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A viagem do
sr. Interventor

Torpedo com
um só bomem

AVIAÇÃO 00 FVftlaO
WASHINGTON, 29 (INTER-AMERICANA) -- QUATRO ANOS APóS A GUERRA, OS ESTADOS UNIDOS \€O�TARÃO CO�I
300 MIL AVIõES E 6 MIL AERóDROMOS, AFIRMOU O SR. CHARLES I. STANTON, DIRETOR DA AEREQNAUTICA CIViL"
DISSE ÊLE AINDA QUE o TOTAL DE 3()O MIL AVIõES AINDA É PEQUENO, QUANDO COMPARADO Aos 32 MILHõES
DE AUTOMóVEIS REGISTRADOS EM 1941. NO lVIOMENTO, ACRESCENTOU o SR. STANTON,· HÁ 25 MIL AVIõES E

3 lVllL AERóDROMOS NOS ESTADOS UNIDOS.

41 �All' AN'l'IGO IHARJO HE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gereete - ALTINO FLORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De orrlrm do Sr. Presidente, ('O,

mu n ir:o que. cm visla de Sl'r uind.i
d im i nu í

o o número de pessoas que
auí or ixr.rum ,1 sua inscr içào como

conl r ibuinl es desta Caixa, fica, ad i.r- Londres, 28 (S. F. L) - No
da nara I" ele Sctcmbro a datu de Lot e Garonne uma coluna
que traía a Cireulyr recel:l�men,lel alemã com 52 caminhões foi
expediria. Outr-ossim, s()iIeJl�) .

as acossada todo o percurso por
pessoas (IUC receberam n, rcf'crida ,

. .'

Circular L' ainda! nào nutor-izararu] forças francesas, que destiui-
a sua inscrição como contribuintes, ram ou capturaram a maíor.a
() favor de remetê-la nu ,(,I�trcgú-la dos caminhões; os alemães só
::1 qualquer d(:s seus Slll�ÜU'lOS, com conseguiram salvar 5. No Pas
a llUIJOJ' nl'g('ne.l<l possível. .

Florianópolis, 25 de julho de Hl41. de Calais a ponte de Lestrem

I-Ieitor Illum foi destruída a 4 de julho, 5

1° Secretário trens descarrilaram. Foram
incendiados 450.000 litros de

I Grande Concurso--sa-PO-NO-'C-EO-'Ra-O-IUM� ��;�::��::np::�:�:::�
as fôrças francesas mataram,
100 alemães sem perder um

homem. A guarnição caucasía
na de Langogne, com elemen
tos que os alemães obrigaram
a vir lutar, aderiu em conjun
to aos Patriotas, com todas as

armas e equipamentos. A des
truicão das vias férreas con

tínua em todo o território e é
de destacar que Vichy se acha.

quase isolada .

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

o ESTADO
Diário Vespertino

y

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'I'el. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ane Cr$
Semestre Cr$
Trirnestre Cr$
�fês c.s
Número avulso Cr$

70,(10
40,tlO
20,00
7,00
0,30

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

Anúncios mediante contráto.

lOs originais, mesmo não publi

I cados, não serão devolvidos.

I A direção não o;;; responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

I artigos assinados

A assistência aos

paraquedistas
Londres, 28 (BNS) - Os

paraquedistas britânicos, na Isua arriscada tarefa, contam
com toda a possibilidade de
assistência por parte dos ser

viços médicos, salienta o "Star".
O órgão acrescenta que os mé
dicos descidos com as tropas
aero-transportadas são acom

panhados de um envolucro es

pecial contendo uma mesa de
operações, padiolas e tudo o

que é necessário para estabele
cer um hospital dentro das
duas horas decorridas após a

descida das primeiras tropas
paraquedistas. Também os ofi
ciais e inferiores do Corpo
Odontológico do exército bri
tânico acompanham os para
quedistas, informa o jornal.
"Esses oficiais são treinados pa
ra cooperar com os cirurgiões
ao tratamento de ferimentos
no rosto, e unidades odontoló
gicas móveis seguem junta
mente com as unidades médi
cas avançadas e as unidades
de ambulâncias de campanha.
Essas unidades podem fazer
toda a espécie de tratamento
odontológico, desde as obtura
ções normais até a confecção
de dentaduras ou reparo de
dentaduras danificadas du
rante a descida ou combate"
- termina o Star.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

NOVOS e
USADOS

I COMPRA
VENDE

•

Idi0mas por
tugU�II, espa
nhol, franc�s,
ingl�s, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri-IIcultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc. etc. .

