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MOSCOU, 24 (U. P.) ...

'

AS FORÇAS GERMA.NICAS CERCADAS EM BRODY MOVIMENTAM·SE VA,' ii; @�N�E PAR�
SUDESTE, SENDO I�EVITÁVEL QUE DE:NTRO DE UM OU DOIS DIAS SE CHOQUEM COM AS 'li\i�!�A�, RUSSAS

QUE APERTAM o CERCO. A OPINIÃO DOMINANTE É QUE A MAIORIA DESSAS TROPAS A C A ��Il�t\�,RENDENDO.SE.

---�lCTRAVESSlft ÔÕ"RIÕ BUG
O Londres, 2:3 (U, P.) - As informações de Moscou revelam

que os russos detêm agora uma cabeça-ele-ponte de sessenta
•

1\:111S. através do rio Bug. O avanço alí foi tão rápido, que os ale
iuâes Hem sequer chegaram a guarnecer muitas posições defen
sivas, qUE' acabavam de ser construídas. A travessia do Bug foi
assegurada pela cavalaria, que irrompeu através da tremenda;
J><:l.l'l'agem de artilharia alemã para apoderar-se de duas pontes
in tatas. Nessas lutas ficou praticamente aniquilada a vigessí-

I
ma sexta divisão de infantaria alemã que perdeu a maior par

H. 9164 : 10 dos seus homens e equipamentos num esforço desesperado
vara deter os nlSSOS diante do rio.

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

Os acontecimentos na Alemanha,

.. 't1.\Ii"- A.�TWO UUH.W Oh I'U.,�'L\ j'ATAIO:'lÁ

Proprietário I! Diretor-gereote ALTINO FLORES

Ano XXX I Florianópolls-Sagunda.ftira, 24 de Julho de 1944

Londres, 23 (U. P.) - A rá-jou matem quem quer que pa- Imili�ares, estão "ocultos", 01'- tidos, enquanto viajantes, pl'O-ljor-general
von Wartenberg, as

dio clandestina "Alemanha Li-Ireça obedecer a ordens emana_lgamz�ndo a revolta em seu es- cedentes de Berlim, dizem ter quais afirmavam que os chefes
vre" concitou o povo gerrnâní-] das dêsse pequeno grupo, Ca- code�lJo, secret? Fon�es res- ouvid? que "muitas centenas" do "movimento de libertação"
co a desenvolver desordens den- : da alemão é assim juiz da cir- ponsaveis locals, assmalar�m de oflciai� foram executados, continuam ocultos. Acrescen
tro do próprio Reich, antes que 'cunstâncía e motivos que o Ie- que es�as e _mUltas outras in- Informações da Suiça anun-

Him�ler tenha _oportunid.ade I vem � mat�r qualquer o,u�ro i formações ,s.ao <i:gora e�pressa- cian:' tan:bém, que houve cho- f��oiupeal:��â�;t�1 e�fl� n�r:;:;
de por em execuçao as medidas .alemao. Não casta a polícia? Id�mente �lf�ndldas pOI fontes qu�s ,entre destacamentos do

que planeja. INãO basta o Exército? Não bas- na? gen�amc�s" para au:ne�- exército ref?ular e ü'?pas de as classes sociais do povo ale-

• ta o sinistro Hímmler, guinda- ta: a indubitável conrusao assalto nazistas, assim como mão e continuam encontrando

Londres,23 (U, P.) _ Nume- do a Inquisitor Omnipotente existente, no ,mo:nento, �a Ale- unidades ,da "Gestap?", en- meios e modos de prosseguir
rosas homens da Gestapo, com

I de tôda a Alemanha? Parece
I m�nr:a, e mmar o moral

_

do quanto forç,as de Hlmml�r na ,luta" '. �ão obstant�, pare
metralhadoras em punho, pa-Ique não, O pequeno g-rupo é jexe:-clto e do povo alemães. i prendem .m1Ihar�s de suspel- ce indubitável ,que Hímmler,
trulham,

.

em automóveis, as tão forte que é preciso que ca-: Segundo despachos de Estc?- [tos, nU!ll. implacável esforç,o facultado por HItler para res

ruas de Berlim afirmaram via- da alemão se converta num
I colmo, calcula-se que 5550 otí- para elímínar todos os vesti- tabelecer o ordem a qualquer

jantes proced�ntes da capital I assassino, com o paternal in- �iais �e dive�'sas graduações, I
gio? de oposição a Hitler: Alpreço, es�á intensificando a.

germânica, Os mesmos infor- I citamento do seu fuehrer. De- mcl.u�l�e muitos pertencentes emIssor.a. ,"Aleman�a LIvre" "depur�çao". contra os elernen

mantes acrescentam que vi-
I pois de semear a morte nos a dívísões de assalto foram de-l transmItIU decla\açOes cio ma- tos antI-naZIstas.

ram fortes destacamentos das quatro cantos do globo, Hitler, O fi
·

tropas de assalto nas ruas de transitório expoente do velho '.

o

iiuiversá rio
Berlim, le persistente germanismo cha-

do DASP•

i mou essa morte que não o

Estocolmo, 23 (U, P,) - NU-j quis e entregou-lhe, espuman- Rio, 23 (A. N.) - Comemo-
merosas prisões foram

efetua-I do,
a própria Alemanha, rando o sexto aniversário de

das, logo após o atentado con- Talvez assim esta pague- a sua vida o "Dasp ", como nos
tra Hitler, segundo informa a dívida de sangue e de lágrimas anteriores, organizará uma ex
rádio de Berlim, em consequên- que contraiu para com o mun- posição, afim-de provar ao p>cía de medidas enérgícas pos-. do". blico os resultados de seu platas em prática for Himmler. nOt de trabalho, O setor escu-

Londres, 23 (U. P,) - De Ihído para êste ano foi a Divi-
Londres, 24 (U, P.) - O cor- Joseph Grigg·. - Hitler parece são de Edifícios Públicos, es

Tespondente do "Daily Mail" estar exercendo implacável tando marcada a inauguração ·R·--···
......· ......-·..·····-.........··--·....--......···J'···--.-�·.....-...,.�··.....:..

· .........

·h--·......
·........,..

em Estocolmo declara que o vingança contra seus adversá- do -certame para o dia 29 do om·peram sucessivas trlnc eiraschefe da "Gestapo" já prendeu rios do exército alemão, pois corrente. De modo atraente e
.

5.500 oficiais de diversas gra- despachos da fronteira dizem fácil, o público será informado Moscou, 23 (U, P.) - Ao romper a linha "Panther" que
duações, inclusive muitos das que tropas de assalto e pelo- do que vem sendo feito no Bra- corria do lago Pskov em direção léste, para Pskov e Ostrov, os
"tropas de assaltos," dignas de tões da gestapo patrulham as sil, em matéria de construcões russos tiveram que vencer carreiras sucessivas de tríncheíras,
confiança. Poderosos grupos de ruas de Berlim, enquanto de- públío

- ,

t �t I Em seguida, os alemães tentaram proteger a retirada da sua ín-.
altos oficiais estão se instalan- zenas de generais e centenas

1 as� nao so ues a capi cl,' �

d 1 to dAI d tr lt h f f ,onde, alem dos magestosos ed"- Iantarta por meio duma defesa movel em que intervieram tan-
o em a gum pon a ema- e ou ros a os c e es oram, tícíos mi ist

. .

ques m'édios e pesados e os famosos canhões automotores
nha ou países ocupados, pro- detidos, ou executados, na mais

n l' m :. �11l� ell1�,�,�" cresce 100 c , Ferdinanclos"; mas, ainda essa manobra falhou,
curando apôio das fôrças arma- sangrenta depuração da hístó-j

1 oe�� e 10SpI. al� e escors s

das e cívís para 'derrotar Hi- ria do Reich. Informações de 111la"'IllL('a�nentE' lllS� alad?s, (;0-
tler. O grupo inclue os mare- origem suíça expressam que o

mo, �ambel1l, no lllten�r d j

chaís Brauchitsch, Bock, Run- marechal von Rundstedt des- Brasíl, onde o problen� : e11-

dstedt, Falkenhauser e Haller. tituido de sua posição em prin-
carado .com. plena sohcItu?�. ;

• cípios dêste mês, como supre- ��o�}ÜrclOnan�o-�� �os func_I�,-
Basiléia, 24 (U. P,) - 34 ge- mo comandante da frente oci-

anos e ao publIco lllstalaçoes
nerais alemães foram presos e dental do exército alemão, fi- adequadas .

