
piora a situa�i
NOVA IORQUE, 25 (U. P.) •. O RADIO DE TóQUIO, EM SUAS ÚLTIMAS TRANSMISSõES, AINDA NÃO FA

DESEMnARQUE NORTE·AMERICANO EM TINIAN. ADVERTIA, PORÉM? O POVO JAPONÊS DE QUE A "SITUA·
TAR NAS MARIANAS SE TORNA CADAVEZ MAIS SÉRIA, À MEDIDA QUE OS DIAS PASSAM".
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Baccioccbi foi foi cercada

li�l�1!!��? nr. P,) � Em § Cd o'
-

I
eM�c!u�,��I�)daA rá-

Milão, patriotas italianos ma- tdiO moscovita divulgou que a

taram Pablo Baciocchi, ex-alto guarniç,ão germânica ,de, Zíol-
comíssárío fascista, segundo 1 tek ,fOI ce,rcada e aniquilada,
informacões recebidas da Iron- depois de violenta luta,
teira italiana, Informa-se, tam- O MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'J:A CATARI:NA
bém que os alemães executa- Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES
ram imediatamente 20 reféns
nos subúrbios de Milão, em re

presália,

Dia a dia
foi:'

��!!!iêi!i!:â!!!!>;.;� -,

H. 9166

Abelhas vivas
Ano XXX I Florianópolis- Quarta-feira, 26 de Julho de 1944

Rio, 25 (A, N,) - A direção
geral dos Correios e Telégrafos
resolveu que pode ser feita a

exportação de abelhas vivas,
em pequenos pacotes, do Brasil
para' a Argentina,o BRASIL EM GUERRA Quem nos dera IE��t;��A,d� Br�!iI ves-

1.880 aqu·l' Ipertino local noticia que o di-
Wash inglon, 3G (A, N,) -,lla cabeça de poute ele Anz io, ,. (retor geral dos Correios e Telé-

Os correspondentes norte-ame- na ocasião em que a luta ali
10' 26 (A N) __ I)

,

'_ grafos, em importante porta-
,

1 P"
"

t '1 j ruo .• , e ac01,
b d 1iícanos da "�\sso('tatec ress :'1'8 mais 111 ensa €' no eu a.

1
' .

,

'1 l' tr i na, aca a e esc arecer que
, , ..

,
,

'1' co com o conmnl((1CO CIS 11- , -

d
' ,

têm enviado mteressantes "l H-: .osses e Ol.Ül'OS eprsouios, o(:c,;,
buíd .' t ' '1' 1 '0'" com a permissao o governo m-

.: " ,

1 " tA' UIC o por In errnec la c a ·�\.bed" lê iá nod f ít tfonnacoes da frente italiana, H :'IC os uuran e a perman euc.ia ,
.

"T' 1 f' . ,!'1 g es, ja po e ser eira expor a-_; , A· ,

I
. 1 "f t

' (',la daClJlla, oram veUC<lC os, -

ta aé dpropósi lo das Forcas EX1Jec1J- e um )OS no l'OU· europeu, I f .' Ii "d 'I 1 cao, em cal' a aerea, e eme-•

,> ,nas "e'1'as- rvres a ele ace r, ,

("ion,<1'1'18.8 Bl'a3ileil'.as, dando 3.0 o ra.m rel<tla.dos por fl1es. llW".'-/1 S- p' 1 C'< tI' I!tma
do Brasil para a Inglater-

, , ,

J '1' c e ao au o e .::>an os, e uran-
d d t t dpúbl ico norte-amerrcano deta- mos a Imprensa rrasr eIr::J.,! t " '

d' ra, es e que se ra e e pro-
Iharlas notícias sõí)l'e �s p1'(1)'1,.· l.uando ela sua chegada a esta Il1e

a l])l'lmetll'a qlJI,lt1Zeu::I e J1[- duto em forma sólida, Como se,

." ' ' 10 e uzen os e OI o Dl! nove-
b B 'I t

'

rativos das tropas do Brasi: cap ítal. Antes da sua partida. 't int t' t ,lsa e, o rasi ornou-se, na
para �nlrarC'1l1 em combate ao ) tr-ncute-ccrnnel \Vanclerjpv Ict:en'·los e v1111e e reAs Cmc 1'o]"s é.8

pouco, o maior produtor de, .,

. . , ' ',eele os PO])U ares,· oore ena· t' d d
-

Ilado das tropas norte-amerír-a- 3 :\laJo1' Canaba.rro estí veraii _

d "T 1 '1'- ;- E "_. eme ma o mun o, Esse a ca-
, '. S 1 I .., '11 ',;3,0 a ,,- 0)1 .zacao conomica 1 íde

é ,',

b t dnas O aeamnamcnto ela" tro- -orn o Ministro a gat o .l' 1 10, "

.

1
"

1
01 e e preciosíssimo, as an o, , . •

"
• ,.

,

�

'A' informa anlCa, nacll1e e comu- 'f' 't]):1S bra.si lei ras se acha locali- que os 'recebeu em audiência
,. "

..

1'1 d
m armar que um quilo cus a

., .•

I,
. nicado, rnversas qua lC a es 18 20 'I '

'

,

zado junto ao acampamcnt. especial, n��ntel}lclO, 10!lga cou-
contidas uêsse total. ........!.._...� ....s_�:;;,;:_::�.;_._.__......J..................._._........__- ...__...- ....................._',1:1S Iôrcus elos Estados Unidos versaçao SO,)1'O a missao que os

legirót81�do-s(' muitos episód
í

oe leva a1,';01'a ao teatro da !�uer- Lançaré Declarações de Bonomiele r-amaradagern e ccnríançe ra. U U Ientre 'os elois contingente-�
.....·_.........�_w -

b d Roma, 26 (U, P,) - "São nanceira, bem como sua dire-
aliados, � rio foi maIs 00 es extremamente rigorosas as ção civil e administração mi-
Rio, 26 (A, N.) _- Regressa- atravessado Rio, 26 (A, N,) - A Light condições do armistício írnpos- litar, se achavam submetidas

mm ao "Iront" europeu o te- Moscou, 25 (U, P,) - A ra- acaba de conseguir a cessão de to a Itália" - afirmou hoje em aos desejos vigilantes das Na-
I
nen t c-coronel Nelson Waridcr- iio local informa que a sudoes- ,450 sold�dos do exército 1?ara transcendental declaracão o çõe� Unidas. E, �cre?centQU,
Iey e major Cam.abarro Lucas �e de Zoloc�ev �� russo,s atra- i as funçoes de .motornelI'OS" sr, Bonomi. Referindo-se' à ca- porerp., que a Itália tinha o

Estes dois oficiais da FAB es I�ssaram o no Gu!aya Llpa, eln I
co?,: o que poder� lançar .ao pitulação· aceita por Badoglio,

consolo d.a promessa con,s�an
tiveram nesta capital alg11.J "anos pontos, FOI abert� l�ma Itra�ego um numerô mUlto disse Bonomi que "seu govêr-

te dos ,ahad�s. Em seguIda,
tem}'0; (II? volta da Africa e Chi Jrecha nas def�sas german�cas malar de bondes, no herdara os têrmos do ar-

BonOlUl expressou sua espeI'��
Itália, onde :()mal'am par(.�':la _margem oCldent3:1 do no e .....,.........--� mistício, comprometendo-se a ça de que, colocando-se declsl
nos bomhardeic)3, prillcipal- 3stao combatendo aflm de am- Dra. JOSEfiNA S(HWEIDS�H respeitá-los", Salientou então vamente ao lado das democra-
�p......(�a_s_••l�o:��;;_l:;':':l���.:'_����:!_�:"'��::""A""" dege��r:::oss��.::asuv�a- ,Bonomi que to�a � ?-ção inter- cias, a Itália faria jús, no fu-

O Ed I
- j I'

. na e externa ltallana, toda a turo, a uma era de paz e pros-

sr. eu e o caso'a emaol��- sua atiV:dade econômica e fi- peridade

LONDH,ES, 26 (U, p,� - Fal?,ndo hoje na Câl�1al'a elo,s �o- b· d Continuam as bombas voadoras
lnnns, o S'l", Eden disse nao conVIr fazer declaraçao }Jl"eC1lnta- em alxa or
da dos fatos na Alemanha, pois os dados conseguidos não bas

j nn para jnlg'ar toda a significação dos acontecimentos, Os

alemães, naturalmente, tiveram grande cuidado em evitar qUê

transpirassem informações exatas; e, como têm grande expe
Yiêncjas nos gêne)l''Üs de reI)l'essão, fica-se a,dstrito a uma série
de notíeias contraditórias, De qualquer moela (ac1yertiu o sr.

1, den) os aéontecimentos no Reich foram animadol'es e nos

devem, ao mesmo tempo, servil' de estímulo para que intensi

fiquemos nossos esfoTçoS, visando derrotar a Alemanha nu

C\l111PO de batalha, o mais deIlressa possível.
�. •••__..__-.-..

-
•.__ ..,."._w.,r..-__.._-_ -.",. �-------..W"""'" ._-_,.

LONDRES, 25 (U, P,) - De noite, o i.nimigo lançou bom
bas voado'ras sôbl'e os condaelos meridionais, inclusive a zona
1, nd1'in,a, Danos e vítimas foram assinalados, Um abrigo anti
aéreo público, ao s.ul da Inglatel'l'a, foá alcançado por um dos
ergenhos, que ocasionou certo número de vítimas. Outra bom
ba caín nas instalações duma bastante conhecida praça de es
pt I'tes, porém não causou ela'nos materiais, Os ataques notur-

Washington, 26 (U, P,) HOS foram de pequena escala, Houve vítimas, e habitações des�
A respeito da saída do embai- üuidas.