10 I��!.�i2��?)tO A��,Ç��i��O ,!�:,�o���
gédia ele '1941: novamente, milhares de civís atravessam a trou

teira, fugindo aos horrores da guerra. É o que informam pilo
lOS ela Nona FÔ3'ca Aérea norte-americana, ao regressarem elos

seus vôos de patrulha na região de Saint-Lô. O território si

tnado na região elo avanço norte-americano está sendo precipí
tadamern e evacuado pela população. Vale a pena frisar que,
:r. a opinião dos pilotos "yanlcees

" não é elos soldados aliados

que o povo foge, pois os franceses não demonstram o menor

medo elos aviões norte-americanos, mesmo quando estes des

cem a baixo n ivel para metralhar soldados alemães nas proxi
midades. Temem é ser esmagados no choque gigantesco doa

dois exércitos e, por isso, fogem, tudo abandonando para salvar

a vida.

�•••••••o••�••••••ti ����

THE lA)NnON &; JJ.-\XGASR1RR INSURANCE

G S
THE LONDON A8SURANCE

('l[ O,Dr. .

COMPAXHIA DE SEGUR.OS "CRUZEIRO DO SULu

.Jl nu COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA

Rua Vidal Ramos, 19

Caixa de Esmolas aos Iudígen
g'l'lItes de 'Florianópolis s: reacao

trariceaa

..

GENEI:AL CONDECORADO - O general Douglas
Mac Arthur, comandante das fôrças das Nações Unidas
no sudoéste do Pacífico, entrega ao general George Ken
ny, comandante das fôrças aéreas norte-americanas, nes

sa [rente de guerra, a medalha de Serviços Relevantes,
(Fóto da Inter-Americana).

Via. de Produtos Ouímicos Fábrica BelenL
Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Petr ópol is s ,

no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona", toda de imbúia e

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

2U envólucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar-se a

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944. ÁS 14 HORAS
Companhia

Os .coupons», para serem trocados por «envÓlucros· ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr ,

Virgílio .Jbsé Garcia
Rua Tiradentes, as

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I a SERVIDORA
I·

la maior organização no

g�nero nesta capital]

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

II
---------------------------------

____- ."._-_•..,.oI"._ -_..-.-._ _
• ..-_,._-..-.. _ J". �.....

� COMPANIHA "ALIANÇA DA BAlA" �
� Fundada e.iJ 1870 - Séde: B A I A :

INCENDIOS E TRANSPORTES I

')
Capital • r.eBel"TU .,. _ •.•.• _ • .•.••••• __ •••• , • • •• CrI 71.IIM.18'.20

Clfras 40 balallç. de 1St4S:
)

ResponsabUldadea ..,. . _.. . _ .. Cr$ 4.999.477,1500,58 )
Receita ,.' . . .. • ..•. _ . , • _ . _ . , __ . _ •.•. Q-I 70.681.048,2'0.)
Ativo ... , .... . ...• _ ......•.......•. _ •..•.. _ •... _ Cr$ 105.961,917,70'�
sinistros pagos nos IlltImos 10 anoa . _ .. _ . _ _ .. _ Cr$ 64.986.957,20:
Responsabilidades ... . . .. . • .. . ...• _ __ ..•. ,. Cr$ 76.736.40U!06,20 ,

Bens de raiz (prédios e terrenos) ..... _ .....• , ... _ . CrI 23.742.657,44 I

DIRETORES: - Dr. PamfUo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de' Sã e Anisio Massorra.

u����::.:g::!:':ar� ::0 ;tnt;::sórl:;�:;:O:\.����s::.o: �
e Atrica. \

�

Washington, 28 (SIH) - In
formam de Melbourne, na Aus

trália, que o serviço de infor

mações do govêrno das índias
Holandesas encarregou o jo
vem artista australiano John