..._ "".", ...,.".,.....,-_ .,.-"".-""..:-""..:- , -" " ..

muitos executados, Toda a gura entre as centenas de che- Comprar na CASA MISCE-
"Wehrmacht" em Munique foi fes militares fuzilados. Os na- LANEA é saber economizar.
desarmada e interditada nos zistas continuaram afirmando ....._.............,....w.:-.-..._..�J'.....- �

quartéis, Numerosos oficiais hoje que "a revolta foi comple- Lembranca simpatica
foram presos, mas acredita-se tamente sufocada". Por outro Rio, 23 (A. N.) - A iniciati
que muitos generais e mare- lado, numerosas notíeias da va, tomada pela sra. d, Darc]
chais relacionados com o "com- fronteira, ou informações rá- Vargas, preSlidente da Legião
plot" estão em liberdade. diotelegráficas, insistem em BrasileilI'a de Assistência., no

* que prossegue a luta interna sentido de enviar aos expedi-
Ria, '24 (E.) - Observa o na Alemanha. Muitas dessas cionários pequenas utilidados

"Correio da Manhã" que o dis- notícias entretanto procedem em fórma de lembranças e por
(.'111'SO irradiad? por Hitler, de fontes de duvidosa autenti- �ntermédj,o da "Campanha das

após o atentadb, é iniludivel- cidade, tais como as emissoras madrinhas dos combatentes
mente um sintoma, decisivo e que fazem, há tempos, propa- brasileiros", calou da maneir t
sinistro, de que chegámos ao ganda anti-nazista e são rece- mais simpática nos sentimen
princípio do fim. Conferir a ca- bidas, pelos círculos responsá- tos do nosso \povo. Apesar 1e
da cidadão o direito incontro- veis locais, com grande ceticis- não ser uma idéia nova a que
lável de liquidar a tiro o con- mo. Algumas dessas notícias, foi lançada pela primeira da
cidadão que se lhe torne sus- não confirmadas e a miude ma do país, constituIu uma

peito é coisa inédita nos anais contraditórias, dão informa- das lembranças mais caras r;
das ot"'à-Ções de chefes de Esta- ções de que Hitler está preso, mais nobres dos nossos.

�;�� �1�i��1��!e�i;i;,,��o� �:othii:�:F:�1:��:�i�:t�:���
Isso fez Hitler, não uma, e sim Prússia Oriental estão suble- Londres, 23 (U. P.) - A
duas vezes, em seu discurso, vadas e que violenta luta está agência Transocean noticía de
Repetindo e martelando que se�1do travada. na Baviera; Tóquio que foi reformado o
se tratava de um pequeno gru-,

alem das que dIzem que von general Tojo, demitido há dias

po de oficiais traidores. diz a Keitel. von Brauchitsch, assim dos cargos de primeiro minis
wdo� os alemães que prendam j como numerosos altos chefes tro e chefe do Estado Maior,

,Aniquilamento em Brodg
Moscou, 23 (U, P.) -- Os alemães, cercados na área de

Brody, estão sendo sístemàticameute aniquilados, apesar das
desesperadas tentativas de romper o cêrco. Ontem, os nazistas
pretenderam aproveitar-se do máu tempo, que dificultam as.

operações aéreas, para abrir passagem através das linhas rus

sas. Mas, subitamente, o tempo melhorou, permitindo à avia

ção soviética participar dos combates. E, assim, em meia hora,
(JS alemães perderam doze tanques e dez canhões pesados,
além duns 300 homens.

A reconquisla de GUQIn
,Pearl Harbour, 23 (U. P.) ,- As fôrças norte-americanas",

que desembarcaram ao norte e sul de Guam, avançam rapida
mente, procurando fazer junção. Ao que parece, um dos obje
ti�os dessa operação seria isolar a península de Orote, que dis-
1'oe de bom aeródromo. A rádio de Tóquio já admitiu a invasão
ele Guam pelos norte-americanos, embora alegue que estes se
ê].cham num estado de grande confusão devido às tremendas
baixas infligidas pelos japoneses, Com efeito, a emissora nipô
nica calcula em nada menos de 4,300 homens as baixas sofri
(las pelos invasores durante o desembarque; embora o coman
(lo norte-americano tenha assinalado, pelo contrário, que a�
baixas foram, mesmo, insignificantes,

lorpedeado O «VITftl DE OLIVEIRA»
Rio, 22 (A. N,) - O gabinete do Ministério da ::\larillha

Llivulgou o seguinte comunicado, por intermédio da AN: "C;
navio auxiliar "Vital de Oliveira" foi torpedeado e afundado.
VaI' submarino inimigo, tendo sido já recolhida a maior llart(,
de sua guarnição, que chegou ao porto d�sta capital ".,

-
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Fazer a

((.... :::::::'::::::::::;:::::::::::::::::::�:::::}:;:::::::::::::::::::::::::::::::(:::::::ZQffi
O?: NOIVA E O/tLITTE! GANHEI :q
j::: /JVAS JÓIAS DE UMA Fé/TAl :i:::�
.'

E, FRANCAMENTE; NÃO SEI
o:;'

O(jAL DELAS t A MAIS PERFEITA!:::;:
'>::::�:.�.".,.,,---

diariamenre é um dever social!
Apresentar-se, de quando em quando, com a barba por fa
ser, é uma falta grave, que contribue para o insucesso - na

vida social ou nos negócios. Fazer a barba todos os diàs
� uma regra de "bom tom", absolutamente indispensável. Por
isso, barbeie-se em casa, todas as manhãs, com Gil1ette.
Gillette faz uma barba rápida, confortável e econômica
evitando infecções no rosto.

G· I
'

Compre um aparelho Gillettr .1 etteTech e use-o sempre com as

lâminas Gillette Azul, legítimas. .

c; Postal1797 - Rio de Janeiro
;

IA·G.11'

•

o ESTADO
Diário Vespertino

FOI APROVADO 'Patri�ta executado
Rio, 21 (A. N.) - o DASP Londres,21 (N. B.) - O Ba-

a��ba de apr�)V�r to�o o rela- rão Jacques Donny foi executa
tono da admínistração do ge- do por um pelotão de fuzila

n�ral Cordeiro de Farias no menta, em Bruxelas, como pe
RlO Grande do Sul, no período nalidade por haver escondido
de 1938 a 1943. aviadores aliados.

•

Para Nápoles Embaixada
Rio, 22 (A. N.) - Seguiram p Vpara Nápoles alguns diploma- res. arllaS

tas e funcionários do Banco d: Rio, 22 (A. N.) - Com des-
Brasil. Tanto os cônsules como tino aos países do Plata, segui-c
funcionários bancários ficarão rá a embaixada "Presidente
à disposição das fôrças expedi- Vargas", constituida de dou-
cionárias brasileiras.. I torandos da Faculdade de Me-

-"'-::;;õ--
-- -- .

= dícina do Distrito FederaI, que?

GR IPPE sob os auspícios do M,ín_ístério
de Educaçao e patrocínío da

. presidente 'da República írâo a
� gnppe se"'ue frequentemente os . , .

-

• rsfriados. Corte estes prornpta- M;mtevldeu, .Buen�s-AI.r�s e'

mente, friccionando o peito c o Cardava, em írrtercâmbíõ cm-
pescoço, ao deitar-se, com Vick tural e cordialidade universí·
VapoRub. Descongestiona o peito, tária .

facilita a respiração, acalma a tosse.

fi1B1
4T

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

A safra algodoeira
São Paulo, 22 (A. N.) -- A

safra algodoeira paulista dêste
ano foi a maior verificada em

toda hístóna econômica de São
Paulo. Até agora, foram classi
ficados 250 milhões de quilos,
predominando os tipos médios
de excelente qualidade. Prevê
se que a produção dêste ano
supere consideravelmente, em

valor e volume, a do ano pas
sado.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex; postal 139

ASSINATURAS
Nà Capital:

AnQ Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não pnbll
casos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Saint-André
Londres, 21 (U. P.) - As

tropas aliadas conquistaram
Saint - André - sur - l'Orne, na

Normândía.

DEFL.UXOS
>.�,.,-., Bastam' algwnas destaa

gotas em cada narinal
-

!:: Acahnam a irritação, des-
i prendem • mucosidade,

VICK reduzem a inflamação,
deixam V.s. rt$pirar/

.

VA�TRO-NOL
GARAGE ����:�

rua Alves de Brito. Tratar
na casa n. 70, da mesma

rua. 15 v. - 7

Praça da S' 311 . 2.· andar
Caixa 262� Tel. 2·3080
Telegr.: "MA TeO" • S. PAULO

Faleceu Inêc.o
Raposo
Rio, 21 (A. N.) - Faleceu

hoje nesta capital o sr. Inácio
Raposo, teatrólogo e poeta bra
sileiro, natural de Alcântara,
no Maranhão, e que aquí se en

contra desde 1915, surgindo
com Catulo da Paixão Cea.ren
se, Raposo pertencia a geração
"Velha guarda" que deu ao

Brasil grandes poetas, grandes
romancistas e grandes inte
lectuais.

O Acre vai ler
um 'jornal
Rio Branco, 22 (A. N.) - Es

ta capital recebeu com viva sa

tisfação a notícia do registro
da "Folha do Acre", jornal que
será editado nesta cidade.

Curso de (;órte
Ensina-se em aulas
diurnas e noturnas.

Largo Benjamin
Con stant, 6.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Marcineiros
Precisa-se de 10 marcineiros

para fabrica�ão de móveis. Pa
ga-se bom salário. Tratar no

«Ier dos Móveis», na rua Tra
jano, 15.

Vende-se u�hOa�:�:-'
ondulação permanente e um:·

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito estado.
Tratar na Praça 15, n. 10.