����r i�f���noo te��:t�r::�f; I "::n::--r-U-·I-n-a--I·-n-t-e-r-n-a--d-o-----·---de Estado que nada tem a de- J.I nazismoclarar, por não ter informações I
oficiais a respeito da decisão Londres, 26 (U, P,) - Hitler assinou hoje transcendental
do govêrno argentino, .o em-ld�cEeto, dando a Goe�'ing poderes ditadoriais, que até agora
baixador, que acaba de ser cha- so ele, Fuehrer, possma, Todos os cursos da Alemanha e dos
mado pelo seu govêrno, ultima t�r�itórios c?nqu�stados ,serão adaptados ao supremo esfôrço
os preparativos para o seu re- !b�llco do ,RelCh, mcumblUdo-se dessa tarefa o marechal Goe
gl'esso, via aérea, rmg, presIdente do conselho ministerial para a defesa do Reich,
--------------- Fundand?-se no mesmo decreto, a BBC anunciou, em seguida,Solidariedac:te que Goermg nomeou o dr. Goebbels plenipotenciário do Reich
indefinida ..• pam o esfôrço total do R'eich. A medida em questão é mais uma

,
" evi,dência da des�sperada, situação em que se encontram os

Londles, �5 (U, �,)-As emlS�. proceres do partldo naZIsta, em face da irremediável cisão

O-
.........------.............-----,.,._�-..-..�-..-....-.I'Y'."'---�--·-...............

�oras alemas �estl�a�,as para lex,istente entre, o exército � o govêrno, Ademais, presta-se a

:\f Bonomí saitda à F E B ? consumo lUtemo
_ anun-Imll e uma conJecturas o posto que Goebbels agora ocupa, Pe-• '"

" • III. -, II • c!am ,que demonstraço�s de la letra do decreto, poderá dar ordens e pedir informações às
!WJU, :?() (Co P.) - () ehefe ,�o g'oyerllo.J�uh�ll.O, Sl', H(�- Slmpatl,a,e� massa CO!'tlU,uam autoridades supremas do Reich, sem distinção, Quanto à mo

n�llli, dil'ig-ill ao eom,llHlullte da I�H:c;,1l .ex�H'�h.clOmU'la ..h�'asl: I � ser �mgldas � Adolfo,Hltl�r: b�lizaçã? tO,t�l" de que se encarregará �oebbels, é outra incógl'eun, g'en�'rnl. lUas('areIlJIílI� de, ::UOllUS•• 1 s,egumte nwns,lgelll'l�s, qU�lS asseguram �? Fuehl(:l l1lt� pOIS ,dlflcIlmente se compreendera que espécie de mobili
':0 ptm) JtahllllO ('.oll}a'{·e os [t)Il·te� (' pl'OfUn��� 1,a<:,os �tn,e ,:,01 fl�ellda�e completa, Cum1?re z�sa� fara agora a Alema�ha, o�,de, antes do conflito, a cons
llg'am no 1JOH) hraSlkJ!'o e es�ou ('üJ!o de que esses, 1.lÇOS Sf']�()las�ll1al�l qu� toda.s es��s 111- ClenCla e oS,atos de, seus fIlhos Ja estavam totalmente mobili
rl'foL'çados, ahulll llUllS, na II'Htel'llld:ule de lu'mas, que ho,J(' fo�maçoes dlze� respeIto ,ao zados para esse esforço, Salvo se se pretende mobilizar a

>

_

ndstem lia lufa eOlltrll, o ÍlIirnig'o eOUllUll, Sau(]o-"Ils e llOS ''os· onente do Relch, exc�uslva- fância e a velhice, pois nada mais resta na Alemanna p�:'�r-os (li'jeiais e soldlldos H1H'esf'uto as minhas talol'osas e ('01'· ,mente, s�nd? os nomes cldade�, afastá-la da derrota infalível.

(GI'airS.oSlld-U(lInlÇõoes','. a u'nir�, dele,S!! ,se;ri� rBff;o}:m�b�:'a:�r:d:e:a:dP�-o�s�� sõl��êíd�õu"""""""':s""""""'e�o"""""""m�ãr"""""""eC-�iíâi""""""'�v�õô�l-"-os"""""""'ch
IbU II lU ,Londres, 26 (U, P,) - Sui- nazista enviou uma mensagemcldou-se o marechal, de �ampo Ia Hitler, dizendo-lhe que . não:\lOSCOU, 25 (U, P,) - Informes da frente adIantam que von Bosch, um dos Impllcados havia meio d 't' ha ofensiva l"Ussa continua em todos os setol'es, ameaçando não Londr�s, 25 (U. P,) - O Mi- no "compl�t" contra Hitler, A tombe da AI

e eVh ar � �a�só Varsóvia, C01110 os exércitos alemães abandonados no Bálti- nistério do Ar anunciou que notícia foi transmitida pelo e�an a" XOI ou

('o e grande partE' das divisõ_8S teUi!lS.
na Bulgária e �l�l:gn.:ü'lalém de Stuttegart, outros ob- general polonês comandante o Fuehrer a nao contmuar a

O único lugal', onde os alemaeR reslstem com certa eflcleucla, jetivos rias cidades de Aachen em chefe dos exércitos de re- guerra, como estava fazendo,
,> Gl'odno, nade a defesa se destina principalmente a impedir le Francforte, foram bombal'- sístência da Polônia, Antes de por simples ambição pessoal
RI entrada dos n-1-5S0S ua P'l'ússi-a, deada.s,· acabar COD,1 a vida, o marechal ou pre&tís"ia do partido.

_.__J

Buenos Aires, 25 (U. P,) -

O govêrno argentino deu ins
truções a seu embaixador, em

Washington, sr. Adrian Esco
bar, no sentido de que regres
se a Buenos Aires.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube -- Sábado, dia 29: Grande Soirée. Início às 21,30 horas.
Bôa notícia para os «feios-Belos»'

Sócios da Fraternidade do Fole
A Fraternidade do Fole re- tomando o seu copo de vinho

cebeu o seguinte cabograma após o jantar. Oito dos nossos

Ido Snr. Ian. Munro, �or::espon- i "Typho�n,�" eraJ? bombarde.i
. dente especíal da Agência Reu- .ros de caixa altitude; quatro
ters: li estavam equipados com bom-

bas foguetes e os restantes
"A esquadrilha da R'AF, eram bombardeiros de mergu

críacão da Fraternidade do Fo- lho. Era difícil encontrar o

Ie no Brasil, realizou um dos castelo, mas nós haviamos re

mais brilhantes bombardeios I cebido instruções completas a

de precisão nesta guerra, quan-I respeito. Era um castelo cons-
80,00 I do destruiu o Quartel-general, truído de madeira, com o for-
45,00 Ido corpo de exército alemão Imato de "L" e est�va situado
25,00 I em Saint-Sauveur Edelin, no I perto de uma junção de estra

! sul da península de Cherbur-I das e distante menos de 500
i
go. A esqua�rilha levantou vôo !metros de uma. igreja. Al�gro! sob a direçao do comandante me em poder dizer que a igre-Os originais, mesmo não puhlí- !de asa J. R. Baldwin, que se ja nada sofreu; porém, o cas- .

casos. não serão devolvidos. I celebrizou durante um comba- telo desapareceu totalmente.
I te contra aviões nazistas, sô- Quando cheguei, ví que as

A direção não se -responsabíliza [bre Paris, algumas semanas I bombas haviam acertado em
pelos conceitos emitidos nos ! antes da invasão da Franca. cheio no castelo e observei o

artigos assinados I O guia de esquadrilha, \Val- desaparecimento, quasi mágí-
lace. um Canadense que co- co, de uma quarta parte do

Imandou a formação de aviões ledifí?io somente onz,e segund�s

A A · do "Fole", deu a seguinte ver- depois de terem caldo as pri-

9On Ia Isão da operação: meiras bombas. Descí a vinte
"Recebemos instruções para pés e deixei cair as minhas

.o vôo às 19,50; decolámos às bombas entre as nuvens de fu-

d JJ. 12..0,35 e, às 21,30 estavamos sô- mo que subiam do objetivo. O

a Smabre o nosso objetivo com o pen- alvo foi inteira�nente destrui
samento de que, talvez, iríamos I do e houve muito pouco fogo

Aliviada em Poucos Minutos surpreender o general alemão' anti-aéreo".

i Compras e
C.<\SAS

i Vende-se: Rua Bocaiuva

'I Praça da Bandeiro
������������������������>�.�.!�����-'!_�--�. I

Rua Fernando Machado
---

Rua Frei Caneca

:LONDRES, 25 lSIP) -- Rea- ! I Rua Almirante Alvim

!
Rua Major Casto.lizou-se nesta capital, a sessão

I Rua General Bi tencour t
inaugural do Conselho de Avia- Rua Visconde de Ouro
cão do Estado, chamado á vi- Avenida Rio Brcm co

da por uma resolução do Con- Coqueiros
selho Ministerial Polonês. A ����7;�oS
nova organização tem por fim I

coordenar todas as questões.]
problemas referentes à avia

ção e a reconstrução total da

aviação polonesa depois da
guerra. A sessão inaugural foi
aberta pelo primeiro ministro

polonês, sr. Estaniláu Miko

lajcayk, que, no seu discurso,
acentuou a enorme significa
ção do papel politico e bélico

desempenhado durante a guer
ra atual pela aviação polone
sa. O sr. Mikolajczyk acentuou
também a importância da avia

ção ao campo das comunica
cões no tempo de paz em pról
da aproximação entre os po
vos e no desenvolvimento eco

nômico de cada Estado. Em

seguida, esboçou os projetos e

os trabalhos prestados da no

va organização. Depois do Pr�
melro Ministro, falaram o Ml-I
nístro da Indústria, Comé::cio Ie Aviacão Civil, sr. J. Kwapms
ki, e o 'comandante da Aviação I'Militar Polonesa, general Izy-
ckL

.
�

-.
-
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'O �STADOI Diário Vespertino
i

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'I'el. 1022 - ex. postal 139

ASSINA'rURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
c-s
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

An�

Semestre
Trimestre
Mb
Número avulso

Ano
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

Semestre
l'l'imc:\tl·e

Anúncios mediante contráto.