Bainhbrige de pintar uma sé
rie de cartazes, que serão exi
bidos em tôda a Holanda, de
pois da libertação dos países
europeus, com o propósito de

e continuar os esfôrços de guer-
ra contra o Japão. Os referi
dos cartazes tratarão de vá
rios aspectos da invasão das
índias.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmldt, n. 39 ':
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" •

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME- :.
NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ::

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção
visita antes de efetuarem suas compras, MATRIZ

Esfôrço de
guerra

GRATISl Representante
Firma do Rio de Janeiro; importadora de produtos
químicos e matérias primas, especialmente para
fábricas de tecidos e cortumes, procura represen.

tante ativo. Ofertas detalhadas para a

ex. Postal 1513 - io de Janeiro.

Quer receber ótima surpresa,
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal, 84.

-- 'Niterói, E. DO RIO. I
-

Aviadores checos
Da invasão
Londres, 28 (SIT) - Uni

dades de aviadores checos, que
colaboraram com a RAF, par.
ticiparam das operações de de

sembarque das tropas das Na

ções Unidas, na costa da Fran
ca. O General Janousek, co

mandante dos aviadores che
cas e Vice-Marechal da RAF,
KCB em ordem do dia recen

te, c�memorou com grande
galhardia, a participação dos:
aviadores checos na obra de

libertação da Europa, socrifi
cada em extremo pela bota do

nazi - facísmo.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnot-íns e aviamentos

para alfaifJ.tes, que recebe diretamente das

dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

em Florianópolis, - .FILIAIS em Blumenau e Lajes.

í
\
l

,
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'�Lil·a Tênis' Clube -- Sábado, dia 29: Grande Soirée. Início às 21,30 horas.

lí�io 4e ait'e�
Londres, 29 (D.P.) -- ft B.B.C. anunciou que, depois do c�lapso alemão, �itl.er
jlretende recolher-se às montanhas da Europa Central e organizar o seu «exercltG

de resistência» para agir em todo o território europeu.

o

üs NOSSOS SOLDADOS NA ITALIAO ESTADO
rum tôda espécie de postais. f' outras reg'iões 4l<� Xápole�, -,

üs soldados hrasdleíros tum- tais CODlO MO Vesúvio etc. Os

C N F
-

hém visitam os restaurantes de brasileíros aproveitam tempo • • « ranCISCO
Nápoles, a madorra (los quais também para acostumarem
reabrlram suas portas depois seus pés em terra, após a lougu
de terem sido convertidos, du- travessia maritima, e atnalmen
rante lon�o tempo, em ranchos te, vivem e� tendas_de campa.
(las tropas aliadas. Certo mi- nha, Sua altmentação eonsíste
mero de brasíleíros realiza ex-[ numa mistura de alimentos
cursões a Pompéia, Herculnno brasileiros e norte-amerícauos.
--- ,---.- ,--.� »-- J'_ - --�_..... » ----- » __• » »

--pâçà- s.eu
anuncio

DO
ESTADO

XSlHlles, 2H (Ue I'Iíntou
('OUg;CI', da {'nited Press)
As fôrças brasileíras que che
garam à Itálía estão-se aclí
mando, antes de entrar em

ação de guerra, empregando
seu tempo de repouso para
comprar lembranças às suas

famílias e noivas. Centenas de
soldados bastleh-os recebem
dias de ahsoluta licença e saem

a vísítar Nápoles, onde com

pram recordações para enviar
ao Brasfl, mas têm grande di
ficuldades de obtê-las, pois
não eneontrmn senão cartões
postais. Assim mesmo, não são
muitos. Antes dos brasileiros,
os soldadus norte-ameríeunos,
-:franceses e Ingleses compra-

Esportivo
Martinellin

f EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais facil e se

gura de tomar-se o legitimo
óleo de fígado de bacalhau

Transeorre amanhã a passagem da data de mais um auí
versárto de sua fundação, o glorioso clube de regatas "Fran
cisco Martínellí ".

