o mes- Feliciano Marques Guimarães e família [cru- tal negro Henrique Dias, o Fo- simbólico ha-de iluminar os

mo que levou' Robespierre à sentes), Octávio Marques Guimarães e senhora, go Simbólico da Pátria, nes.tes nossos caminhos, os altos e pu-Roberval Lentz Costa e família. Hermínio Perei- ,

tguilhotina; pelo povo que fez a ra e senhora (ausentes), Waldemar Marques Gui-
milhares de quilome ros trans- ros caminhos por onde marcha

Declaração dos Direitos do Ho- marães e família (ausentes), agradecem, penho- corridos receberá a apoteose do, o Brasil imortal".
mem; pelo heróico e bravo po- rodos as manifestações, de pesar por ocasião do nobre e grande povo brasileiro. Ao entrar em Joinvile o Fo-
vo, que foi o precursor da Car- faleoimento de sua mãe. sogra e avó AMELIA PIAZZA GUIMARÃES Com êle, marcha o Brasil e go Simbólico, primeira cidade

e convidam 08 seus parentes e amigos para assistirem à missa que ·lh d t
' .

d 1 tarí 5520·ta do Atlântico e das Quatro pel o dencanso da sua alma mandam rezar terca.feira, dia 18 às 7,30
mi ares e pa netos que por o 50 o ca annense,. qui-

Liberdades rooseveltíanas. :"oras, no altar do Sagrado Coração de' Jesús, na Catetlral Metropo- seu intermédio saudam altiva- lômetros já terá percorrido a

" A Bastilha caíu! Caiu, como titana.. Outrossim, convidam, tambám, para assistirem à missa de mente os seus irmãos do sul. chama sagrada da Pátria.
/;..fstá caindo essa outra grande �O: dia,. que �andam rezar por alma de seu irmão ARMANDO, 50- Fogo simbólico da Pátria] Florianópolis, que será a no-

Bastilha, que é o continent€ elfa, dla. 20. as 7,30 horas, no c ltor de. Nc:ssa Senhora de Lourdes, Que à tua passagem, saibam na capital brasileira desde Per-
la mesma Catedral. Renovam SEUS agradeCImentos a todos que com-I . .

. didominado pelo fascismo e seus parecerem a êsses atos de religião e caridade. os brasileiros honrar as tra 1- nambuco a ser ultrapassada, o

ignominiosos rebentos. [ções que nos legaram os nossos facho luminoso da Pátria, com-
O século vinte já não mais j

a' ha' ca�nes frlllgorD'fl·Cadas'ancestrais. pletará 5.735 quilômetros
comporta essas Bastílhas, mo- L

'

w
...

. I . ,

i" Em ti, facho luminoso do transcorridos.
dernamente substituidas pelos, I Brasil, va.i depositando o �m?r E daquí, rumando às coxí-
campos de concentração, onde Recife, 13 (A. N.) _ A Comissão de Abastecimento, afim que n�tnI??s, por esta Pjttna las esverdeadas dos. paI?pas
são sacrificados os homens que de atender aos interêsses da população, deliberou estabelecer una e indivisível no tempo e ga�cI;os, a chama

.

simbólica,
mantêm, viva como a chama a venda diár-ia de carnes nIgorffícadas nos armazens da cidade no espaço.

.

estara c�egando tríuntalmen-
da Revolução Francesa, os o que vinha sendo feito sómente em dois dias da semana. Ess-� Do local de tua partida, que te em Porto Alegre a zero ho-
ideais que dignificam e

eno-I medida teve ótima repercussão no seio do povo.
nos relembra os épicos episó- ras do dia IOde Setembro, e

brecem a Humanidade. dios do Brasil colonial, e aonde entre exclamações entusíás-
R cordemos pois a Quéda (AR-TAZES DI..A Ia