V .. .s

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscádo8, brins
bons e baratos, algodões, mor-ms e aviamentos

para alfai'J.tes. que recebe diretamente das

fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compro s , MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores
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«Sermões» do Pe. Antônio Vieira�·"···""··········i

]Vida Social I
........ . .

AN I V}!;RSARIOS

,;'��1i'J/J!!!: P E R F E I T OI

':!Jl � V�
Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivoe 11.' 1 paro OS Mos pequenos ou t1<:rcidoe
Hormo VivOS-D'."'2 pP'tO··08 setas Qf€lodes. volw,nosoj.
Inofensivo à saúde > Fórrtlllla de absoluta confiança.
j � _ PIoQQnopoà,w n"$ Par.....,... 1/1.,..,_.

Hoje foz anos o nosso estimado RauJi tIA ,. - Em Blumenau: F......el••
"conterrâneo sr. enqenheirocqeógra-

'I
S-it • 0dM - Btn ltajai: PlU'mltCÚl Sant. S. Victor, Marlir

fo José N, Born .
r_iDha. Este santo era oficíal no tempo

'do imperador Maximiano. Foi:
"'a.z"'.II' ItrlOS hoJel O saque DOe;;:, P�I"'Se� Ba .....xos mandado p�1ra MQr�lh�' J\í vis�-
sra, viuva Zulmira Pinto da' O ... Q tava, de norte , os crrsta.os e aLUo

Luz;
.

Londres, 22 (SUl) - Dial,' truíção de sua vida undversi- ma·vc,·ps a ficare.rn. fi�mes nps pl'á.
sr. Fredenco M-anoel de Silva 1

"

1'1
- .r. •

tuzil t d' ticlls da religião apesar dq� pene
I'l'lho'

te (a proxrraa íbcrtaçâo dos

I
taría, e o uza amen o e epor-

, 1" D g-uiç,Q.es. !)Iuma destatl OCP!li'*f> foi
j-ovens: Nel-son Paulo e Trogílio .. aíses-Baixos pelos eX�l'citos taçâo, com mternameuto nos

preso e levado perante 'O imp�Q..
Me�o (Neto); libertadores aliad-os, os ale- campos de concentração, dos dQI' que mondou que o t0rtu;Jqs-.

meni�as: R�gina.lara. filh�. do mães "O apressam em despo- professores e estudantes quo Sem. Depois, foi Ievado Q� córçe're
sr. Osm �lS. � Claudete, hlha jar a nação holandesa de tudc não estão dispostos a reconhe- ond..e conseguiu ganhar por.o Cris
do sr. Romeu D�as.

1
. f'" "1

. to as guarda .. Alexandll(W• .FeHcia-
O que e a possue de valios i. cer os "bene ]C10S c a domí-

no e Lpngino. luto pro:vo(:ou de Em Porto Alegre
tanto na ordem material como nação naztsta. Com muito pou- novo a ira do perSe.9uidor. 'lidor Cruzeiro 2 e lnt,ernacicI1al 1.

espiritual. Bem conhecida é a cas excecões. a mocidade ho- "ofreu mais uma vez atr.oc�i:mo
s , emigração

" de objetos de landesa (leSapal1ecP11 das uní- mortít'io, sendo finalmente ·-d��-' Em Florian-ópolis
arte, encontrados na HolaID.d�:-., versídades do país, sendo que

lado. O .seu corpo foi atirado <QO Colegial 6 e EscoJo. lnd-us-triai O;
mar; mail, cristãos conseguiram :Lopes Vieira 3 e Netuno O; Bagé 6

pa.:ra O Reich, assím Gomo r. muitos jovens se juntaram �tO retitá·lo das ondas e deram·ih. ��.l:.p.e�Qnça 2.

"evactraçâo
" de material ro- movimento tíos patr iotas, en- sapultura numa cripta. Foi peio

<c. "" ,:,.
dante, ferroviário e outros ma-, quanto que, outros, foram tor- !�fo� lIi!culo 3' ou ini-cio do 4' TraiU" dQ S-ema.na
teria,is de construção, s,em fa--: çados a trabalhar noO Reieh. Dia 2:5· gl'.feira - Cu'ovena do Ar

lar dos produtO;;"J agrícolas. Tu- iUlt.lmamente se verificou que ExpressiVo telegnima Dia 2.6· 4"-fe-il'Q • CTispim MJrG.

do isso é feito sob pretexto de I, os naztstas não se dispõem a'l
_

Dia 21- S&-feira - �iu'l7<1.
Dia 28 - 6&·fai-Nl- Puu lo Ramos.

"proteger" OS aludidos mate .ldevolver à sua vida normal Rio, 23 (A. N.) - Entre os .... • .J>.. _..,

�:c�::::r��:_:__()s.r� A:�::;imJ:. riais Te valores da am-eaça. al!�-lt:'ê5- mil estlldante� hola:Q.de- inúmero� telegramas de con- (;ãiü·Psko;.v---
�é- Pere:i.r<l, prop.ti1!t-ério d·o·Al- d�. t.: 111 do.s a�pecto.s ma-Sl t�'a-l ses, qne sofrem hOJe,. na AI�- �r�tul�çoes pelo d�ese:mbarqu�,
---faitario Per.eira. glCOS .do saque {lo� v-aloyes ln.,manha, ·tlS t.orturas da servl-

.

.em Nap�les, da força expedI- �ou. 24 -U.P- Pakow. Cl úiot.i.

--.,.--••..-_._-- �••,. ""'* teleduais da Ho.landa é a des-· dão. Icionária brasileira, o presiden- :;:m�::'�o;i r=::::co��d:i�t(l�::

'f· �••••••••••••••••••••••iI••••••••••••••••••••
te �etúlio Va�gas rece�eu um

: Acá(Í:o Z. da Silv·a

f'
.

..' .' :����u����es:l��ine���n;��·fi� O sr. Chorc�i'll
• ,

pC·�Ax:.L.'PI'E.�C:A,/I!!"'T."N°C.J4�;-Io4�N1".r.'E'E S O L U ç A- O tio Henriques que informa ter ,::.L'orIdM•• 24 .U.P Du.m.o Viagem

Elv,'ra F·ar,·a da S,'Jva 'TI, r. 21 d d'· te
.

I
.

f'que d\lrou 3 dias. o sr. ChurchiU
.

os seus escen $, Inc USI-
oeg essou ont-em da N01'mandia.

par·tíci:-P.Qm a seu� pn.I'e-Tltes ve um padre, mobilizados nas � !
.._ __ ;.,. _._

e'·��,i;S-OQ •. ,d-e SU<Ui Nli·aç6.t!Is o �

uh'�
.

t
'

O
.

t 1 rL'O"- P-n<lsLt��i?�;�Dglho
I �Ú

-

e••3r
"i

g����n�la;'seg�ii�S�;��tti��=,· �lIao ,em Isa
Fp:ol. 21 • 7 _ 1-944.

'

4;e de patriótico. entusiasmo Roma•• 23 -U.P· P�r.ça. d-o �uin-
APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB. N' 3384 - 15. I i925

.com a notícia do desembarque
to �1'Clt-o penetrara:m rrQ CIdade

---- d f� '\>t. It"
de P180, pelo lado sul.

3'V 1
. as nossas orças .

na alIa,
sem in_cid�ntes, congratulo-me Restaurantes

'Código Ilur:aJ . G R I P E o TOS S E o B R O N·QUiT E �0n1 'Vossa excelência, orgulho- fecltaclos
Rio, 22 (A. N.) - A Comis� f so por ter 21 descentes mobilio,

;:são encarregada pelo govêrno �•••••••••_••_ zados nas três arr,nf,ls, .'.
entre - Os jornais controla-qo.s pe-

·-de elaboraI: o projeto do Códi- N·.OVO's e.log·1·0S a" F E.B êle1? qcapitão �e�f'�-ê�riques, l�s- alemães,' na Bél�ca. anun-
go Rural fez entrega, ao mi- - •• pastor da Igreja .da: 'Gávea, Clam que- grande numero de
-nistro da Agricultura, da reda� Washington, 24 (U. P.) _ Africa, transportando . impor- meu caç?-la)á aceitos por vos- .restaurantes fora:� fechados

"ção final do importante proje- Em um editorial, o "Washing- tantes materiais e alimentos sa excelencIa e prontos todos por have_!em vendIdo massas,
to, que ,vem preencher uma ton Post", rendendo tributo á para os aliados. O Brasil, ago- p�r3: desafro:ttar a honra da ou por. �� �averem observadc)
·-das maIs. grave� lacun�s ?e Fôrça Expedicionária Brasilei- ra, deu outro passo, com o en- patfla, ultrajada pelo tor.I_>e .. -a� prOlblçoes referentes aoO ra

que .se. IessentIa.a legLSla_çao ra, diz o seguinte: "Nosso bom vio da F. E. B., que desembar- deamento dos nossos naViOS c�onamento de carn�. Alguns
br.asllelra: O alUdIdo

. P�OJ�to vizinho e ardente amigo dos cou na Itália, a,fim de partici- ��rc.antes, em emboscad3:, p�r desses restaarantes .tem estado
fOl orgarllzado por .comI_ss8;0 lh- Estados Unidos, o Brasil, tem par, com as fôrças nor-te-ame- InImlgos covardes.e tra�çoel- fechados durante d!verst?s lue

tegrada de conheCIdos JUrIstas, sido um aliado combatente Ticanas britânicas francesas TOS. Lamento que mmha Idade !-Ses; outros, pOI' penodo mdefi

,qu� ,ela�oraram um trabalho. desde que seus navios de guer- pOlones�s, néo�zel�ndesas, in� I�ão me �rmita s�g�,lÍr com ilido. O� jornais relembram à

-<;onscIenclOso, qu.e corresponde ra e aviões iniciaram a esplên-
.