Falar do passado glos-íoso e esplendoroso de suas vitórias,
é cousa que se nos torna impossível, pois o "Marttnellã ", pos
sue os mais honorificas títulos, ganho todos êles nas refregas
náuticas a que foi chamado a Intervir, e nas quais soube sem

pre e levar o nome de Santa Catarina, em lugar de destaque no

cenário marítimo-esportivo do BrasiL
Tendo como patrôno a figura máscula do otícíal-de-ma

rtnha, Francisco Martinelli, o grernío "preto e encarnado",
desfraldará amanhã altaneiro o seu vltoríoso pavilhão.

Ao completar amanhã o seu vígéssimo nono aniversário de
fundação, o, "Marttnellf ", receberá poe certo' a apoteose elo

público esportivo insular e do Estado
Vinte-e-nove anos de lutas ásperas, mas gloriosas, reste ..

ja no dia de amanhã o Clube Náutico "Francisco Marttnellt ".
O "Marttnellí ", a cuja rrente se encorura atualmente a

figura incansável de José Elias, o "Estado" esportivo, saúda
efusivamente por tão grato evento esportivo.

(Waldir de Oliveira Santos)

Sras, Marta Simas e Alumides
r ''Silvo Vieira.
, Sritas, Dulce de Mesquita Perei-
\

ra e Noêma GuimarãeS'.
Srs. Heitor Wedekin dos Santos.

nosso colega de imprensa; Darío
'-Torquoto Moreira e José Goulart,

Jovem: Nivaldo Lopes de Almei
-do

Menino: lobel da Silva Furtado.

OS RENHIDOS' COTÊJOS DE por muito tempo defendeu as

A1\IANHil J côres do Juventus desta capí-
Fãmalmente teremos ama- [tal.

nhã, no campo da F. C. D., a Na zaga, destacam-se Andu

realização de mais uma roda- rias e Newton que formam
da gigante, visto que os uma defesa sólida.
"teams " litigantes acham-se A linha intermediária é com
bem treinados, e proporciona- posta por Alvim, ex-defensor
Tão, assim, aos assistentes, par- do quadro de aspirantes do
tidas eletrizantes e movímen- N a c i o n aI de Porto-Alegre;
tadas. Ivan, um ótimo centro-médio,
Como primeiro jôgo, tere- apesar de ainda jovem, e

mos Críspím Mira e Bocaíúva Amaurí, o destacado "player",
LISBOA, 28, - Comunicam de Moçambique que enormes car- em ardoroso "match " onde o que já envergou a camiseta do

dumes de tubarões brancos, que são os mais raros e os mais te- ,time de Veloso procurará rea- quadro de amadores do Avaí,
rezes espécimes conheci_?o,s, apal:eceram ao Iargo d� certos pon-j hil ítar-se dos últimos encon- em 43 e qU,e, atualmente, in-Casamentos: tos da costa daquela colônia. Estao sendo feIto� poe.ng,os,as tent�- tros, em que sua equipe foi der- tegra a equipe do Paula Ra-Na residência de seu cunhado, Uvas para apanhar alguns deles, para museus lchrtlologlCOS,.pOl� rotada; ao passo que os crís- mos.Dr. Osvaldo Cabral, na rua Es-
O único exemplar que se conhece acha-se num museu de MIamI, plmíreuses se empregarão a Na ofensiva, apreciaremos oteves Junior. consorciar ee-ão hoje,

-à tarde, a prendada senhorita nos Estados Unidos, Iumdo para manter-se em seu veloz ponteiro direito Geraldo,c Odete Ra.malho, e o distinto
• _ excelente posto, ou seja, em 2° ex-inte�rante de grandes clu-jovem s r , Hélio Kersten Silva, A Fugiram pelo telhado. da cadela lugar com 2 pontos perdidos. bes aspirantes de S'. Pau,lo. Le-cerimônia, que ser<Í rea lízada na