Em poucos minutos a nova receita .

i'llenduco _. começa a circular no sangue,
aHviaudo {)s acf'SSOS e 06 ataques duo asma

I
«n brorrquite. Em pouco tempo é possível
t!urrnir bem, respirando livre e facilmente.
Mandou, alívía-ó. me.IDO que o mui seja
�Dt!gn. porque dtssolve e remove o mucus

que ohstrúe as vias respiratonas, minando
,I. Sua energia, arruinando SUII saúde. 111.
zendu-o s e u t

í

n-s e prematuramente velho.
Mandou, tem tido tanto êxito quç. se

ore-I
rece com a garantiu de dai' ao "paciente
i"cHpira,:ào livre e fuciJ rapidamente e com-

.

!tInto alivio do solriruento da asma em pou-
cos rtiH5. Pf'ÇU Mendaco1 boje mesmo, em
qualq 11('1' rarmscte. A nossa garantia é a
suu mator proteção.

Mendaeo A:a!:,::.m •
AGORA TAMBEM A CR' $ 10,00

CASA MISCEt.ANEA. distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rue TrajaDo. 12.

Pró aviação
polonesa

•

Rua João Pinto, n. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA
Dr. H. G. S. Medina Fann, Narbal Alves de Souza

Farm. L. na COSia Avi!a
Exames Anútomo-pcto16gicoli.
Diagn6stico precoce da gravidez.

Sôr-o-diagn ósticos
Hematologia
Coprologia.

BucterÍ'llogia
A 11 tovocinon.
Ultramicroscopia.
Química sunguínea.
Análises de urina.

Serv-iço de transfusão de sangue. Vacinação onU-diftérico.
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas. café, mel, águas potd
veis e para uso industriais [Eeculc r ics , cervejat'ius) ..

P r·a ç Q daS é 311 • 2." o n d C! ,

Caixa 2624 TeL 2·3080
Tele9r.: "MA TCO" • S. PAULO

«Sermões» do Pe. Antônio Vieira
Coleção completa, 15 volumes, encadernadcs,

em bom estado de conservação, vende-se. Informações;
Prof. Belarmino Çorreia Gomes. Rua General Bitten·
court, 183. Florianópolis.

'Aterrorizados, suicidam-se !
Estocolmo, 25 (8. r. P.) - Os alemães já não dominam

seus nervos na Polônia. Mutiplícam-se casos de suicídios. Re-'

I centemente, suicidou-se o diretor do Instituto Central Técnico
em Cracóvia, após ter-lhes sido notificada a mort.e de tôda sua

. família devido ao bombardeio das cidades do Reich. Alguns
i guardas do afamado campo de concentração de Oswiecia sui-

I cidaram-se, atemorizados com a aproximação do moment.o em

que os soldados poloneses dominarão o campo para libertar

I seu� patrício� e punirão os carrascos alemães conforme os seus

II, hediondos crimes.
_

Vendas
70.COO,00
60000,00
25 coo.oo
16.000,00
25.000.00
45.000.00
35.000.00
22.000,00
48.000,00
12.000,00
15.000,00
7.000,00

Preto

CHACARAS
Barreiros 30000,00

TERRENOS
Balneário 2.000,00
Rua Fre

í

Caneco. 8.000,00
I Rua Co.mboriu 34.000.00

I
}») 20.000,00

Rua Almirante Alvim 11.000.00
Avenida Trompowski 15.000.00

I Estreito 10.000,00

I
Aceitamos encargos para a venda de Irn.ôveis nesta capitul,

Coqueiros e Estreito. Trabalho honesto. rápido e eficiente, mediante
módica comissão. Ofertas po ra A. L. Alves, Rua Deodoro, 35.

FARMACIA ESPERANÇoA
A SUA FARMACIA

fONE 1.642Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 -

EntreI. " domicílie

'Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos, ,

sem competência, e dir�tamente
da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra. 41

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rno iíns e aviamentos
.po.rc alfai".ltes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhore. fábricas, A Cose "A CAP'ITAL"

visite a.ntes de efetuarem suos

chama a atenção dos
compras, MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" PRISIONEIROS AO MICROFONE
LONDRES, 24 (U. P.) --- PELA PRIMEIRA VEZ nESDE O INíCIO DA GUERRA A EMISSORA DE LONDRES; DA -B.' B.' C.

COLOCOU ONTEM, PERANTE SEU MIf:ROFONE, PRISIONEIROS DE CUERRA ALEMÃES PARA FALAREM AOS SEUS

COMPANHEIROS DO REICU. ERAM ÊLES UM OFICIAL DE HAMBURGO, UM TRABALHADOR DE .BERLIM E UM RENANO.

TODOS ÊLES APELARAM PARA OS CAMARADAS, QUE LUTAM NAS VÁRIAS FRENTES, NO SENTIDO DE QUE DERRU·

BEM HITLER E SALVEM A ALEMANHAl DO CÁOS.

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as d õres e os pruridos, desccnges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-baclericida que entram

em sua fórmula, a Pomada Mao Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain-
da mais graves, decorrentes das hemorroides,
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para facilitar a aplicação.

(Um produto De Witl)

REMEDIU
ANTISEPTICO

as

;;l �}ASTI LHAS'

A-"

\

iVida Social I Sla. Ana, Mãe de I�::s�.:;:s em

........,. •••••••• Maria Santissimõ Estocolmo, 25 (SIP) - Os
f\NIVI<JRSARIOA Sôbre esta santa sa!:Jemos hem alemães sentem-se cada vez

Por motivo do transcurso de seu pouco. Tiramos o seguinte da fon-
menos seguros na Polônia. Ul

aniversário natalício, foi,. ontem, te mais antiga que se refere à

muito felicitado o nosso distinto Mãe de Nossa Senhora: Vivia em timamente, iniciaram a eva

conterrâneo e coric=
í

tuodo clínico, Nazaré um homem rico e piedoso cuação, de Varsóvia, do Banco
sr, dr. Newton Linhares d'Avila, de nome Joaquim. Querendo êle, Polonês e da fábrica de papéis

certo dia, oferecer um sacrifício a de valor. De Lublin estão eva
da Deus. foi impedido por um tal Ru

. Transcorre hoje o natalício bem. que lhe ohservava que homens cuando os arquivos da cidade

I
nas do art. 3.0 inciso lI, do de-

sra. Maria Emília de Sousa. d biblí t O 1
-

I'
baos quais o Senhor tinha nega o e as 1 la ecas. s a emaes ereto-lei n. 869, com inado

filhos, não eram dignos de ofere aproveitam a evacuação para E N tí
·

t único do decreto
Hoje decorre o aniversário (.Q cer sacrifícios. Entristecido retirou' COS e o IClas I c�m o ar .

-

sra. Maria Celestina da Silva, se Joaquim para um êrmo. Mas,
roubar ainda os restos de 'li- I lei, n. 2524, de 1940, tendo o

por inspiração divina voltou para vros e de manuscritos, que ,processo sido distribuido, para
A gentil "srita. Lilí Mendonça, junto de sua esp ôac Ana que, so

: ainda não foram roubados, o respectivo julgamento. ao
filha do sr, João Mendonça, coris- bendo da mágua do marido, reza- , .

t P d Bo gtrutor civíl, festeja hoje o seu ani- va muito afim-de alcançar a gra- O laml·gerado
Ivo :Bandeira Côrtes foi riorneo- mInIS 1'0 e ro r es.

versário natalício,' ço de terem um filho, Foram cu do, a 18 do corrente, para o cor- ',' ',ó' '.'

<lidas suas preces. Ana deu à luz go de oficial administrativo da Em fins de Agosto próximo,
uma filha, à c uc

' chamou Maria, coronel D.O.P., vago com a exoneração deverá ser inaugurado o novo
de Maria de Lurdes Büchele dos

-- Não devemos eJtranhar crue os
Santos. jardim zoológico, instalado pe-

i:vangelhos não fornecem 'dados Londres, 25 (SIP) - Entre
la Prefeitura do Distrito Fe-

me is concretos sôbre o parentesco os malfeitores alemães, que
O

. Para o cargo de escrivão vitalí· deral na QUl'nta da Bôa Vl'sta�o Salvo-.dor' que
.. lnte. reasa 0.016 receberam o merecido castigo "

. 'd I cio do Crime, Jurí. etc., da comar- O feit H
.

D d th::va�'iJehstas - ah?-s gUlO os pe o
das mãos dos tribunais sub- co. de Lajes, vago com a cposeri- pre e1 O ennque O swor

':.splrlto Santo -- e a pessoa de

I
" visitou as instalações, onde já

Jesús e Sua obra rederrtoro E terraneos poloneses, achou-se tadoria de Ernesto Batista de
se encontram numerosos exem

J.quilo sêmente que se relaciona também O chefe da polícia Goss, foi nomeado Ad Cândido

J. Redenção é conta-lo. Os Evan- alemã em Varsóvia, coronel
F'ur t.cdo . plares procedentes dos estados.

,elhos não são trc:tados da �ist�'IRudenwald iniciador das "ca- A ,f M' M d I d
,;, ,;; ,�

" f nc multo menos c!estl-' pIO essora ana a a ena e
O ' id t dR' bl'<la p ro an e

f .. id d 'çadas humanas" nas ruas das Moura Ferre lente de Metodologia pIeSl en e a epu lCa
nados a so t is ozer a 0::1.11'10,1 a e

,

, 'd ""d - d assinou um decreto lei autori. I prisões em massa e das execu- do Instituto e � ucaçao, esta --

o::.:::::.::.:....,..._.._.._..,.............-.,..-.- v

jco-es públicas Foi êle t bém capital, foi designada para "" zando O DASP a promover a

Um 9'-9 -e"'(o �
"e ,am '. ponder pela ccrd eâro, de Ps icoloqío

I
. -

d tidad quean.. .. um extraordinàriamente ativo I' Educacional e Pedagogia do cidado erraçao e uma en 1 ,e .