19 de fevereiro de 1649, tra- ticas do povo e da mocidade
da �astilha F�ances�. e impl_?-

i
. DO I

vava-se a maior batalha que a das nossas escolas estará ar-

remos a Deus pela líbertação nossa História assinala - Gua-I dendo na pira do Altar da Pá-
da martirizada França. HOJE tiill.feira H,OJE [rarapes -, até a tua chegada: tria, dando início as solenida-
Recordar a Q�éda da Bastí- a Pôrto-Alegre, palpita oBra-I des do "Dia da Pátria".

lha é repelir a opressão �e sil por seus filhos na esperan-l Waldir de Oliveira Santos

;�8;a�i_�����t�0�!r�9:4��r��: C INE (cODEON); ,. - - -
..
-

"':
-
..
- - - _ _ �

tar pela Liberdade! A'S 7,30 horas �
No dia em que se comemora

d
mais um aniversário da Torna- Um rama forte, que prende e subjuga o espectador, com

da da Bastilha, é justo que se
Albert Dekker, Susan Hayward e Frances Farmer:

relembre, também, o nome do Herança de ódio
General Charles De Gaulle.

J "1.'orque êle foi o homem qye COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
reanimou a França, que caiu, EDUCANDO O BEBE' (Desenho)
em junho de 1940, sob o pod_e- A VOZ DO MUNDO (Jornal)
rio blindado do exército alemão Preços: Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00. Imp. 18 anos

e cedeu ao golpe do traiçoeiro ---

punhal da Itália fascista, -

CIILIE «IMPERIAL»)mas não morreu! IN I
Naquele amargurado mês de

junho de 40, quando o general
Weygand profetizava que, duas
semanas mais e a Alemanha
torceria o pescoço da Inglater
ra "como se torce o pescoy� de I
uma galinha" . .. o mílitar l Tom Brows e

francês que tomou a desassom
brada atitude de se dirigir, co

mo chefe do Comité de Argel,
aos seus irmãos escravizados e

traídos pelos nazi-fascistas
� �

lavalístas; o que arrostou toda
a responsabilidade que essa de

cisão patriótica acarretava -
foi o General Charles De

Gaulle. '

O bravo militar, há quat!o
anos, havia prognosticado, nao
a derrota da Inglaterra, mas,
o ressurgimento da França,
que, - diziEt o General - ape�
na� havia perdido uma bata.lha,

Esportivo

A's 7,30 horas:
Um programa espetacular

Meirelle Balin no filme de palpitante atualidade:

Alta espionagem
Jean Parker no tilme desenrolada na Academia

,

Naval de Anápolis:

Forja de bravos
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

NA GRANJA (Desenho)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50, ·Imp. 14 a009\>,

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

Sapaatria Barreiros
Rua Cena. Mafra. 41

Domingo: simultaneamente: Dorothy Lamour, Ray Millanrj,
Bob Rape. Bing Crosby, Paulet te Goddard. Dona Drake, Ve
ronica Ls ke, Eddie Bracken, Jane Rhodes, Susan Hayward,
AIlan Ladd, Fred Me Murray, Franchot Tone, Dick Powell,

Vera Zorina, Mary Martin, Rochester e outros em:

Cocktail de estrêlas

V-o 24
.....................................................

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L_ ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

....................................................
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LONDRES, 14 (U. P.) --_ A BBC ANUNCIOU QUE JÁ SE TORNA EVIDENTE O SINAL DE QUE TODAS AS FÔRÇAS ALE·
MÃS DESTACADAS NA FRENTE DOS PAlSES BÁLTICOS ESTÃO-SE PREPARANDO PARA DEIXAR ÊSSES TERRITÓRIOS, í
EM CÜNSEQUÊNCIA DA EXTREMA MOBILIDADE DOS EXÉRCITOS RUSSOS. AS TROPAS SERÃO EVACUADAS POR VIA

MARíTIMA __ - INDICOU A BBC.