I b t t 1 t tintimidade. terá como porcrn irifos , . , • A 2a partida da tarde dar-se- e a, que, a ua men e ln egra
no ato civíl, ,por parte da noiva, No dia 24 de julho, dois sen- de baIxar ate a rua. -á entre Pp.ula Ramos e Cara- o Avaí jogará na meia-direita.
o sr, Carlos da Costa Pereira "tenciados que se achavam re- O tenente Pe�ro de Ca�t�o" vana do Ar. Será. êste o mag-INO con;a�do do ataque ver�senhorita Rute da Costa Pereira. e colhidos à cadeia da cidade de delegado especI�1 de polICIa, I no cÜ'têjo de domingo, em que mos Mano, o oportuno e hado noivo o Sr, Lourival Schmidt e São Francisco, conseguiram ?abe�or do ocorndo mandou tan!to lHlularamenses como ca.lbil "cra,ck", que é, sem dúvida,a sra, Ana Kersten Schmidt; o ,

d 'fim os ImedIatamente uma escolta ao -

blato religioso será celebrado na fugIr, ten o, para esse ,
_

, , , ravaneil'os se acham hem trei- unl seno pro ema para os ar-
Capela do Ginásio Catarinp.nse pe'

I
dois individuas lançado mao encalço dos fUgItIVOS, os. qu�us_ nados e dispostos a tudo pelo queiras varzeanos,lo Revmo. Pe, Bertoldo Braum e do seguinte meio: ' fora� al,capçados 11:0, d,Istnto esperado tri(mfo de suas equi-j A meia-esquerda será ocupa-terá como paraninfos, por parte Depois de terem furado o t.e- de, Pl,rabelraba,' mUlllclplO ,de peso da p,or Saroba, acompanhado- da noiva. o dr, Osvaldo Cabral e

d J 1 d d t f t Ia a sra, Gertrudes Kersten Silva, lhado do edifício da ca eI�, omVI e, epols e e,r�m eI o Achando-se o Paula Ramos por Avila na ponta, o que c�ms-
e por parte do noivo, o sr. Willy desceram firmados em lençOls um 'p�rcurso de 50 kllometros, em 20 lug:-al' na tabela com 2 p. titue uma "ala" rápida,-Kersten e a sra. Olívio Ramalho emendados, sem nenhuI? te- a pe, IStO, em curto espaço de

p, e o Cal'avama do Ar com 4 p. Como vêmos, a guapa rapa-Cabral. As alianças serão levadas
mor da altura de que tlvera,m tempo, p" qualquel' descuido n1.uito ziada da Associação Atlética_pela menina Vanira Teresa Cabral

'Gomes, -P-R-E-·.CEITO DO DIA 522 S
.

d aJterará a coloeoção de um ou Unidos está bem preparadaO t � e preCIsar e um
de Olltl'O, para a estréia,F- d I

- -

automovel. chamearmãcia e p antao Sífilis que não é tratada, nunca

Espell'amos, poi,s, a tarde de O Estado esportivo foi gentil-P d desaparecer cs O dêsse nu'mero, pelo foAne
t

Estará amanhã de plantão o se cura. o em

1600, amanhã para apreciar um fu- men e convidado para assistirF " E C Sl'ntomas mas ela persiste em e5.-armaCla sperança. na rua ons,

todo lote�te, O doente está sem teból mais deselivolvido e 1ll0- à esta peleja,.-Mofra.
pre na iminência de sofr:er-lhe os Temor pelos vimentado, ÉDIO JOSÉ TONOLIHorário das Santas Missos efeitos desastrosos e, mUltaS vezes, É(UO .Tosé TOllÓli
irreparáveis, Não se iluda com a

obrevl·ventes I Ipara Domingo melhoro obtida no início do tra- Estreará domingo o eSQua -

Me t V II-Catedral: 6,7, 8e lO horas. tomento: continue a tratar'se, até
Washington,28 (SIH) -In- drão da "Associação Atlética W 00 are aNovena: às 19 horas,

que o médico lhe dê alta, SNES,
-

Em dias da semana: Missa: às formam de Nova Iorque, que Unidos"

I7,30 horas. 1 um missionário, que logrou fu- Como haviamos noticiado, Ad' IMENOR de 16 anos, comp e-
VQcaCla em geraIgreja de 5, Francisco: 7 e 9 horas gir das Filipinas, em dezembro foi fundado há dias, por umaH 't 1 d C 'd d 6 830 h mentarista e c1actiló�,T<.1fo, nfe- ,