«ghetto» organizador do alistamento Instituto, �a:,hando 10 cruzeiros �e �cup.e �o estudo da ergam-

,
c • J

__ -I compulsaria de operários para I por oulu mm'�,tr�d�. I
zaçao 1 aCIOnaI do trabalh.o e

.�roscou, 24 CO.' I,) .,Lu !OS trabalhos no Reich. O coro- . _" ..

do l?reparo, d? pes�oal de�tll:a-
blm, clentr,? de cujas ruas Ja,)s !nel Rudenwald não mandarál .

A ComIssa,? BrasIlelr?-Am�- do �s administrações pública
russos est�o c:ombatendo,!)- mais ninguem desterrado para r�can,a de G�neros A�ImentI-ll� pnva�a, devendo ma�ter,por

Congresso de ra C:Oll\�ertlda, Jl�los a�:maf'S o Reich nem executar .iubli- cios mstalara, .na Bahia, uma ISSO, n�cleos de pesq�llzas, es

uum i2:1�antescn ,'gueto .:
ru- cament� ou enviar a o�trem f�zenda de tremamento, des-It::-beleclmentos de ensmo � �er-

Volunfa'ri-os ra alí mandavam êlcs os Judeus
para 03 "campos de morte". tmada ao aprendizado rural.

l,vIços que f?r:m _
necessanos,

deportados em massa da Ale- 'o' ($ ,;, com a participação dos Esta-
Londres 25 (SIP) - No ter- manha.. 1\ colônia checo-eslo- Doland'a e

O interventor federal do Es-, dos, Território, Distrito Fede-
ritório da'Grã-Bretanha, reali- vaca procura enco,ntrar nova, pírito Santo assinou decreto,

!

ral e dos Municípios, dos esta-
zOU-Se um congresso de solda- provas das torturas e maS::ia- Venezuela destinado a grande repercus- belecimentos de economia mis-
dos poloneses, durante o qual, Cl'es perpretados pelos nazis- são. Isentou de todos os

impos-I'
ta e das organizações privadas.

tôdas as deliberações foram tas. Londres, 25 (SIH) - Se- tos as propriedades até 10.000 O presidente do DASP, nu-

formuladas na lingua ingle- ,gundo despacho de Caracas, o cruzeiros, que sejam institui- ma entrevista concedida aos

sa. Foi um congresso de volun-

I :presidente da Venezuela, sr, das bens de família. jornais cariocas, declarou que
tários dos Estados-Unidos c

ALVARO R AMOS IIsaias Medina Angarita, por
':' >.; �, o conde Francisco Matarazzo

Canadá, que se alistaram nas ll' 11 ocasião da cerimônia, na qual O 10.0 Congresso Brasileiro Júnior propôs-se a não só con-
fileiras do exército pOlonês.! CIRURGIÃO- DENTISTA o ministro holandês, sr. AI- de Geografia, ou 2.a Reunião tribuir para o custo integral
Muitos deles são descendentes i bert Methoefer, o agraciou, Panamericana de Geografia e, dos edifícios a serem construi-
de poloneses, mas acham-se Rua Vitor Meireles, 18 'com a Grande Cruz de Holan- CartogTafia, devia ser inaugu- i dos em São Paulo e entidades,
entre êles, também, soldados da, declarou que o seu país se rada em Belém, a 7 de Setem- I

no valor de vinte milhões de
que não têm uma gôta de �an- ._- solidariza, agora e no futuro, bro próximo. Considerando, 'cruzeiros, como, ainda, a con-

gue polonês nas suas velas:

Q
r -. ,com a Holanda, em favor da entretanto, as dificuldades que correr, durante os cinco pri-

um escocês da Califôl'l1i3:, um, nasl morreran) . causa da Justiça. da Liberda- a situação apl:esenta para a me iras anos, com quinhentos
�ec�nico, filho de um Irlan-l ,') ) T

de e da Compreensão entre os condução dos delegados, aca- mil cruzeiros, para o contrato
des, uma francesa, uma para-, Londres, A (U. I.) - lm homens. ba de ser resolvida a sua reali- de professores de alto valor.

tqoUsedolu'Sttl�oSd,aqPUeenSSeilVaâlI�s�ir��1�� t; ��,��r�:."Cll��oJ�:�:n�,eil���l'�,��:����::' O ,,!aestro fOi zação no Ri� de Janeiro, ha- .....'"ôã
..

-6�i;.---h..E�ií;"�-'iiíÍtbr
,

d d vendo, para ISSO, os seus pro- têm apôio legal, Quando 'nUmA'"
exército e aviação sàmente pe- Vla, lllforlna que no cha 17 do con ecora O motores obtido do coronel Ma- o produtor e o vendedor I mostrlU
lo sentimento de estima para corrente o major Randolpll ,Londres, 25 (SIP) - O Pre- galhães Barata o seu assen- o Que possuem em leal eltabeled.
com a nacão que tanto sofreu Chmchill, filho do h ]ll'emiel''' s�dente do, C,onselho Ministe- timento para tal modificacão.

"entoL (D. R. '1.).

e que luta tão heroicamente, IbritâniCO, e o c:apitão Evelyn nal da POloma, Sr. Mikolajezsk **'
-=\Vaugh, escaparam da morto condecorou com a "Cruz de Foi denunciado ao ministro

N-
_. - w_,... ..

_-;:.......,........................... quando o aYião-transpol'te, no �ratAa" o c0J?-hecido compositor 1 Barros Barreto, p�'esidente do

ova erupçao qual viajavam, se precipHon mgles sr. RlChards Addinsoll, I Tribunal de Segurança Nado-
ao solo, incendiando-se. autor de "Varsaw Concerto". nal, o réu Teodorico de Olivei-

l\1éxico, 24 (U. P.) - O vn1- A obra'"composta sôbre moti-!ra, funcionário público, e acu-
cão Pariclltin voltou à atiVic1a-1 I V?S herOICos

A d� defesa da C�- sado de ter vendido grande
ele. Algumas pessoas l'esidentr;,; Acácio Z. dá Silva pItal d<;-- _!Joloma, �er�ence �s quantidade de sal a pescadores
na zona próxima ao \'l11c:ío 1n-1 e ! composIçoes mUSICaIS, maIS de Santos por preços acima da I
formaram que das Cl'atel':1,3

I

Elvira Faria da Silva ,poJ?ulares entre o público do tabela, No mesmo processo, es-
Sa0111 g'Tancte fluxos de lava,;;, )Remo Unido e dos Estados- tá incluido Renato de Oliveiraparticiparn a seus parentes ., ,

nup anlnGntam cOll,tinuan1ente e pessoas de SU<1S relações o 'I Un.i�os da America do Norte, diarista do Instituto de Pesca,
Sahe-se que quaitro pequenas nascimento de seu filho e fOI espalhado ao mercado naquela cidade, tamJjém acu-
loc�lli(lades, distante algullfl LUIZ··FERNANDO

I ! mund�al de ambos os países I sado de prática de câmbio ne-
kms. rIo Paricutin, estão sofl'en� Fpol. 21 : '1 • 1944.

i em nU!l1ero de 500.000 exem- gro, e com o auxilio do qual o,
do as ro,nsequências de grande _ i pIares Impressos e 300.000 dis. primeiro réu negoCiava o sal. I
Çl�alltidade de cinzas, 3v 2 eos. Q crime foi capitulado pa,s pe-I_!JIII!!It!I.!!! -_...

evitam e combatem as TOSSES,
'CATARROS, as dôres de GARGANTA

os Laringites, as Bronquites.
"õ 'licença de D. N. S, P. N° 186

�,
'"IPI.

,

de �6 de Fevereiro ço.�
•

41"" d. 1935 'l:f$JS ç'

1"01,0:002, EucalyplO\ 0,

Faz anos hoje o s r , Pedro de
Freitas Cardoso Júnior, Euncáorici
rio' do D. C. T,

,

Ocorre hoje o dia natalício do
sr, Dupul Côrtes, dedicado fun
cionário do D. E. Contando corr

grande círculo de amizades, re

caberá hoje, de c ar-to , numeroscs

felici tações.
� ......... - ..... -..-.----- ...,._..........,. .........

I Newton Varella I
I Advocacia em geral i
I Escritório: rua Vidal Ramos,30 I

Residência: rua Deodoro, 35. I

Móveis
Comprar, vender ou alugar

ft SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta' capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..

Aproveitem os preços de Julho
,-

da mui conhecida e barateira

A•• PIlrTTINATJ

CARTAZES DO DIA
HOJE 4a.feira HOJE

(IME

Victor

A's 4,30 e 7,30 horaf'
O melhor programa jamais organizado!
Franchot Tone e Carol Bruce, em:

Esta mulher me pertence
Mac Laglen e Edmudd Lowe na estrondosa fábrica de

gargalhadas:

Fuzileiros da luzarca

Os
Os 9' elO'

valentes
epísodios de:

da -guarda
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2.00. 1,50 e 1,00. Imp. lO anos

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

(lHE «IMPERIAL)
h's 7,30 horas:

March, Francís Ga11 e AkimTamiroff na última
bição da obra máxima de Cecil B. de Miile;

Lafitte, O corsário

,Fretlrk

COMP-LEMENTO NACIONAL (Natural)
$S'l"ORVO E ESPANTA·CORVO (Des. Popeye)

Preç061 Cr$ 2,00 e 2,00. c Imp. 10 anos\',

Amanhã, no Odeon:
Outro sucesso de Cecil B, de Mille. com Joel Me Crea,
Barbara Stanwick. Robert Preston e Akim Tamirotf em:

. Aliança de aço

Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
compras, antes de verificàr os nossos artigos •

15,00 PERFUMARIAS
12.00 Pasta l,olYllos , .' , .