Rio, 14 (E.) - Relata um telegrama de Manáus que _ _. •

a polícia prend,;u um indivíduo, 'que mantinha a filha Todo O gelo foi .requlsltado 10 ESTADO Esportivoacorrentada, ha 14 anos.

t I f I..
-

t Belém, 14 (A. N.) -- Em virtude de um ofício do delega. I Chegaram, ontem, a esta cop i-A a na raseo ogla nazIs a, I
do da Comissão de Caça e Pesca, dirigido ao interventor jede-I tal as dele.?'açã� ga\J.cha e. pou l is -

L d 13 (U P) - O co- do ínimígo". Já no dia 11 Dit- ral denunciando os proprietários de fábricas de gêlo criando: ta, que vem d ispu tc r br�lhanteson res, "

, , '

'
_ I ts : .

"'
' •

' .' regatas com os nossos velejadores.
ronel Dittmar anunciou, pOl'ltmar adVe::tIra.O P?,:o �lemao!dI!Iculdades e recusar:do-s� a fo{nec,e� a SOCIedade ,de �ndus-IAos visitantes, o "Estado Espor t i-
intermédio da agência Transo- .

de gue senam ínevitáveís ope-I tria .da Pesca no ,PaTa � gelo n:ecessano paTa a !'ealzzaçao ,dos vo" cumprimenta cordialmente

cean, que foram iniciadas, no Iraçoes de certa el_lvergadura, Isermços, o .chefe ao gove�no_baixou uma :esoluçao, na qualzda·-. �,
setor setentrional, as "opera-. destinadas a ",dar JIberdade �e i de d,e presI��nte da Comissão de Abastecimento, do Esta�o do

I
RlO, 14 -E, o Jogos oe amcdores

-

d di tancí t " t nd movimentos" as forcas alemas .Para, requisiiaruio pelo preço corrente toda a produção de ?�ntre o Bonsuc:sso e, o O�arJa e o
çoes e IS ancIamen o , e_ o.. � ,

_ ,. ,_ '

_ .
'

, J: Ic rnenqo e o Sao Crlstovao, mar-
algumas divisões recuado para e ímpedír os russ�s de alarga- gelo d_as_!G:_�rz�C;S_ §::g_I::�1�O.: _S_ao_ !r!!nCISCO e Guaram. cades para domingo, foram ante.,

:n����a�esu�sh��!���'É �fs�r� ��� �u�·�fs��e!�aí���t�o� ���� I' ··A"'-nU··X···1:1--1"-a-
-

-r-or-�d·�-e'"-----e-·-'-s-c"'--r"
....

1;-t-·Ooo;
...

r" -1:0-- ci�a�ho:�:ae�t:�a��, quadros Ieo-

f I· h bit 1 dos co- Dvina e Niemen rumo ao

Bál-,
.

�oldlnenses sera noturno, e o pré-raseo agIa a 1 ua
.' A' _ '. 110 entre rubro-negros e alvos

municados nazistas, que eVI- tico; agora, ele faz questao de Pre c+sc-se de um moço e uma moça, com noções diurno.
'

tam cuidadosamente a palavra frisar novamente que a "Wer-
I
de escrituração e prática de dactilogrofía. Carta de - -

r--::::::::::=-------.
"retirada" e preferem dizer que ;macht" não está "recw;tn?o" I próprio punho en<!ereçada, para esta redação, a: AUXI-
S,��!�....}2p_a_�:���__.���:'!:::�!:-�� I�� z�: ���:�:f��d�o aB�l����� I �I:r�e��d�S;!IT��;�;. indicando referêncio, en:'EJr�ço

O EflH SCHWEIDSOH para maior proteção". Fica, - . IDra. J S A
pois, a operação com o rótulo Novo !"ora�lo para MerX·ICO e .

de regresso de su a via- de "distanciamento". Comenta O fUnCiOnalismo
gem, reassumiu sua ainda a Transocean que "os estadual t'stados-Unl·dosclínica. exércitos .alem�es, se ac�am em São Paulo, 14 (A. N,) _ O I Jj I

melhor situação a medida q�e I interventor Fernaruio Costa I Washington, 14 (U. P.) - Os
a frente dt:;_ �atalha se.aproxi- I autorizou o diretor geral do I Estados Unidos e o México ex
ma da Poloma, por disporem DEIP a estudar o horário para Ipediram um comunicado con
de melhores estradas de ferro o funcionalismo público esta- junto, anunciando terem ela- BIGODE À PARTE!e de rodagem para o �ranspor,,� dual, das 11 às 17 horas, que li borado planos para a indus-
t d f e suprímentos A' São Paulo, 14. - Os barbeirose e re orças

_.