.'
jeles, mas fICO daqUi unploran- populaçao que os restaurantes

..as nossas· neces�l�ades � que didà tarefa de cooperar para {fus e italianas da grande tare-ldo 'a '�eus v:e1a, ooa sorte "?-e só podem servir" pratos: com

i�m o gra�d� mt;nto de nao fe- !eliminar do Atlântico.meridio- .fa. de expulsar os alemães. Não ,t?dOS, mclmave. ,do nosso �xer- !-Carne durante ce_!tos di�. da.
Tlr os .t!adlClOn�ls C,OS��lU.es de.fnal a ameaça submarma. Ade- .fOI revelado o tamanho dessa !eIt�, que sabera eleva.r amda -semana e que estão prOll?idos
-nossas popUlaçoes !UI aIS;

. 9J.-ais, o Brasil fez.se admirado fôrça expedicionária, porém,lmaIs alto o nome �lorlOso do de vender charutos ou cl'gar-
-

. pela' su� contribúição á causa gl'ande' ou pequena, 'sua che� nosso amado Br�SlI noJ:'i,: cam,,: rf!s, desde q:u,�,o �mo está ra-

GRATIS! peça este 1;"1"" <;ias.- naç�e� un!d�s, colocando gada de.mo�stra uma alentado: Ipos. de batalha, _a sombra do Clonado na BelgIca ocupada.

1ii=�iiijii.-�-� a dlsposlçao vanos aeroportos, ra solldarIedade, que sera ,aUrI-Verde penda� de nossa

III dos quais nossos aviões de grandemente apreciada em terra. Meus respeItos".
D A t P

·

:.\\' Df>ENCAS DO GADO 'transporte, bombardeadores e Washington, L.ondres e outras

«A.s» fór-a do r. r ar erelra
j: E REMÉOIOS caças puderam voar para a capitais aliadas".

e Oliveira

I'. CARTAZES DO' DIA baralho Clínico Ge�al de Adulta.

-

.

H6"u�, ia.iá". HOJE �:�:�/fe:����o�/a��; c:::�:::::::".:.
�

- - 3-6 da tarde. na ruo Nunes

I :;;:;.� CINE ccODEON", ���:;��:: :.::�::=':..��::::"O: I
A'fJ 7.3{) h9ras Delegacia do

Finda a '-.-taA Pararnount apresenta Fredric Mar-ch, Francis Gall, Akim _

Tamiroff e Walter Brennan na obra máxima de I.,A.P.1., ce.s.rã O controle
Cecil B. de Mille: O sr. Décio Reis tev€ a genti- O contrôle de negócios nos

L il-tle O C
' - leza de nos comunicar haver EE. UU. será extinto logo que

a ,OrSarlO assumido a 20 do corrente a cessem as hostilidades, decla-

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural) direção da Delegacia Regi�nal rou o assistente do Procurador

EST{)RVO E ESPANTA-CORVO (Des. Popeye) do r. A. P. I., nesta capitaL Geral, sr. Wendell Borge. O,

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
- sr. Borge, que dirige uma das

Preço·s: Cr$ 3,00. 2,00 eCOO. Imp. 10 anos
Artimanha nazista divisões do Departamento de

Londres, 21 (SIH) - Segun- Justiça (a Anti-Trust Divi
do informa um jornal clandes- sion) ofereceu um grande pro
tino da Holanda, como a polí- grama para o planejamento da
cia holandesa não detém os economia nacional de após
patriotas holandeses, por "deli- guerra. Advoga ele uma pe
tos políticos", ·os nazistas teu- quena mudança na política de
taram enganá-la, incluindo, preços, p&Í0ridade e regula
nas listas de detenções por cri- mentos de sua fixação; defen
mes comuns, os nomes dos pa- de, também, um "estudo pre
triotas. Por êsse motivo, o jor- liminar" dos pequenos negó
nal clandestino "Lealdade" Te- cios, que foram postos à dispo
comenda que os agentes �stu- sição das fábricas do. govêrno,
dem cuidadosamente essas !iS-I do material excedente e de
tas nazistas, para não "prende- "taxações especiais", para in
rem a floI' da nação holandesa. centivar as novas empresas". i

Coleção completa, IS volumes, encadernados,
em bom �stQdo de conservação. vende-se Informações:
Pr of, Belarmino Gorraia Gomes. Rua Genei.ll Bitten

court, 183. Florion6polis.
Decorr-e hoje a data natalícia da

·-srita. Rute-, filho· do s r, Mórb.
Costa. do dia O ESTADO esportivoo santo

FUTEBOL
No Rio .

Fluminense 1 e Botafo9'o O (sá
bado'); Vasco 8 e Bons'ucesso 1-;
Flamengo 2 e Ccan� dI:> Rio O:
Banqu 3 e Son Cristóvão 3 ; Ma
dureira 5 e A.mér-ica 1.

Em São Paulo
Carinthian.a 5 EI J-uventus 1; Pc:d

Insira. 3 e S,P R. O; SontQS 1 a

Comercial 1·

Noivados:
Com a srita. Hí lder, {ilha do sr

.Augu$to S·chíitz. contratou ca.a

. .mant-o o sr. Adernar M-el(), resi.
dente na cidade de S. Jos6.

r
Nasetmentoss

EliIté e� festas o lo·r do S1' • .!\-cá
cio Z. do Silva, peIo nascimento de
se-u f11hinho Luiz-Fer.nand.o.

Enfermos:

'E'NIIlE UM ClI1IZENlOEH SÊlOS P�u. O ntTE POSTAl

UZtNAS Cllll'1tcAS BRASIlEIRAS LTOA
c;.POSTA,,'K .,rA80TlCAl!AL ESU.""UUI

4ba�donam O

\exército alemão
Nápoles, 23 (SITl - A emis!

sora clandestina da Checoslo·
váquia, "Narodni Osvobozeni"
("Libertacão N a c i o n a 1"),
anuncia que os soldados da pri-
meira divisão eslovaca, força
dos a combater nas fileiras do
exército nazista e aquartelados
perto de Pescara, na Itália,
amotinaram-se e abandonaram
€m grupos as linhas alemães
para se juntar aos "partisans"
italianos, obedecendo, assim,
ao apêlo lançado pelo coman

dante britânico, o general Ale
..xandel'.

------�--------------------

(lHE (CIMPERIAL»
A's 7.30 horas:

Viviane Romance, nulll filme forte e impressionante,
para ser assistido pelas pessoas de espírito

bem formado:

nfulheres perdidas
lO Puritano)

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
VUÇAMOS YVETE CANTAR (Sho�t)
Preços Cr$ 2;00 (Unico). Imp, 18 anos

feito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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':"}. es.'a��e�. da �as?l,in"'a, de peças e

1-l.. Iubzificafrtes e a 'causa rruríor

d:a crtse- dos' transportes. Mas�•. qrre
s�rja de nós se os veícujos tivessem de

1.-ód,ar ''"�esçalçado8''?:�urante (Juan.";
·

to t.erupo errcufariarn autornôveis f

if{\
f

.

.�

._..

I

t
;

NI.\Jl�â· (iO:Ql9 �pÓ8: a perda das Ln d i a s

Qri�ntai!; bs aliadns sentiram tão aguda
'tiien.1:e o problema da falta' de borracha

.{atu�al;· �sselldal à vida das naçõ�s e às

�()p�.ia��es bélicas. Os'�erjllgai$ arnazôrriccs

· :V�tal,�.i� à prosperidade, A horrac'h'a iJrasi�
. :l;ir� tomo� (I rumo dos a�senais d�;d€'mo,"!ra�'
,Ha:, Ê passou a partJclpar' ire' tOda6� as máqui- .

nas de guerra: rodàs,e, tanques :de aviões\)'a
g�r\�s', d� t.anques, pn�n� de carrhõé«, t.rarrs
portee e "_jeeps", um sem-número de llt>,.ças

;iudisplmsÍlvcÍs. Favorecido pela sua situação
de'�ilai,jr .

prodü for 'de borrucha , no campo
.

altado, o Braail. conta. hoje com pneus sufi-·
cientes pàr�' 'movim�'ntar os .vetou los doIS

.' seus Úansport.es essenciais. Porque não ê flor
·
falta d� pneus q�e 'o� carros estão parados.

r \
1

I

A-pesar-dflS' reslri,;õ4�S �)mpn8tHs pelas CIr-
. �'

c u n st.â n e ias , ,a indústria rra e ional d.e

pneus' rião s(l tem dado eon ta de sua ruis

são como tem for-ner-ido Uma boa parte de

8.ua produç,ão aos Aliados e às nações
à'ni�rtcanas nt{ú-fahrican t.es de pneus.