(i,oo ra�!a Co lgate, pequeno .,
.

7.50 Pasla Co!ga.tc, gruillue .. ,., , ,.

"

(i.oo Pasta Lcvcr , ,., ,., .. ,..............
"

7,00 Pasta Eucalol
.

7,OD Sabonet« Cai-naval caixa " ,., ,.

7,00 Saboncte DOl'ly , , .. ,., ,.:
10,00 I Sabondc Eucalol " , , , .

11,uo Sabonete, Ccssí , , , , .. ,., .

45,ol) I Subuucl c Cuí ivo cm IJOln
-íü.oo t Suho ue l c Yale Quanlo p�s;;':::::::::::::::::
55.ou i;�bãn Arist oli nn

, " ..

7,00 'o Lad i , .. , .. ,., .. " .. ,
.

7,50 PÓ Co ti pequeno ." .. , , , , ..

1'<'> Coti grande ... " .. ,."" , .. , , ..

PÓ Suspiro de Cranada grande .. , .. , .. ", ..

Talco ::\Ialva pequeno ., ..... , .. , .. , .. ,., ...

Ta lco :vrah'a "raJlde
1'ako Eucalot 1116dio

.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Talco EUl'cl101 grande ,., ""." .. , ,

Talco Hoss médio "., ,., " .

Talco Hoss grande .", .. " .. , ,

Talco Gcss], grande ., .. , , ,..

"
.

Talco Pahuol ive .. , ,
, , .

Hougc Tcn í

açâo ., .. , ,., , , ..

HOllge Cici ,.. . .

"

Houge Hoial Brim' .. , , , .. , ,

baton Tcnt ação ., .. ,." , ,.

Huton Lalnquo .. ,., , " ,

Creme Hugol .' , ,.,
.

Creme Coti , .. , , ", .

CrcIllC de Alf'ucc , _ "

"

.(;l·elnr Ponds ,.........................
"

Fixbl'il ,.,.,.' .. ",." ,."", ..

ó

leo Dorlv e Frank L(J�'d ., "., .

(;]('u Cecv "", .. ".,',., .. , ", ,.

(l] eo Eucalol , ,." .. , .

(dro Hoya! Bri.u , , .. "
..

Quinu-Pctr ólco Snndar pequeno .

(jllin�:-Prll'óleo Saneia r �4rande .

l)uinu-Petróleo Oriental ... , .. _ , , , .

Ln('üo BrilhnJlte , .. "., , , _ .

Leite de Colônia ,.,
.

t
Economize o seu dinheiro, comprando na casa que mais barato vende.
a pre:ç05 que são realmente os menores da praça. Não faça suas

. TECIDOS I Br-im Sebastopol ,., .

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

V().Í,1 estampado ., , ,............. 4,00 Cllilâo, artigo super-ior .' .. ,., , .

VQil estampadr, ,., , " , 4,50 Crepou pal'a, quimono .. " .. ,., .. ,.' .. , .. , .

Voil cstaanparlo a escolher , ,.,....

" 5.00 Peluda lisa, reclame .'., .. , .. , .... , , .

Pet erpaus (reclame) .. , ' .......•. ' .. ,... n,o<) Pelucia estampada, com listas '.".' ,

Voil suíço ,. _ , .. , .. , , .. _, .." 7,00 Polncia estampada Ivone ., ,., _ , ..

\�o!1 suíço, (artigo superior) ,........... 8.00 Pclucin com bonecos .. , ' .. " .

'ioll romam ., " ,.,.,........... 9,00 C�I(,!l�" a,rt!{�o bom:" ""., .

Linho liso, todas as cores , " .. ,. 5.00 L'cna. artigo SllfW!'[()r ." ",' , .

Linhn esrainpado ... , .... , '., ,.... 5.00 Ca�emiJ'<1 para casacos. reclame "., .. ,., .

Lmho pstampado com 80 de larg. ' .. ' , 7;00' Casem i r(1 para casacos. apruvc] tem , .

Linho Hodíe ' , _.............. 10 . .50 Cuscmírn prura C[lsaeos. a r l. ex
í

ru ..

Fuxtúo estampado ,..... 9;00 �escla" artigo bom ,. . . , ' , , . , , .. ,

J'USrl\O estampado (artigo sup.) .. , _ , . . . 10,00 l'l'llll h.akJ ",.. . .. ,.,.,.,.'"".' .. - .. , ..

Petcrpnn (artigo superior) .. ,. _ , " , . . . 1"2,00
Tecido listado , ,.'......

" 7,00 CA:\'L\ E :\[ESA
Tobralco listado " .. , _ " ,." rü.oo Colcha branca para solteiro, artigo bom :l�,()()
Te'c.iclo Beligerante , .. , , ' .. '..... 10,59 Colcha para casal, ar!igu 110111 ,., .••• "" r ' .{;),()()

�I�ee�.uo c/uviõcs , _'" , �

" 8,00 Colcha pa"ra casal, arljgl) superior ,�.),I)n
I'ecido amerrcano moderno .. ,.,., '. 12,00 Coberto!' cinza, lü de h(')de .,.", . ' ". l1,,'ío
Tll151'aleo estampado ' .. '." .. , .. ,.' 7,00 Cobertor para solteiro .. ,., " ,'. 24.00
Tobralco (artigo superior) ', ... , ..... ,. 10.00 (;o.hertor para solteiro ... , .. ,.", .. , ".. 2G,Oo
Toltfj,tlco estampado c /ccraçôes ., ....• ,.,.. 12,00 Cobertor para soll ei rn ".'.,' ".. 2íl,()()
Te.ciil'o, com barra (reclame) .".','., .. ,.'.. 10,00 Cubertor para solteiro, tipo extra .,........

"
35,0;)

Tecido com barra (novidade) , .. , .. '".. 12,00 Cobertor para casal .. , .. '., .. , ,.'.,.. , :-10,01)
Tecido estampado c/Iaços _ � . " o.. . 14,00 Cobertor para casal � _. . . . . .

" 32,00
Opala lisa. todas as cores ", ... ,'..... 5,00 Cobertor para casal. tipo superior .. '" ... '. ,IO,fJO
Opala francesa "................. H,oo Algudão Léro-Léro (peça).,................ :32,00
Opala inglesa ,.........." 7,00 Algodão Mlnho _ c .. • • • • • • • 40.00

Op':JJa belga ." , .. ' .. , , ,.. 8,<)0 Algodão Domo .. "., .. , ,.".".,.. 50,!)!)
Opala suissa Malarazzo , .. , .. , ,'.. 13,,)0 Algudâo Argen tinn . , .. , . ' , , , , .. , . i);'i,i)()
Cambraia�.branca, 1 mi. largura ' ' .. ,... 1(j,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts .. '.'"..... :J2,()(J
Opala estampada "................" 7,00 Alvejado Polar', larg .. 1.50 peça ". �. . . . .. . 17U,on
Opala estampada � , �. 8,00 Alvejado Pojar. Iarg. 2,UO peçé1

H 200,00
Opala estampada (art. superior) �

H 9,00 Algodão ·�C C�' larg. 2,00 peça 155,01..1
Opàla estampada Ivette ,.......

" 12.00 Cretone Lençol 6/4, branco mt. .,' ,.", _

" 12,00
Zof'lr , artigo bom " õ.oo Cretone 'Lençol 7/4. branco rut, 13,no
Perca} para camisas 5,00 Cretorie Lençol 8/4!, branco mt. .. o • • • • .. ..

" l-l,()I)
Tr+coliue, artigo superior .. ,............... 10,00 Cretonc 'Império 61'1, em cores mt, ., ', 1:3,00

::J'!col�ne, tipo extr.a ", .. , ,' , ,

" 12,00 Cretone Amigo 9/4, eTll cores, larg. 2 mts.. ,. 22,00
lrleollne, COlll salpICOs " 12,50 Cretone .Anligo 10/4, crn cores, largo 2.20 nIts. .. 2�t,oo
fIt.:ico"Jinc, para pijan1as " 12,00 Cretone Cariara. 9í.JO Jarg. 2 nlts. bl'., ll)t. 20.00

'f'r)coline branca. lavrada � , , �. 13,00 Crelonp C3rjoca'10/4, branco, Jarg. 2,2.0 BItS.. " 2·LoD
Brim pa,rdo colegial .... , ,............. 5,00 Cretone Para.izo 10/4, brUlJlCO, largo 2,20 mts. . 24.lJl)
Brim paJ'do colegial, superior .,.,., ... , .. ,., 15,00 Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts... '. ,', :W:oo DI\'EUSOS
Brim azul marinho, art. bom .".,..........

" 6,00 Crelone Curió 10/4, branco, largo 2.20 mis .. ,

" 80,00 Toalha Bom Dia "., ", ".. 0.00
Brim fantasia , , , ,. 5,00 Cretone NUIJcial 9/4, branco, larg. 2 mts '. 8:i,oú Calças feitas para homens ,.,.,....... 22,(:)('<
Bt'im colossal! , ', ,...... 6,50 l.rc'lone Nupcial 10/4, branco, lar,g, 2,20 mts. ' 40,óo Camisas de Tricoline desde .,� ,.,... :�O,()U;
Bl'Íl11, artigo bom .: , ,..........." 7,00 Hlscarlo Colossal IHlra cole-hiio, reclame ..

,.." fJ,!io :Vir'ias p;lra homens desde ,., .. , ,.

" X,OI)
Brinl Síng·a.pura o •• _ , ••• " .' •

" 8too Bíseatlo enfestado palra. colehâo 10,00 }feias Pa,ulistas pnra rrlo�:ns " o • 5l;o
Brim Süp'eJ'i'or � , .. , ,.......