U • identico ao do serviço publico trialização do México e para reaolver-crn cobrar o tratamento doDessa obser�9:çao, feita por um federal. uma completa cooperação du- bigode à parte, não entrando mais
porta-voz militar, pode-se, na rante J. guerra e a paz. a suo confecção no preço cobrado
opinião da Transocean, dedu- O expediente das pelo corte do cabelo ou a feitura
zir onde os defensores alemães reparticões da barha. Alguns profissionais
t d t paulistas resolveram promover epre en em sus ar o avanço so- militares J t'· p. "independência do bigode" e, dêsseviético. Mas a agência não ex- Rio (Pelo correio) _ De 01'- «e 8lme, arl8» modo, vários salões do centro da

plica qual a conclusão a que dem do ministro da Guerra, o
cidade estão cobrando preços que

finalmente chegou Hoje, à noite, as poderosas variam de um a dois cruzeiros.. . .

expediente nas repartições do emissoras brasileiras de ondas-____ · r
Palácio da Guerra, a partir do curtos Rádios "Tupí" e "Ta.
dia 7 do corrente mês, terá iní- maio", do Rio de Janeiro, vão

cio às 11 horas ficando, assim, transmitir um programa espe

sem efeito a permanência de cialmente dedicado à França.
Assim, duas das mais pode-

oficiais pela manhã, com direi- rosas radio-emissoras da Amé.
to a almoço. rica levarão aos céus da França

o extraordinário programa de
comemoração do 14 de julho;
intitulado « l» t'aime, Paris».
A iniciativa é digna de ericô

mias e vem provar que o povo
brasileiro, mais do que nunca,
se acha firmemente ao lado da
sofredora França.

Florianópolis. 14 �e J�Rho de 1944
-----_._----_._---- ------

o arrasamento de Munique
Londres,13 (U. P.) - l\Iais ele mil "Fortalezas Voadoras"

e "Liberators", com forte escolta de caças, bombardearam
hoje Munique, tendo também atacado Sarrebrück, na Renânia.
Tudo indica que Munique vai sendo submetida a um arrasa

mento semelhante ao que sofreram anteriormelite Colônia e

Hamburgo. A rádio de Berlim noticia que durante o ataque (lO
ontem foi completamente destruido o afamado Museu Alemão,
o maior museu técnico do mundo. Mas, na realidade, os obje
tivos são as grandes instalações ferroviárias ele Muuique, que
se transformou num dos mais importantes centros ferroviários
elo Reich com a destruição das outras comuntcações.

Acorrentede pelo próprio pai!

Entre alenlães
e noruegueses
Londres, 14 (U. P.) - Um

porta-voz oficial norueguês
anunciou que ocorreu violento
seiscentos patriotas noruegue
ses na região montanhosa cen

tral da Noruéga durante o qual
morreu um coronel alemão, fi
cando dois outros oficiais na

zistas feridos.

Jalvez estejam saindo da Holanda
Londres, 14 (U. P.) - Várias bombas voadoras caíram na

zona. desta eapítal, procedente de pontos outros que não do
Canal da, JUancha, l}elo que se su!)ôe que Mi nazistas tenham
n01'a8 plataformas, tahrez na Holanda.

Agradecimento e Mi.ssa
A família ChristovaJ, acabrunhada, ainda, com o golpe

que tão inesperadamente a surpreendeu, agradece, sensi
bilizada, a todas que com sua presença ou enviando flo
res coroas telegramas e cartões, a confortaram, por oca·

sião do falecimento do seu inesqueclvel chefe CYRIACO
CHRISTOVAL, e convidam seus amigos e pessOas de suas

relações para assistirem a missa, que, pelo descanso de
sua alma, manda rezar na segunde-feira, dia 17, no altar
mor da Catedral Metropolitana, fis 7.30 horas. Antecipa
seus ogradecimlilntc!ii Q todolil qu� comparecerem a ilise ato