.: II�� '. ..

'�J!eJi1';J\ua 'longa experjêll.e�a, na Ind ústrta.:',,?f', ..-,,' .'. ',' '"'. '.

,i: j)ft·éú'mática,.na qual iJ1t�oduziu àlgurrs.dos
,

'

or��ais importantes Ill.el),l.�r!lJpentos de fabrj-
i c�ção, Frrestone pôde éstabelecer no Brasil,
coma c�operaçãb de �.p�r.{ll'ios e técnicos na
cionais, e utilizando matéria prima brasi-

.

.

Ieíra, uma usina donde .saem pneus e câma-

ras de ar tão .borrs e tão perfe'i tos quanto os

melhores do Inundo. Êsse pat�imônio profis
sional, quê' lhe conquistou a reputação de

excelência (-I'ue goza entre os cons'umâdores,
é que colocou Firest�ne em posiç�o de, SR tis
fazer' as riecessfdades do t.ra'usporte, no ruo

mento em que a escassez de pneumáticos se

ria um
.

verdadeiro e Irtcaleulável desas'tre,

CÂMARAS DE AR VELAS

lHas ii6sÜ úão: significa' quç possemos

deSpt}nf'idat: pneus, a- pesar-de estar";

�liú�
"

eq-l 'situação rnuito favorável"
'/'(;'Wi;i;éJ��ã(. aóutr-os países, inclusive

,

" OS

.

J�'l'óprios Estados Unidos. Porque
(�ada J:meu eomprado e nã�:. 'usado,

-

()� (.,�tragado' por negJigência�' � 'lim.� ..

pneu a rrrerros nas rodas que con

duzem. à Vitória e à Liberdade. Use

eorn inteligência os seus pneus! não
cor-ra 'derreais - luan'tcnha,-os COU)·3. . "",

pressão adequada _.� não .Htrilh(�" -

,u:5'o hreque vjplentame�te - �ão
choqtre e-orn o ll'Ít.>io-tio. E nuule a

posição dos pneus cada '5�OOO qui
lÔmetros. l\'1as quando tiver nece.<lsi-.

,

(/ade 'de 'um pn.eurn át.ico novo, exija'
FIHESTONE, que ·lbe dá mals qui-.· ,

lometragem SCJil custar. rrrafs caro.

BATER1AS LONAS PARA FREIOS

Distribuidores: MEYER & elA. - Florianópolis,-=--��---------------------------

,
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J A 150 quilôrnetros de Varsóvia
MOSCOU, 21 (U. P.) .. AO LONGO DE TôDA A }'RENTE CENTRAL RUSSO-ALEMÃ TRAVARAM-SE FURIOSAS BATA�

LHAS DE TANQUES, EM QUE OS NAZISTAS PERDERAM DEZENAS DE CARROS BLINDADOS E UNS DEZ MIL HO·

MENS. DOIS EXÉRCITOS RUSSOS FLANQUEARAM BREST-LI:rOVSK E LANÇARAM FORTES COLUNAS PARA OESTE,
NUM GIGANTESCO MOVIMENTO DE PINCAS SôBRE VARSÓVIA. TRATA-SE DO PRIlVlEIRO, EXÉRCITO DA UCRÂNIA

NO SUt� DO PIUMEIRO EXÉRCITO DA RúSSIA BRANCA NO NORTE., QUE FIZERAM JUNÇÃO E"M WlJODMIERZ� 50

KMS, ;\0 SUDOESTE ))E KOVEL. AS FôRCAS AVANCADAS RUSSAS ACHAM·SEJÁ A UNS 150 KMS. DE VARSóVIA�
• •

� .3
..

•

,L ACTIFERO
Lactífero Ideal das Mães. Estimulo e' requ l o.rdzo,
o secreção láctea, produzindo' leite abundante,
sadío, nu t r it ivo 'e assimilável, tornando €1 criança
robusto e bela" enquanto" o org,al:lÍsmo materno

Em
se revigoro t:!' rejtiveriesce.

suO: farmácia, ou ex. Postal. 1861.
SÃO PAULO.

.,

1
I

I� R�,�ifce�) d�lat!�!:�le�am�d�!oa!�!'uJ I H t V II I
crrme de morte Ocorrido em.' 'Mandaqui subúrbio da Cantarei- ew 00 are a 1ra. o soldado da Fôrça POliCúÜ, José M�rcelíno de Miranda, de-
golou, a golp�s de faca e navalha, seu companheiro de farda, I . I
Samuel Rodl:lgues de Oliveira, .ao surpreendê-lo em flagrante AdvocacIa, em geral

I�1� �uf espos�, de quem era tio, em sua própria residência. I Escrit6rio: rua VidaI Ramos,30

I t lZ\:
h ROdngu,es de MIranda, a espôsa de José Marcelino, Residência: r'ua Deodo ro , 35.

I em, anos e esta casada há quatromeses.. "

CONSELHOS
•

E assim morreu a noiva
Curitiba, 22 (C. M.) - Em Sangés, localidade do interior

d? Paraná, quando se festejava o casamento de Etelvina Da
mel Lopes com Mário Puscher, foram disparados muitos tiros
para o ar, como é de costume ali fazer-se. Não .se sabe como

Ul�a bala, f�i atingir à noiva, que ,se achava à' janela com �
nOIVO, apreciando a festa, 'Gravemente 'ferida 110 crânio sua
morte foi quasi instantânea.

"
'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASil"

�. .

)

Esta modelar Organtzação de móveis e tapeçal'Ía.
e�tá aparelhadlt j)arlt n.�ohiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um catálogo. Hespachll
R10S e engrlldamos gratuitllIDente para t) interior.

s. BEÇAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANlZAÇAo

Avenida Celso G.rda, 174 Fone: 2·8635 - SÃO PAUlO

,párâ."a vida, longa do (arro
,

•• �_e do "automobilista
I, NÃO só milhares de carros se estragam antes do tempo,

. como tambem - e o' que é peor - milhares de vidas
se extinguem por acidentes causados pelos carros cujo sistema

_

de segu-rança 'fói descuidado. Há varias precauções que o

automobilista deve, tomar em defesa da vida de seu carro ...

e da sua própria. Por' 'exemplo:
' .

:

'. <;On5_f!'va_r__ e'!.I__ �b�5 condições!!� freios) os fttroís e

�_�!!!!f!_!�n!pr_:_}_err! _, ll!_�rif!!�at{o.

"� ,

�

I
I I

Iii
--------------------------------------==----- �'8_WW�== •• ww�' w' ____

�
.

'''�:.''

, .
.,

..

(

Sapatos para Senhoras
Ap-roveifem os preços vantajosos 1

Os mais modernos modelos!
Tu do não vaI a !�m de C,r$ 50,,00!

Sapaatria Barreiros
Rua Co,na. Mafra. 41

V" 27

--�-----------------�----------_I

-------1
"

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURA TJVO

DO SANGUE

I o Fígado, o Baço, o coração (I Esrôrnazo , OR

PUEDoes li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôre s
no!'! OASO", Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo. Anemie. e Abortos
Inofensivo 80 organlamo. Agradável como licôr,
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como »uxtlla r no tratamento rlH S!filís e Reu-
matismo da rTlPl'lmA origc.:orn. _

VALIOSAS OPIN!OES
Atesto que apliquei muitas

vezes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamente da Sífilis.

la} Dr. Ralael BartoletU

o ELIXIR «914»,dada a sua

base. é ótimo auxiliar do Ira
lamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via 'bo
cal é ii única nossível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

• Não abusar da velocidade,

• Diminuir a marcha nas curvas.

A observancia de algumas destas re
comendações depende exclusivamente
do automobilista. Noutras, ele poderá
contar com os serviços, com os produ- ,

tos e com a experiencia que o Reven- '

dedor Esso tem,', para oferecer-lhe.

STANDARD ou ;(OMPAHY OF BRAIll
; :

',� ;.

A "CASA SANTA ROSA" comunica aos seus distintos clientes e amigos
que os suas Secções de Sedo s , Lãs e Casemiras foram trqnsferidas da

Rua Felipe Schmidt, 54, poro a Rua Conselheiro Mafra, 36

(loja e sobre-loja).

as A TA BD
ORLANDO SCARPELU

Rua Conselheiro Mafra. 36 - Telefone 1514

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f.