" 10,00 Biscado enfestado para colchão, ar!. sup,
" 12,()o Casacos de rnnJha<'i para crinnças ." ,...

" 1000
HI'im Estalíngrado , ,' ...••.... -.

" 12,00 Atoalhado hranco e em cores, enfestado .. ,.

,,, 12,00 J3111sa� de meia l,ar8 crialJ�'a, al'1. inverno... " 12'00

Stdas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: r�ndas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.

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

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

O ESTADO Esportiv(!
Osui n.aUs

Viu transcorrer no pretéri'. J
sábado, o se·u aniv,ersário nat3.

lício o 11 osso prezado conter
râneo e destacado desportista
sr. Osn í HaUs, do comércio rla

capital.
Elemento de destacado va

lor, no meio do iatismo fIoria ..

napolitano, Osni, dado as suas

qualidades de caráter e ele co

ração, foi muito fel1ci:tado P"1'
seus inúmeros a'lnigos e cole

gas.
Embora tardiamente, o "Es,·

tado" esportivo, envia ao a"

rojado "yactmen" cnterrfl-
neo, o seu ahraço de felieita- Escola polone.sa I A U�ta _

de
ções com votos de fel,icidades. LONDRES, 25 (SIP) __ Des- destituIdos

Carlos Edg'nr JUOl'itz de o mês de março de 1944 I0)1t11'e8 2" I f' ,

(' 1 t' 't' I t Gl
'

...",
..J,. , ;), 11 o 1'111an1 (I('

,0111 ( es 'mo a me ropo ,e a ua em a$gow, na .!!JSCOCIa, Londres que d'
,

"d
.

'

brasileira spguht ontem, ' vif', uma eSCola polonesa �le:tnen-: do lIazi��a na �Oll:l'�O o par;,J
aér,ea o sr. (' a rIos Edgar tar, cUJos alunos provem da!' "N N'

n 3. oCupaccl,
, ,

,

c et·atlOnale Dagblad" , p1'MorJtz (Lico), UH) dos ma!;l RUSSIa, donde foram evacua- llli("a 11111' l' 't d ' .

d " d J' f
,.

t 1d'
a IS a OS pretelt0f)'E\stac':1dos estelOF; no despor:o os. a 01 111S a a o o qU111to depostos I)e1 .,

"
,

.

barrio'a-verde. ano do curso elementar tia-'., � comlssano 11 l-o
o

l'
, . -

zlsta da Jus.tIea, Na relação fi-Em ronversa ('onosco, o <!;. 1 que a escola. otImas condIçoes O'm'a o lJl'ef '>t di h'
" .

b
. -,.., eI o van en He'"('ados lD. :.\loritil, nos adiantou: Ig'Iel1lCaS e, oa, allmentaçao vel. da aldeia ele Urs I

,-

I (Jue sua \'iagelll pr8n(le-s€, a devolveram �s cnanças um as-
saj)al'eceu em maio

e 1, �ll:, de-
I ('ertas irre!!ularic1ades O('Ol'l'i- pecto de saude, e brevemente te ano IJal'a

d? COII ell-

, ". ' . "s:e reunIr ao -

elas em nossos meIOS

peoülísti-j
seu estado fISICO pode ser con-, \'I'1l1811tO cl ' t'

mo

- .. 'd ' d
. , ' aneles lno levawl0

! e que serao ventIladas aos di- �I ela o nor�al e convemente! eonsigü todo f'}
-'

" d

! rigentes
da enUdade máxima a sua tenra Idade, ]llll'.cão'

o 1C lallO a'l>0-
:{ d (l' ,,' ". �

I ----

'

,"_c. e llumerosos cartOI!S
c o eS",OIto nau()n,�l, oaque];>, Es.... OU na-' de l'aK'lOnamento 1 t', d.

capital. ,'I-G,
O •

,. ,
.

' .e es [,la o n
ex!-

S tI' d
Londres 24 (U P) -- Vi,. heneft('jal os patmotas.

. s., am Je111 ('(\.11).0 um (JS .]'
'

:
, :' "

.,

"fml's" do espürto náut.ico eEt;
c II anunClOll que ,!VIn,s�ollIll ""

lwssa ('apita.l, tratará junto ::1.: a�l�a. 110 nOl�te el� ltalla l1a;l'a
C. R. D., dÊ>sse maO'no 'proble_ld!l'lgll' as aperaçoes do "exu'- Um dos 50' 1.'" "

o

'.

I
CItO republicano fascista".

111a, que la "3.1108 ano" peJ n11,- __••_�_...._.......,.�. -.. ...................."""

nece no ostraoismo.
F ,_.,

-

O "Esta;do" esportivo faz

I
e lei açoes

vo�o,s para que .a viagem do I:,0�1dres� 24 (U. P.) -- Mu::;

d�stacad� esportIsta_ cOllter- 801111I enVlOU um telegrama ,1.

rall�e� seJa. co'roada de çOl1lpl�- Hitler, felicitando-o por 11a\,('-1'

I to eX1to, para melhor l;essurgl- escapado elo atentado e reafir
menta do nOf)SO "paupérrimo" mando sua fé na vitória da Ale-
fut�QQJ. m&nha, ltáJia E) J'l;q_)ã,o.

" '3.'10

",

2,20
4,00
:1,30
:�,2l)
'1,20
�1,50
G.oo
(i,oo
3,;)0
'1,:)0
'l,;)o
1.80
(i.oo
9,,)1)
D.oo
:l,:.!o
4,<10
'1.00
!i,oo
'1,00
õ.oo
fi,o!)
!),oo
1,50
3,00
5,00
1.;)0
3,.in
::;,;')0
7,00
I:l,OI)
N,!)o
8,:30
:1,50
2,00
3,00
4,;)0

11,00
1Ii,00
l!i,fJO
lO,!io
8,00

/

"

-�---,--_."---

Londres, 24 (U, P.) - A
agêne,ia D. N. B. amunciou, quo
o gra1. Llld\vig Beck, chefe elo
movimento anti-hitleriano (1

quP foi fllzilaclo, era "um riO
generais implicados na C0118-
pi'ração", sôbre cujo destin'J,
por�m, 'n�d� $e revelou.
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NUTROFOSFAN é o Tônico
Ideal PORQUE reune em sua

'Uma partIlIC·lp��ça-o nr-IOI-Dal ���lt�1���23,a��'o�����el�:�� �o��.

li
.

F'ATADOS regenerados da C6-
O "Correio da Manhã" do um espírito superficial, irre- lula Nervosa aliados ao valo:'

Rio, publicou a seguinte cor- .medíavelmente perdido por in- terapêutico do Cálcio, Sódio,
respondência recebida de Por-. fluência do cinema, ou parte Magnésio, Potássto, Ferro,
to Alegre: I de .um cético em quem a =. F'ósí'oro, e associados a ric. -s

. .. crença chegou ao extremo. Ate forUficantes e ao extrato trcs-"Um Jornal do interior do j azora a não ser nas fitas de co coucent.rado da vitalizautoEstado do Rio Grán?e PUbl�-1 "�10Ci'nhO", em que os galãs NOZ-de-KOLA, fonte de ener ..

cou, há dias, a segumte. parti- se conformam em perder o gia uníversalmeuts «onheohla.cipação: "Transje1'êncz0 de
I amor ele suas adoradas, ne- ..\TUTROF08FAN não coutêr. 1noivado - Aos meus amigos e

I nhum homem bem formado de álcool nem tem cont rairidica
pessoas de minhas relaç�es, caráter fez garbo, publicamen-] ção, é fácil de tomar, paladarparticipo que desmanchei o I te, de, em torneios de amor, se l}gradá,'el. É PRODUTO NAcontrato de casamento com ,a confessar vencido. Que a der- CIONAL, merecendo a C011-senhorita Silsa Schenkel, l'�Sl- rota advenha, é coisa que se fiança da Classe Médica Brasídente em ��c�láu Verguelro, aprecia todos os dias, como re- lei ra, que em sua maioria o 1'eneste municipio. Ao mesm.o sultado de êrros a que todos comenda em seu receituário,tempo, que�o p8:rticipar a n21- estamos sujeitos. Mas que, pu- Milhares de pessôas usam diinha substituição no coraçao blicamente, o derrotado se ga- riamente NUTROFOSFAN comda aludida senhorita, pelo sr. be assim da derrota e que ain- proveito e satisfarão. IArnaldo S�hmidt, aI} re�iden.-l da deseje felicidade ia quem? Distribuidor R. l.i'1ogny & C'Ite. Quero amda, por este mt�l- derrotou, é tudo quanto ha -- SENADO, 15 - RIO, e nas Imédio, agradecer à senll:0nta mais imprevisto! O signatário I boas .Drogarias locais.Silsa Schenkel e a seu? dignos I da comunicação só faltou de-. ---__....,.- _

genitores pela consideraçâo
'

clarar que se sente muito hon-I
que sempre me dispensaram, I rado com o ponta-pé que levou;
e, ainda mais, apresentar �e .da ex-eleita"de seu coração! jante-mão votos de muita felI-l I

�i����d�� ���S����d��'l�al��,Curso de C�rte!
julho de 1944 (a) David per-! Ensina-se em aulas

doncini".
. ! diurnas e no�ul'r:as.

Aí está um aviso que deixa a I Largo Benjcm.ín
gente alarmada. Ou parte dei .Constant, 6.

PlorlDA

t1lÍl/tJh
SUA

1
SEJA

! S!UDE Di' MULIlER

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
fundada em 1870 - Séde: BAIA
INC}�Nl)JOS E TRANSPORTES

Captte r • erl 71.e1l6.189,20rf'!servtu .. _

Cltra� do balanço de 194.2:

Rêe"118 •....•.. '." .•..•• " ....•. -.