ªe f,UgiaCi � cli\;ridQ!.\e,

Treme� de frio ,De Gaulleos bahl8ftOS
Bahia, 14 (A, N.) -

onda',frio, vinda do sul, já começou Washington, (Do S. F. r., por via aérea) - Tôda a im
a fazer-se sentir também nes- prensa destaca o papel exercido na guerra por De Gaulle, sa

ta capital, onde se reg�st.roullientaI:do não só o que fez �,ela França, mas pelo m�nelo. O
ontem a temperatura mimma New York Herald escreve: Prestou grandes serviços ao

de 7 gráus. O povo bah�ano, de-I mU,ndo li�'Te, que, s�m a aju.d� .dos francese� combatente�, não
sacostumado a essa baixa tem- teria podido sobreviver. Dítícilmente no futuro poderiamos
peratura e sem dispor de aga-I dispensar uma França restaurada e confiante em si própria"
salhos apropriados, recolheu-seI Um editorial do ,�'ar-;lling·ton Post reitera: "Pode De
a suas casas mais cedo, redu- Gaulle falar agora numa França erguida e em parte libertada.
zindo-se assim consideravel- Pode também falar em seu nome, pois a êle cabe o mérito de
mente o. movimento da vida no- ter galvanizado a resistência francesa e lhe ter dado uma mís-
turna da cidade. tica que vem da própria alma da França".

e a honra da França

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C o C E I R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGU�L

É UJü. -:OOENÇA
KU.rI'O nRLGOS...
P.ARA. ... :UlIÍLlA
K PASA A üÇÃ

.�,

Mala perdida
Entre esta capital e Santo

Amaro extraviou se uma mala
com a etiqueta nominal de
« Iacir Alves de Sousa»

.
e que ,

continha roupas, livros, uma
bomba de bicicleta, um esme
ril, etc. Será gratificada a peso
soa que a entregar na ..Pensão
Vitória». 3v-l

}-
i

AVISO
Dr. M. S. Cavalcanti

Terreno no centroDe regreaso de sua viagem
REASSUMIU SUA CLINICA

Das 3 às 6 hs.
Rua Fernando Machado, 11

Veride-se, na rua Araujo Figuei
redo, medindo 9,50 rnts. de frente
por 21,80 mts. de fundos.
Tratar com A, L. Alves,
Rua Deodoro. 35. 5 v.• S

,._.._._ -_ _-_ .r_._ _._" "'JI

Não reronhece
a Tito
Londres, 14 (U. P.) � Inf'or

mações de Istambul indicam
qeu o general Mihailovitch re
cusará reco.nhecer o marechal
Tito e formará um govêrno in·

dependente na Jugoeslávia,
Tal fato determinará uma. ime�
diata guerra civil, no terr:tória
jugoe<;lavo. Londres, 14 CU, p.) - Os alemões

iniciaram um recuo em metade
de toda a frente normanda. Espe
ra-se para breve a queda de
Saint-Lô.

Caíu Vilna
ULTIMA HORAMoscou, 14 -U.P· A cidade lituana

de Vilna que estava cercada desde
o dia 10 por nossas tropas, foi
ocupada, Cinco mil alemães ceíram
prisioneiros.

Moscou, 14 CU. P.)-Os alemães
evacuaram Pinsk, último baluarte
que impedia o avanço russo sôbre
Brest·LitovEk.

Marcineiros
Morte de um diretorPrecisa-se de 10 marcineiros

para fabricação de móveis. Pa
ga-se bom salário. Tratar no

«Lar dos Móveip, na rua Tra
janQ, 15.

Londres. 14 -U.P- Confirmou.se
agora que, entre as tr&s vítimas
de uma bomba voadora, que caíu
nos estú:iios da Warner Bras, fi
guro. o sr, A. M. Salomon, famoso
((diretor» hr�tânico.

Londres, 14 (U. PJ _. Bombas
voadoras voltaram a cair ao sul
da Inglaterra assim como :na Zen"
de LQpd,rel.
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