}>AIU SENHORAS AWrIGOS DE LÃ
o-s
8S,OO
140,.,0

�Ianteaux de pura Iii, tipo popular à
l'Iauteaux superleres, lã bem grossa à
lUanteaux finíssimos, feitio elegan-

te, forrados à seda à
!I�Ultt:nllx de alta eleganeía e de

fiua 11unlidaite de lã, Iguuís a-os

vendhtos na praça ii 400, l:iO.O,
6110 e 700, por 23;),00, 2�0,OO,
lf�;;,flO e 390,06 ! ! I

Mauteanx modelos" Importados aos
Estados Unidos, de Cr$ .. "

1.(WO,OO },or ,.,.", .. ,,,,.,.,,

;.I'aiUeur de pura lã, il/4, sendo que
só ti paletó, vale por um mau

teaux, de 200,00 por Cr$ , . , ,

165,00, junto COm a sala

PÉLES
Boléros de péJe, tipo reclame, à

]1olérofi de péle "lébre" artigo bom,
valendo 600,00 por ",.'., ...

Boléros de lontra à ", .. ".,.",.

Oasaeos de lontra curtos, à. ,.'""
Casacos úe lontra, 3/4 finíssimos à

,

R-enurds.

CAMA
�lnaa temos algumas colchas de

s(\(10, de autêntíee "DAMAS
CO", que saldemos à ... "",.

{)AlUA E .JANELAS
EDUEnO::S-S U� sedu, duplos reítos .à

mão ii. .. , . ". " .", , .. ' .... ,.

LInho Bélga para Ienções largura,
2,30, metro .'.".",., .. "."

Filet ii. mio, metro ,.'.",,' .. ,,'.
Stores superíores ii, "' .. , ... ',,,.,

;.reeidos 1181'S cortinas, linda padre-
uagem, metro .. " ... ,., .. ,., ..

l\L\LHAS PAR.A SENHORA.S E
CAVALHEIROS

Blusa!' de malha, saldamos à ",',
Sweters, saldamos à .""."",.,.
Blusas de pur8 lã à .',' .. ,' .. ""

Blusas. de pura líi, e/mangas com-

prklas a ' ... ' .... "",' .. ",

Pullovers de pura lã, para homem ii,
Pullovers

.

de pura lã, cI mangas
comprfdas a ",.,.' ... '., ....

,
JWVPAS l<'"EITAS }'AR\.

('A.Y_.'\LJIj�[r·ws

Capas de ?'all�irdin� de pum lã,
fOrro Inteiro, a "" ... ".""

.'aUlls de shnntuug'. duplas, ii. .".,

('nflns Ilü g'aha.l'lHne filtís-shnas, o

melhor Ill'tig:o da Pl'lIÇ';U, à, , , , . ,

'I'eruos fh' pur» lã, superler con

roeção, desde ",.'"".'"".
]\" tn'hlIH1('s em CIl,P.aS 11 uptas, shan-

tung, tilw gal:nu'l]ine ii .",'.'.
Snhl'et.udos finíssimos. ii """,,'.
Casernlrn de lã.. metro , .. ",,' .. ,.

TonlOS UIIlI} belíssima variedade e

linda padronagem de casemíras
tf.t� alta classe. O q ue existe de
mals iino. eustando nas í'ábri
eas atnalmente, VI'$ 170,00 o

UH1ü'()tl, ti que venderemos,
{;ORTÉS, à, ,., .. "'.,,.','.',

Di'al 111 o

O p;Gf algun; dIa; mais

a sua

SENSA(IOH,Al lIQUIDA(ÃO,
(por m3tiy:o d-e modifica�ão da firma)

e

AUMtNTA+OO as jl gral1ÍH VANfA(iE1'IS

por e'la o.feleddas,
COM UMA S'A.tXÀf A 'tU)A M,AJOR, 9f PJUÇOS,

«

390,00
670,00
900,00

1�2iiO,6!)

,AVARJU,HOS IfE JAN'L'AR., CHÁ E
(;Al'É. {Ii'abrieação Inglesa)

'I'emos abula diversos aparelhos,
que vendemos por preços de
alta pechiltcbll, ! ! !

A MODILAR UNGERIE
Einisslmos júg'os de 3 peças, ur�igo

de 250,ÜO. por """", .... ,.

testemunha, sincéra e pràticamente, a sua

!ratidlo à' PO.PULAÇ10 FLOR1ANOPOUTANAi

p;e1a pr-efer.ê.nda 'lU! lhe dispensa

g!lI-er.o:samente há tantos anos.
"w.

f:� ..

ROUPAS :FEI'I'AS PAlL\ l\'I.E�lNOS
l'} MKNINAS

('ítlUls eoleg'iai's
St"J,retndosínhos
CuS8fl'uÍnho,,", c/CIt!lÚZ
Ternínhos de lmra lã, pal'a. meuí

nos dr 6 fi 10 altos, 1):tH preços
de grande pechíaeha ! ! !

lSiJ,flO
2�#*6
16�.eO

8,70

17,00
12,00
3á,OO

,

1'A;r:ETES
Cruzeíros O,iiil x t ,O�f , , , , , , . , , , . , , ,

" O,(-it) x 1,:!'O , , . , ' , . , .. , , . ,

" 1,20 x 1,841 ",."".,,' ..
" 1,60 x 2,�O .

2,(HI x :3,00 , .. ,.',.",."

Smfrnn 2,00 x :1,00 ,"",', - , , , , , , ,

Oriental 1,211 x l,RO "., .. ', ... ,,'.

} 'apdarl 2,00 x 3�OO ", .. , .. ,."".

;'7,00
41,00

I

Tê.os ainda 1 tapete Chiraz legítimo,�2,OOx3,OO, fabricado no

Marrocos Francês, por Cr.$ 3.900,00"

24ã,O<t
24G,6(l

175,0&

37á,OI}
350,0&
47,S8

38&,U.

\

39,0.&
(;0,00
175,06
�HHi,Ot)
49tJ,Oo.
870,OG
2:;r"OO

].f)80�:'�
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Um curso

preparatório
Rio, 21 (A. N.) - O diretor

geral dos Correios e Telégrafos,
Rt.-ajor Landrí Sales, antes de
partir para os Estados-Unidos,
assinou ato, criando o curso

p,reparatório destinado ao pre
paro de candidatos a tarefei-I
lOS, mensalistas, mensageiros
e outras funções que indepen
dem de concurso no DASP. Pa
ra a admissão a êsse curso, °

candidato deve ter de 14 a 38
anos e também possuir o cur
so primário. Uma vez admitido
no curso, êle realiza o aprendi- Izado completo sôbre instala
ção de linhas e tôdas aquelas ti

peculiaridades das funcões a

que se destina. Êsse curso, de
grande interêsse para a admi
nistração e para os próprios
.eandidatos, se estenderá a to
-do o país, tendo já sido baixa
das' as respectivas instruções.

-

Aos sofredores
Dra. L. GALHAROO-Ex

.médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica o mudança do seu

consultório paro a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passo a

oferecer os seus préstimos,
Escreva detalhadamente ,

nome, idade, endereço e en -

"pelope <;� 1 orlo poro a rS9-

ost"
,.........�_....__......._. ,•• •.,_w.w..._.......'""'"

Registradora
Vende'se uma máquina registra

dora «Nationap>, modêlo 726. no
va. Tratar nó «Bar Oriente». na

:rua Vítor Meireles. II. 301/·2

'l'HE LONDON & L1\XGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE Pre c iso-s e de um moço e uma moça, com noções

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUV de escriturcçõo e prático de dactilogrofía. Cart� de.
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" próprio punho endereçada. para esta redação a: AUXI-

Representante: L. ALMEIDA

I
LIAR DE ESCRITÓRIO, .

indicartdo refE!rênci�: enderêço
Rua Vidal Ramos. 19 e ordenado que deseja. v. 9 ��

Augusto Schütz
e senhora

participam a seus parentes
e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua

filha HILDA cod! o

sr, ADEMAR MELO
São José. 8·7-1944

Zefirioo Mela
e senhora

comunicam a seus pnrentes
c pessoas amigas que seu fi
lho ADEMAR contratou co'

samen to com a

srita. HILDA SCHÜTZ
Ponte de Bn ixo , 8'7,1944

I HILDA e ADEMAR l I

I
(

confirmam.

I,--------_

I•· Eduardo Luz e

,."ParticiP!e���rp�rentes e

conhecidos o nascimento de
sua filhinha

VANDA·REGINA
. Fpo l ís .• 21 - 7 - 944.

Saul Torquato e

Julieta GUimarães
Torqt.lato

participam a seus parentes e

conhecidos o ncsscírnerit o de
seu filhinho

AUGUSTO-CÉSAR
F'pol ia., 21 • 7 • 944.

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

_mt).1Z:C�--
A DIVINA ARTE AO ALCANCE DE TODOS

TUDO POR CORRESPONDÊNCIA (

PRIMEIRA PARTE

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

SEGUNDA PARTE

APERFEiÇOAMENTO DOS ESTUDOS
da teoria musical, solf'ejos.: exercícios. para a voz, estudo de piano.
violino, violão e bandolimj na forma mais prática, clara e eficien

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

TERCEIRA PARTE

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 aqu.íaieão de rné todos, tratados, papel
de rrrúaica , cordas,

í

nxtr-unaen t.os , rnúaicas popula
}'cs e clússicas, disco", bm-mon izaeão e orquestracão
de nrúsicas, redação e revisâo de vereos, orientação
art.íst lea para qualquer trahalho, defesa de di-

reitos autorais, dirijam-se à

ORGINIZACão BRISILEIRA DE DIfusão CULTURAL
Ruo D. José de Barros, 337 - 6.0 ando - 5/610-11 - S. PAULO

��������
u, J. B.