Ativo ..... � . . . . . . .. -., ....•..•...•

Sinistros pagos nos últimos lO anM ' .

erl �.999.477.5()(J,:58
Cri 70,681.048,20
Cr$ 105.961.917,70
Cr$ (14.986.957,20
er$ 76.736.401.306,20
o-s 23.742.657,44

Responsabthrtades . . .. " - . , .•... � .. , , .

Bens de raiz (prédios e ter-renos) -.'" , .

OIHH:TOHES: - Dr. Parnfllo d'Ultra Freire (le Carvalho, Dr. Francisco
de SA .. Anisio Massorra.

A!,�nctas e su b-agêncías em todo à terrttóMo nacíonaí. - Su<.'Unl8l no

Urll�u:'I!. Reguladores de avartas nas principais cidades da América, Europa
e Mrlca.

AGF�NTE EM FLORIANóPOLlS
C A l\f P O S I O B O & C I."'. - Roa Felipe Schmldt. n. :19
Caixa Postal II

�

19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB.AGENCIÁS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

-���---,--�--,���.����",.�����",�����

Estocolmo, 25 (SIP) - Foi
executado em Brzesc, sôbre o
rio Bug, o Padre Prelado Ro
mão Archudowski, conforme a

sentenca de um tribunal ale-
mão, a-cusado de ter dado, em �acõetl dos ordo8 de Estatistica Mio

I Camisas, Gravatas, Pijame s
sua casa refúgio a alguns jU-1 �ltar,. uma pess0!l revela o qu� é.

f
Meias das melhores, pelos me-

,

d inimigo do Brasíl. E para os 1R1ml
6 C S

deus que escaparam e uma

11'08 do Brasil a lei é inlle:dvel Dores preços s na A A MIS'
matança. (Í). B. II.),

'

CILANEA - Rua TrajaDo. 1 J

IConsequencias da
ofensiva da
Finlândia

Washington (INTER-
AMERICANA) O jornal
"WASHINGTON E V E N I NG
STAR", referindo-se à ofensi
va russa contra a Finlandia,
declara que ela é estratégica
mente um movimento de díver
são.
"Em si mesma - diz o refe

rido jornal - a campanha pa
rece ter pouca lígação estraté
gica com a luta prmcipal na

Europa. Mas suas consequên
cias políticas podem ser con
sideráveis. O destino da F'ín
lândia será provavelmente to
mado na devida conslderacão
por todos os satélites da Ale
manha, e por outro lado a po
sicão da Suécia se tornará mui
to' mais difícil. A ocupação da
Finlândia pela Rússia modifi
caria radicalmente a situação
na área do Báltico, com resul
tados de longo alcance, não
somente para o desenvolvimen
to da guerra, como também Ipara os acôrdos de após-guer-,ra". .

�OS QUE SOFREM de IExcesso de Trabalho
Cerebral, Cansaço,
I rrrtaçào Nervosa

tuguês, espa.
nhol, francês,
inglês. etc.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi0mas por,

- entre um Destroier e um Submarino!
Uma testemunha de vista descreve a violenta batalha
de uma hora que só terminou ao afundarem os dois
navios. No 'novo número de SELEÇOES. E, mais:

Trabalhar Todos os Dias Não é Escravidão!
Como o trabalho se pode tornar um privilégio, para
os que sigam um simples princípio cristão... Pago 61.

Não Viva pela Metade! Este artigo lhe oferece
uma seleção de conselhos sensatos sôbre dieta, exer
cício e descanso, que
podem ajudá-lo a sen

tir-se mais saudável,
a dormir melhor e a

desfrutar mais a vi
da!... púg. 10.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
'Matemática, Física, Química, Gec
logia, Mineralogia, Engenharia ci- I

vil, militar e naval, Carpintaria,

IDesenho, S.aneamento, Metalurgia.
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, :Hidráulica, Alvenaria, Agri'
cultura, Veterinária. Contahilidade,

Dicionários, etc, etc.

A execu(ão
dum prelado

i�
s

l�2}

:�;29 ::.
33 ;
35 !
-40 t"
43 i,

45
4Q :

52
55
57
61
63
67
70
74
7'1'
lU

ti,

1
7
10
13
18
20

25
TOdos êstesar,.

a conde,gOS, maisnsacã dUm ,.
. o e

'''ro degrande int
Por sô eresse,

mente
COMPRE AGORA
o seu exemplar, na
sua banca de jornais.
300.000 leitores
brasileiros consideram
Seleções a mais
agradável das leituras.

J.W. T.
----

Agenles em Floti.n6poli.: ('EOflO XAVU�I� &: efA. - Rua Felipe Schinidt, 8
Hel'r. GIl",I"" Bmsil: FEH!'iA�DOCJ(J:"i �GLIA - R. Rosário, 55-A2.oand. _ Rid

o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
Cí .\. 'VETZ��I� INDosrrRrAL-JOINVILJ�E (Marco regisr.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ
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Trtatt�aaas por fot?ntiãáueI pinça
,

.
.

MOSCOU, 25 (U. P,,) .... '·COM A EVACUAÇÃO DE SIEDLCE PELOS ALEMÃES
E A CAPTURA DE LUBLIN PELOS RUSSOS, A POSI'ÇÃO GERMÂNICA DAS

FORÇAS QUE DEFE'NDEM AAPROXIMAÇÃO DEVARSÓVIA TORNOUaSE VER
DADEIRAMENTE INSUSTENTÁVEL, UMA VEZ QUE SE VÊEM AGORA COL,HI
DAS ENTRE AS HASTES DA TREMENDA PINÇA QUE SE FECHA SôBRE A

CAPITAL POLONESA,

!)'

1�:�:�::�5i�: P) _ FOi'Deixam O campo pela cidade
.

iniciada, na manhã de hoje, a São Paulo. 26 (A. N.) - 1)<"1 redistribuir essa gente pelo
.tão esperada ofensiva anglo-

] !lUO para c-á, em São Paulo, I mterior, pois que com U sua

americana, na Normândia. No f01'8m construídas ciucocnta presença nesta capital, nruitos

Florianópolis, 25 de Julho de 1944
I?e�o.r de Caen. os b.l::.itânicos

mil casas. De nada adiantou. I problemas se agravam, inclu-

imciaram uma operaçao com entretanto, essa f'ehre de c.ons sive o dos albergues, que esUi·)

A R'· P ]"
· lo escôpo a romper por comple- tl'llC:O.-os, ésse aumento S\11·]11'.' :-Isuperlotados.USSla e a o onIa to as linhas alemãs e aprorun- eridente de residências .•\s ("'.- ..........._.._...._"'""'""'..............�

M 25 terrítórío
A

d ser dar a posição britânica naque-
tatísttcas revelam que, depois Ioscou, (U. P.) - Preci- polones evcm

1 E f'
, . da guerra, .)·á atluh-am a PS'.I

•.
samente quando os exércitos vistas como acões em solo de: a zona. ssa o ensiva toi mi

;"ussos1 penetravam em terras país amigo e aliado". Em Lon_lciada (:om yiolenta preparaç�o capital cêrca (le trezentas L.:[

polonesas. o comissário soviétí- dres, os círculos políticos polo- :d� artilharia e �)Ombal:d�lo IJPSSO.as, proced ...ntcs do 1111('-'

co das Relações Exteriores di- neses encaram com pessimis- aereo. Os bombardeiros med�os rtor �lo Estado e elos Estado',

rigiu ao povo da Polônia uma mo a situacão criada entre o martelaram as concentraçoes vizi21QlOS, at11a�clas pela rase-i

declaração oficial, frizando govêrno (exilado) com o Co- �e tropas na_zistas e, em segui- naçao ela vida fácil da ejdae, .

que a Rússia não alimenta am- mité Polonês recentemente íns- da, os canhoes lançaram pe- São trabalhadores rurais

bí
-

t it
-.

le oaí talado com o apôio dos I'US- '1lsadas barragens. acompanhados de suas f'arn '

Içoes ern onaIS naque e pals. _

Não pretende, igualmente, o sos. Êsse Comité chamou a si I �. Si· �e Mon�gomel'y na lias, que ahandol1ar�: o canipc

Normandia 25 (U P) I deixando tudo, para tenta!' :l

govêrno soviético - acrescen- a administração provisória de j '., ,....
- n-

vida da cidade. ímagínaudo 0''_'! Itou - modificar a estrutura todo território libertado, des- forma-se, oficialmente que, no

social da Polônia, por êsse as- conhecendo a autoridade de flapc? leste. do. 21°. grupo de L81' facilmente granrtes lU(l'O��.·1
sunto da alçada exclusiva de j govêrno exilado em Londres. exercI�to, fOI re�mcIado o a,ta- Cogita, agora, o govêrn o (i(,.

seu povo. Disse ainda o COmiS-j Corre nos meios oficiais pOlo-lque sobre_ a estrada de Falals�, 2
.....

0-...-..�1·...,..,......_·t-
..................:-..-....

�·�7........................................
_...�_· ....�w

sárío russo: "O govêrno sovíé- neses que o govêrno exilado 'Ie;n .dlreçao ao sul. Tropas bri- mi mor os e ii mil pj1isioneiros
tico declara que as operaçõesj procura uma formula concíla- tamcas e ,ca�adenses do Se- ];(�:\J)ln;S, 2H (L I'.) - Possh(']uwntl:', :W mil ah'llllks
militares do exército russo em tóría dos ínterêsses em pugna,l gundo E�e�cI�o atacaram as jlÍ f01'lllll mnrtos JH'lo� exén'itos aliados ua .:\orlllfllH[ia. E�sa

,!poSlc,oes imrmgas numa am- illfol'lIIa<:ão foi dada. ]l()je, lia Câmlll'a (lo� ('nmuus, ]wlo s('('1'('-

Um novo Cavalo de Trota pIa frente, onde continua en- brio da (iuerra, SI'. H1'i!!,·g·. �l('J'es(,(,lltoll êl<' que, ILt(, a ...."·Ol'<I. s<>
• carnicada a luta estabelecida. ' �

Berna, 26 (U, P.) _ Viajantes recem-chegados do Reich
' nff,t'�� :ii llIil l'risiolll'Íl'oS naquelu me!'ima fr�'llt{',

.

afirmam que subsiste a discórdia entre os altos círculos mili- SENRORITA Otares alemães
.
Também concorre, para a apreeJ?s.ão reinant�. Casa comercial di s tin ta pre- I nosso cimento é poucoem todas as cidades, o grande numero de operarios estrangeí- cisa de uma empregada que I 3' I o , T T _

•

ros empregados nas fábricas do país, os quais começam a hos- conheça contabilidade e d a c ti .:
1.,_0, _6 L> _N.) l� m. vespertino local esclareceu que o

tílízar a populacão civíl Êsses operários recrutados à fôrca 1 f E d d f I
cimento produzido no BJ aail ja .nao chega para as constru

�ão vistos, agora� como �m novo "cavalo de Traia", que poderã I f����a�a.. 9: scre�.rE. �:ix� f;O:� çõos I:articulares!l?elo q\1.e começ�ll a ser racionado, cog itantlo

dar muita dor de cabeça à Gestapo. tal 139, Florianópolis,
o gO\'el'1l0 de ampnar a nnportação da fnglatel'l'a e dos Esta-

____ ._

Ú(lS Lnidos, em grande escala
-�----------------�--------------------

: A eViiCU8(ão de Ora. JOSEfiNA S(HVlEIDSON

IVarSÓVia de regresso de sua via.

,
Madri, 26 (U. P.) - Os ale- gem, reassumiu sua

Imães já iniciaram a evacuação clínica.

I d� todo 0. material milita�' .

e i'l
VIveres e�lste:::.tes ,em Varsovl�. I ElO �leHo diaIInformaçoes flde(hgnas, recebl-! II·

Idas cl� Vichí. acrescentam que. Roma,.. 26 (D. P.) - Anun-

I
se esta? I::rud�ndo para portos cia-se. oficialmente .

que bom-·
!llUlto a_ retaguarda, da�do a bardell'os pesados allados ata
Impressao de que tentarao fir- caram ontem. à luz do dia a

Aumento de
IA vocl-na contra a grl"pe Irr:ar-se numa li�ha. desd� Ko- recentemente' constl'U. ida rá'bri-

(apitais . megberg, _na Prussla, ate os ca de tanques "Hermann Goe-

\�las!lingto_n, 26 (A. N.) .

l' , .

montes Carpatos. ring", instalada em Linz.

SegundO fOI revelado hest:1 RIO, 26 (.:-�, N.) - AlUda a i madas e nos colegIOs. NoBl'u-., ,
I

Capital as Companhias Brasi.- propósito da vacina contra a! sil, a fase experimental es':ii CaIXa de Esmolas aos .Illlhg'«m- ....��

leiras, �ncarregada,s dos dois, gripe, um jornal do Rio acal 3,I'luasi cemc1uida. Os próprios g'en1es de Ylorianopolis
maiores projetos industriais I de colher novos e sen.saeionais I cientistas elo ln�titu�o Os:aldu Dl' ordelll do Sr. Pn'sidenle, co-

rlo Brasil, foram recentemente I el;::mentos. Essa vaclna, ql1e' Oruz, que a fllibnea, ll1elusrve o n�t1I1.ic() que. �Ill vista de ser :,indCl

autorizadas a aumentar OTUU'-' na longos anos vem preoeupan- �eu diretor, professor Henriqw: tllll1lll.lIto LI numero .de p�s�oas que

d t ·t·b Aldo os mais famosos laboratú- Arao·ão a aplicaram em si r}l'''- alJl()r!za.,�alll a s.l1a ln.�CI'Iç'�.tO .COlIJ."elllell e os seus capI aIS. I
" •

b ,
,

.• C cOlllJ't]JlIllltCS dC'sb Cmsa, IIC:; adi,l"
Companhia Siderúrgiea Nacío-' nos do mundo ?ara a sua des- prIOS, ASSlll1, talvez, em breve, I da para 1° d(' Setembro a data (k

nal, enclliJ'·regaela da grande fá I cOb,erta, cons�1t\le um�A d�,s já ela possa ser aplicada an-j qU(' • t�''',la a Ci:'ClIlar 1'(,(,l'�l�'mell,lt I
hrÍ<'a ele. aco de Volta R.edon-. maIO.

res conqUIstas da Cl€nC1H. plamellte BO RIO e no

BraSiL!
eXPlCllda

.. out!nSSll11,. S{)llelto. us I

d' f" t> " d t . '10 Brasil e o.s Estados Unidos Tendo-se dito ser ela feita ':, �?SSllaS que rccl'hcr�ll1 a, r�tel'l(li! I'- a, 01 au ollza a a aumen a.l
,

.

.. ell'cuJar e al'l1d�; nal) allloJ'jzan1'l1
(.) seu capital até um bilhão de I!-Olnam-se, �s pe::curs{)res é10 IJaSe de OYOS. pode precisar-se, a sna inscrição cOjJJlI contl'ibuinles,
eruzeiros e' a Companhia do I jmpÜ'rtan�Iss:m� 111ven1'o. ?\a que :=t sua. cOlllp�siçã,o seja a o fnnn·. LI: rc'JllCtê-l<l. ou .l'lltl'l'gil-!:" -_._-...................""�-----........---

Vale do Rio Doce que explora I grande Republlca Norte-Ame- 5:,egmnte' Embriao de galinlJ<1 a (!lla!lluel fl(�s syus &lnataJ'los, ('0111 " ... � tee& t
-

. ,.

' .

rl'calla a
. .,

1 I' 'd 1"
. . a InalOr urgencw j)os�!Yel lMi"'� � .... res

O mmel'lO de ferro de Itabira

I
. v.acma .la llaSS011 ('� com um Iqm o a a'rrtorde '"

1'1' '�l' ')- 1 ·'11
.

1 ln I h "'"

foi anto'rÍzada .a aum�nta; .� fase experil!1eu!al par� a d� importâneia ela descoberta '(le.�:: I
'

.. <l!·WllO[lO lS, -,) ( l'IÍ�it�� \�'lll�'i I. t'>.IOm�a$ voado;ras

2,(m ('arlÍtaI at� trezentos l'li- .ampla a.'.�llC'açao, pOIS es' a. ta vacina pode ser comparada

I
1° Sl'cl'etário

f �ashmgton, 26. (SIH) - In-

lhões de .cruzeir.os. A notícia s€'ndo aplIcada nas fôrças ar- , à da penieilina, e outras. V
-

" d
.----- .. 1 Olm1am de LOl�dl es, que um

.,

. ao a em e aVlac 01' holandes abateu no
fOI ftOrnle(:l�a ..

pel.o dDePEarta- .......- .......,...,_R__................_..._-................... ._....-._.�W....._..... _........, Brest-Litovsk ',SábadO, 3 "bombas. voad;l'as"men.o (C '�OlllercIO os sta- S'l, . ,'- 'd'
- ,

1 TT' � C' 'b" _ Moscou, 25 (U. P:) Está I
aDI e a regIao men IOnal da

(OS l.. 111(tOR, ,amo se sa.�, os , ..
-

f' ·t· ,
I Ino'laterra

referidos projetos industriaIS a�Ola de"InI lvamen�e esclare-
_

b o

�
_

estão sendo levllidos a efei'c S.� . /\N G� '1 JENI) ('_-..) 1---,,- cldo, com o prossegmt;1e!1to do MENOR de 16 anos. comole-
(�om a cooperação nOl'te-ame� ........__ A._ � tvanço russo pe�� �oloma cen- menlnl'ista e clartil(')g;'dfo. �,fe-
l'icana. Contém oito elementos tônicos ral, qyelos SOVletI�os resolve- roco-se pa,l'a tl'ahalll:ll' em es-

ran;. �ao evar a �felto nenhum nitól'io ou casa comerei:':. 11,.-
Fósforo, Cálc;o, Vanadato e

assedIO a Brest-Lltovsk, grande fOl'maeões m 11 (' ",'. ,'.

fortaleza mais a léste, que per-
-

e assa ,EC CllC!.l,

Araeniato de
S d

deu agora tôda a sua signifi- t51f'J� Se precisar d��
Ó io, etc, cação como baluarte de defesa ÚIJI� automovel. chame

e como lugar onde poderia ser o dêsse número, pelo fône
contido o avanco russo sobre 1600,
Varsóvia.' -------------

Marechal Robb

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

-

li: U1U. OOENÇA
lmITO PERIGOSA
P.llU .Â. IIAMÍLlA
E PAJU .Â. UÇJ,

NUNO'R EXISTIU IGURL

Os Pálidos, DepflUperb.dos,
Esgotados. AnêmicoR,

Magros, Mães Que Criam.
CrltinçaS RtlqUítÍl.;fiS rece
berão fi tonificação geral

do organisUlo eoni I)

Casa vende-se

Marcineíros
Precisa-se de 10 marc1neiros

para fabricação de móveis. Pa
ga-se bom salário, Tratar no
(f Lar dos Móveis», na rua Tra
jano, 15.

Londres, 25 (U. P.) - Anun
ciou o Supremo Q, G. Aliado
que o marechal do Ar James
Milles Robb foi nome�do ad-·
junto do EstadEJ-Maiol'. O ma·
rechal RobP servia no Q. G. das
fôrças aéreas do Mediterrâneo.

:nQ rua Almirante Lamego,
17. Tratar na rua Felipe
Schmidt, 34. 15 v.� 1

Es tá ferido na
cabeça I
Londres,25 (U. P.) -

Anun-Idou-se que o general Jodl, na

ocasião do atentado dirigido

contr.a Hitler, sofreu ferimen··
foS na cab�ça. _

I _-__-__- ..._··""_�I'_.'...,. ...,_......
;
......,..._
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