A.uxiliar de escritorio

Aproveitem· os preços de Julho
da mui conhecida e baraíeíre, -·'1" :

Economize o seu dinheiro, ccrnprendo na casa que mais bató-to '·vende.
ra preços que Sd o realmente os menores da praça. .Não faça suas

TECIDOS Brim Schastopol : .

Chitas , ,., mt. 3,bo l lrim Caroá ., , " , .. , ; .

Voil estampado............................." 4,00 Chitáo. artigo superior .•.......... , .

Voil estampado , ,............. 4,5Q Crcpon para. quimono :, ,:, :. ......•..

Voil estampado a escolher " 5,06 Pelucia lisa, reclame , , ..

Peterpans (reclame) , .. , , ,.... (i,00 Pelucia estampada, com listas -., , �
Voi l suíço ,............................." 7,00 Pcluci a estampada Ivone .. , , .

,:o!l suíço. (artigo superior) ,.......... 8,00 Peluda eom bonecos ,.', ,., .

\ioll remam , ,................... 9,00 (�aiCI1�1, artigo bom
." .

Linho liso. todas as corcs ,.............. 5,00 Cuchú, art Igo superIOr .,., , .

Lin ho estampado 5,0'0 Casomira para casacos, reclame .

Linho estampado com 80 de larg ,. 7,00 Casemi ra para casacos, aproveitem .

Linho Hodie ,...................

" 10,50 Casernira paJ'a casacos, art. extra .

Fustão estampado 9,00 Me.sela,. ar�igo bom , , .

J;llstân estampado (artigo sup.) 10/Jo L;rJl11 h.akl , .

�et�rpan. (artigo superior) ".........

" 12,00
I'ecído Iistado ............................." 7,00 CAlHA E MESA
Tobralco listado- .' :......... 10,00 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00
Tecido Beligerante " 10,50 Colcha para casal, artigo bom " 35,00
Tecido e/aviões ,................

" 8,00 Colcha pa,ra, casal, artigo superior 45,00
Tecido americano moderno " 12,00 Cobertor cinza, lã de hóde 11,50
Tobralco estampado 7,00 Cobertor para solteiro " 24,00
Tobralco (artigo superior) 10,00 Cobertor para solteiro " 26,00
Tobralco estampado e/cot-ações 12,00 Cobertor para solteiro 28,00
Tecido com barra (reclame) ...............• 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra " 35,00
Tecido com barra (novidade) 12,00 Cobertor para casal 36,00
Tecido estampado c/laços

" 14,00 Cobertor para casal ...........•.... .'...... " 32,00
Opala lisa, todas as cores .........................." 5,00 Cobertor para casa], tipo superior 4{),oo
Opala Irancesa 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,ou
Cambraia branca, 1 mt. largura " 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts, " 32,00
Opala estampada, ,...." 7,00 Alvejado P-olar, largo 1,50 peça

" \70,00
Opala estampada ,..................." 8,00 Alvejado Polnr, Iarg, 2,00 peça

" 2110,00
Opala estal11ipada (art. superior) 9,00 Algodão "C C" largo 2,00 peça 155,00
Opalal estampada Ivette " 12,00 Cretone Lençol 6/4, branco mt. " 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 Il1t. "

'

14,00
Tl'iooline, artigo superior " 10,00' Cretonc Império 6/4, em cores mt. " 13,00
Tricoline, tipo extra 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo 2 mts. 22,00
Tricoline, COlll salpicas o" o o •• o • 12,50 Cretane Amigo 10/4, en} cores, largo 2,20 11ltso o

" 24,00
'rricoline, para pijamas o.. . . . .. ..

" 12,00 Cretone Carioca, 9/40 larg. 2 lutS. br., mt. 20,00
"-rricoline branca, lavrada ,.................. 13.00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo 2,20 rnts.. " 24,00
.6rim pmrdo colegial o 0...... 5,00 Cretone Parajzo 101'4, bra1llco, largo 2,20 ruts.. " 24,00
Brim pardo colegial, superior

" 6,00 Cretone Curió 9/4, branco, larg. 2 mts. " 26,00 DIVERSOS
"Brim azul marinho, art. JJom ..............." 6,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo 2,20 mts. ..

" 30,00 Toailha Bom Dia ..........................." 6,00
Brim fantasia 5,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. " 35,00 Calças feitas para homens " 22,60
Brim col05s3l1 6,50 Crctone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 mts.. " 40,00 Camisas de Tricoline desde " 30,00
'Brim, artigo bom ..........................." 7,00 Riscado Colossal pa'ra colchão, reclame 5,50 :\leÍas para homens desde " 3,00>
Br�m Sín9a.�ura ..........•................ ," 8,00 Biscado enfestado palra, colch_ão '...........

" 10,00 Meias Pa.ulistas para moça�
" 5,50

BrIm Sl1!IJ:enor 10,00 Blscado enfestado para coJchao, art. sup.
" 12,00 Casacos de malh3JS para cI'lanças ,..

" 10 o(}
Brim Estalingrado .................••......

" 12,00 Atoalhado branco e em cores, enfestado " 12,00 Blusas de meia para criança, al't. inver·no ...

" 12;00
S�das lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,

fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.
"

Compr�r bHr�tor só na Casa Yolanda (Filial), a casa que mais barato vende.
RU.A FELIPE SCHMIDT N. 2

Com' o fim de diminuir o stock, liquidamQs tudo
compras, antes de verificar os nos�os artigos.

��:.�� f Pasta Kolyuos ..... ,������I������ . . . . .. ..

., 3,4Q
ti.oo

I
Pasta Colgate, pequeno "......." 2,20>

7,;)0 Pasta Colgate, gramde , , .. , .. ,....
" 4,00

Ii.oo Pasla Lever ,.,....................

" 3,30
7,00 Pasta Eucalol , " , ,.... 3,20
7,0:1

I S.'�!l){lIlet.e ca.
r-naval caixa .. , .. "., .. ,......." 4,20

7,00 Sabonete Dorly , .. ".,..................... 4,50
Itl.oo Sabonete Euca101 ,...................... 6,00>
11,00 Sabonete Gessi " 6,00>
-15,00 I Sabonete Cativo em bola .. " .. ,............ 3,50
-lü.oo Sabonete Vale Quanto Pesa " 4,50
.')5,00 Sa hão Arístolino ' .....•...... ,.........

" 4,50>
7,00 PÓ Ladi ,. 1,80
i,5o Pi> Coti pequeno " '..... 6,00

PÓ Coti grande 9!oa
PÓ Suspiro de Granada grande " 9,0,(>
Talco Malva pequeno 3,20
'falco Malva grande o • .. .. • • • .. .. • .. • • .. • .. .. .. •

" 4,40
11'a(lco Eucalol médio , .. " .. o .. • .. .. • .. • • • .. • .. • • • ..

" 4,o()
Talco Eucalol grande o .. .." 5,00
'I'alco Ross médio "

4,o(}
Talco Ross grande ....................................." 5;oOt
Talco Gessi grande ........................" 5,OOi
Talco Pahnolive 1O .. o .. .. • • .. • • .. • • .. • • • • • .. • .. •

" 5,o()
Rouge Tentação .. . .. .. • .. . . .. .. . .. . ." 1,5c.
Rouge Cici ......................................" 3,00
Rouge Roial Briar o • • • •

" õ.oo
baton Tentação ............................." 1,50
Baton Lalaque " 3,5()
Creme Rugol ........................................." 8,50
Creme Coti ........................................" 7,00-
Creme de Alface ..........................• 8,0()
Creme Ponds "

8,5()
Pixbril ,.............................. 8,50
óleo Dorly e Frank Loyd .................." 3,50
óleo .Cecy " 2,00
()leo Eucalol o •• • .. ." 3,013>-
óleo Royal Briar � . . ..

"

4,5G
Quina ..Petróleo Sandar pequeno

"

11,o()
Quina-P,etróleo Sandar grande " 16,oG
Quina-Petróleo Oriental "

15,00
Loção Brilhante ,.......................

"

10,50
Leite de Colônia "

8,00

"
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cncmços olemõs preporem-se para a guerra futura
Londl'es,24: (De Prank Bre- ção, no atual coní'llto, Deve- de que isso talvez diminua !t· ('OUl l} "quinta-coluna" f' o ter"1 formam parte da prhileii.·a.'

ese, eorrespondente (ta Untted rão, entretanto, ser emprega- segurança da dlreção, Destín«- ror dos bornhardeto« HO azur, graude eoncentraeão mundJaly,
Press) - Sabe-se que os ale- das n. próximo conflito, se as da ti. caír muna grande eldad a, Segundo as instruções do esti- que se espera chegará a dois
mães enviaram aos jallonesfs Nações Unidas permítdrem aos ainda tfue se afastasse vlidos (lo-maior, fIue, na realídade, é milhões. �imultâlleal1lellte; ai-
todos os elementos necessários seus Inímíg'os a menor oportu- quilôJdeü'os 00 objetivo, uma a potêncía oculta flue se escon- guus cientistas ma is destaca

para conhecer e utílízar as uidade de se rearmai" nova- bomba voadora podería eausur de por trás de qualquer rezí- (los foram enviados para os'

bombas-voadoras e projéteis.• mente, danos conslderáveís em todo nu' da Alemauha estão sendo I países neutros, d.UI'Il11te o ano

íO�lletes, assim como a guer ca Informou-se flue os jal)oll(" () ânimo da. população clvil, l)" procurados, nas escolus 110 I passado, afim de que, após 11,

ftuímica e bacteríolõgíea, 8,j� ses preparam bombas-voadoras informantes' dizem que a Ab· Ueifh, JOHns de ambos os se- quéda do Reicb, possam eontt
bre os quais os cientistas ger- de g>l'ande raio de ação e :m- manha projeta realíaar, com a X08, entre fj e IH anos, qneluunr suas investigações, destí
mânícos e nipônicos realizam per-rognetes, com o propósito d(\ncia, na próxíma g'uerr�. o d?Am(}�lstrell1 fl,lltj�ões pa�'a. as naila.s.a eJu.'o.utrar IIIH meio de'
extensas ínvestígações, Quatro de envlá-Ios contra São F'ran- que nesta uao ponde realízar ('ICIlCI3S exatas, E!"ses Jovens destruir as CIdades.
fontes dííerentes, que possue « cisco, V)S Augeles e outras cio
meios de obter Informações fí- dades tIa costa do Pacífico, roa
dedígnas sôbre o que se passa Iízanão, assim, ataques de h: .�

no Intertor da AIemanha, so- ror.

bretndo sob o ponto de "VIsta
I

Embora. os vôos a grande
cientifico, manifestaram à Unjo distância obriguem a (liminulr
ted Press que as experiências as carga-s explosívas das bom
alemãs e japonesas estão des- bas-voadoras, sob o ponto d('
tínadas a "varrer países Intel- vlsta mecânico não existem
TOS, em Iugar de cidades", mas razões para que não possa IH
que talvez não sejam termina- ser obtidos tipos (IUe voem de
das a tempo para sua utiliza- (luas a três mil milhas, apesar
�1.r..... •••" ..."""-�W .......*'Jt...".. ....,..,.,......,_w.......__...........�........... -....,..,.."

•

P'ARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

"

NUNCR EXISTIU IGURL

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

o «estouro da
boiada» ...

A pesca da baleia

Dra. JOSEfiNA SCHWEIDSOH
de regresso ele sua via-

João Pessoa, 23 (A. N.) - Foi iniciada nest.e Estado a

pesca da baleia iniciativa de uma emprêsa particular, o que si
gnifica o renascimento de indústria que estava paralizada há..
cêrca de dois anos.

·Há mais carne em P. Alegre

Chicago, 23 (U. P.) - o mo"

vimento a favor do senador
Truman na convencão do Par
tido Democrátíco

"

ínícíou-se
quando a segunda votação já
ia em meio. Foi a delegação (ia
Partido Democrático que iní
ciou o "estouro da boiada", co
mo um jornalista qualificou a

Porto Alegre, 24 (D. N. P. A.) - Ha dias, o abastecimento súbita corrida dos delegados
de carne verde vinha provocando da população justas reela- em favor de Truman. Antes da
mações, pois os açougues locais estavam distribuindo quanti- chamada final, cêrca de uma
dades inferiores ás de costume. Em colaboração com à CA- duzia de candidatos, alguns de
ERGS, o Instituto de Carnes interveio, no momento azado, na' les francos favoritos, retira ..

questão, chamando os marchantes e advertindo-os de que não ram-se da competição, dando
descurassem do abastecimento. Aquela autarquia entrou, aín- assim ao senador aquela esrna

da, a controlar diàriamente não apenas os fornecimentos, mas gadora maioria com que foi
os pedidos dos açougueiros. Com esta medida do Instituto, es- proclamado candidato à vice

t� sendo regularizado o abastecimento de carne verde à ca- ,presidencia dos Estados Uni-
pltal. 'dos, nas próximas eleições.

Florianópolis, 24 de lulho de 1944
DESUMANIDADE l'

Londres, 24 (S. F. L) - Os processos alemães, em cons

tante violação a leis de guerra, justificam plenamente as re

j.resáltas das Fôrças Francesas do Interior, recentemente san

cionadas pela declaração do Q. G. Aliado. Recentemente, no
sul, para tentar frustrar o ataque da aviação aliada a um. com

boio, o inimigo forçou tôda as mulheres e crianças a andarem.
ao longo da estrada para proteger sua marcha.
.....- ..- .........................,.""._-..-�.....--.....- .........-................""......-............-.........,..".-.-......�

A fixação do mapa da América

Pode-se enviar
dinheiro

NOVO DESaSTRE!

Rio, 23 (A. N.) - A próxima reunião, no Rio, da Segunda
Reunião Pan-americana. de Geografia e Cartografia atrairá ao'

Rio figuras mais eminentes da Amér.ica, ligadas ao estudo das
técnicas cartográfica e geografica. A maior delegação será a

americana, que virá num avião especial. A finalidade funda
mental da conferência é a fixação do mapa oficial da América,
desfazendo, de uma vez por tôdas, as duvidas, enganos e- -nos

comumente constatados nos mapas americanos.gemo reassumiu sua

Londres, 24 (U. P.) - Na re- clínica.
Rio,23 (D. p") - O chefe da gião de Lemborg, na Polônia, Iniciativas da P 1-�

-

neíros I-ngle es fuz,-. dosfiscalização bancária do Banco os alemães estão na iminencia r 'OlOS a
do Brasil confirmou a um ves- de novo desastre, com todas as Pr�feitura .

Londres, 24 (U. P.) - O sr. enérgicos 'protestos contra

pertino local que efetivamente vias de comunicações cortadas. RlO,24 (!t-. !'J'.) - O presIde:r:- Grigg em resposta à interpela- êsses fatos. Protestos deSB:1,

já podem ser iniciadas as re- Quatro a cinco divisões germã- te da Republ�ca, pela n:anha, ção sôbre se quaisquer deta- natureza foram reitos contra;

messas de dinheiro do Brasil nicas estão cercadas na região e!ll companhia �o prefeI� ca- lhes autênticos de prisioneiros JS trtntu e três caoss citados,
para as zonas libertadas da Itá- de Brody, onde sua residência noca, ge?eral FIrmo Freire e de guerra britânicos Iuz.ilados, que serão levados ao conheci

lia. d e c aí u consideravelmente, d? �eu aJudante de ordem, ca-l além dos cinquenta membros mento da Comissão de Apura-
abandonando os seguidos con- pItao aVI��or C�r�os .A�b�rt_o da RAF, podiam ser forneeidos ção dos Crimes ele Guerra" .

..........
- -

-'1'l-."...--............,__.......,'"
tra-ataques. Lopes, VISItOU vanas InIcIatI- à Câmara dos Comuns, .respon-

vas da municipalidade. Deixan- deu:
.

�o. � "<?uanabra", dirigiu-se de "Desde três de agôst.o últi-
111lClO a Esp�anada do Castelo, mo, -além dos Ci'Il'quBnta mem

o?de o pref�I0 mostrou ao pre- bras da RAF aos quais se re
SIdente Getullo Vargas as plan- feriu o ministro de Estrangel
tas e "corquis" da nova urbani- 1'0'3 mais trinta e três fuzila
zação daquele local que vai so- me�tos f()lram levados a cab{"
frer grandes transformações. segundo se informa ela· Ale�

manha. Vinte e sete foram Ll'

zilados, segundo e ssas infor

mações, quando tentavam �ll

giro Um inquérito está install
rado por intermédio de uma

!latência prot�tora, afim. de

apurar qualquer morte violell
j a de prisioneiros de guerra,
ou para levar a efeito os ma:s

A mãe de Humberto
de Campos acredita
Rio, 24 (D. N. P. A.) - Foj

divulgada. uma declaração da
gell'itora de Humberto de Cam
pos, residente em Fortaleza,
r.eafirIDallWO sua convicção sô-

bre a autenticidade das obras
atrbiiuidas ao filho, editadas
pela Federação Espírita Bra.
silira e que originaram UIL.H.

questão judicial. Disl'e d. Ana
Campos: "O estilo é do meu

filho" .

Cheio de loucos!

Íl UU OOENÇA
lllJl'l'O PERIGOSA
P.l1U Â J'.ülÍL1A
B P.AB.A. Â. Uça

Rio, 24 (C. M,) - A Colonia
Gustavo Reidel, situada no En
genho de Dentro, não poude re
ceber, por falta de lugar, três
enfermos mentais, dos cinco
que a Polícia para ali enviou.

Dr. ANTONIO MONIZ OE
ARAGÃO

comunico aos seus clien
tes e amigos que reassu

miu suo clínica.

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, a exposi
ção de �

S�DAS, com ricos e modernos padrões,
tAS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
re.cém-chegados das melhores fábrica $
I ,

00 paiS,
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