I
OSpl a e arl a e: e. 0-

do ano passado, acaba de ma- "pleiade" de jovens esportIstas Escritório: rua Vidal Ramos, 30Tas, ]'eCe-se paira tl'abalhul' em es-
nI'festar seu temor de que me- um "tI-me" de futeból, que re-Puríssimo Coração' de Maria (Par. ", C a COll� e-'Cl'�' II � Residência: rua Deodo ro, 35.to): 8 horas, cntono ou

.

as L 1 (" ."

tade dos missionários das Ín- cebeu o nome de AssociaçãÇJIgreja de St. Antônio: 7 e 8 horas, formações em nossa Ge:rêucia.
dias Holandesas, capturado$ Atlética Unidos. .

_

Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas,
pelos japoneses e internados Integrado por jovens que já Na Alemanha-

Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas, Escolares nipõnicos em campos de concehtração, sabem controlar a pelota, o centralAsilo Irmão Joaquim: 6 horas_
..

Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos) e Nova Iorque, 28 (U, P,) -- não sobrevirá aos máus tratos novel esquadrão fará sua es- Londres, 28 (U, P,) - O co-
8,30 horas. Notícias difundidas pela Rádio infligidos pelos nipônicos.

Ain-, tréia, domingo próximo em São mando aéreo norte-americano
Capela de S, Luiz: 7 e 8,30 horas, ::'IIoscou, com base em informa- da nestes últimos dias, foi re- José, frente à destemida equi- na Europa anuncia que suasCapela do Abrigo de Menares:' 7 -

c-le ]'ornais ]'al)Üneses, b'd L d d d J fense F C fôrcas atacaram na manhã dehoras, (todos os dias), çoes ce 1 o, em on res, um espa- pe o ase "

J

Trindade: Matriz: 8 horas, all11neiam que as crianças em cho anunciando a morte de 4 i Fazendo-se uma análise do hoje objetivos da Alemanha
Trindade: Chácara dos Padres: 8 idade eseolal' estào sendo eva- missionários holandeses, reco-j que seja o poderio da Associa- central.. Bombardeiros foramhoras. cuaclas ele Tóquio e outl'OS im- lhidos àqueles campos de con- ção, veremos em Cláudio, a re- escoltados por poderosas esqua�Estreito: 7.30 horas"

d 'Jh dSão José: 7.30 e 8,30 horas. portantes centros niponicos. centração. velação do arco varzeano, que _ 1'1. as e caças.

Fez anos ontem Q gentil senho
:rita Rita de Cássio, aluna do
Instituto de Educação e filho. da
-"sra. viuva Olga Vieira Aguiar.

o soldado inglês· na linha de frente

1:,�.-.:'-"I'_V···i·d···a···S···O"·C··j·a·"I·!-
LONDRES, 28 ·(BNS) - O soldado br.itânico na linha de

. Irente não pode queixar-se de sua alimentação, informa o "Dai-
lv Herald ". De fato, três vezes por dia as suas refeições lhes
s'ão enviadas das cozinhas instaladas perto das linhas de COUl-

bate. Os alimentos são levados em latas aquecidas e entregues......... ••••••••
por caminhão às companhias avançadas. A refeição principal
é servida à tarde e os cosinheíros sempre timbram em que haja
arande variedade. Também os correspondentes chegam às li
�has de fJ'e!nte quasi com a mesma regularídade que as reteí
cões, Os soldados em ação, diz mais o jornal, dispõem de pouco
tempo para fumar, mas" quando o podem fazer, deliciam-se com

OE cigarros, de que têm ampla provísãq, pois que recebem díà
i iamente 1 masso de 20 cígarros.

.'aJlem anos bojes

Numerosos tubarões brancos

\
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Hü'Cl' \S FEl'l'.\S PAIU..

('A 'T_\ LltEIIlOS
fava� (1(> g'atll.llJ'rtine de pura Iii,

forro inteiro, à ... ,.......... :!4;'.OO
q '.:1J)f(S de shuutung, duplas, à ..... 2t;',t)0
Capas ue !.mhantille finíssImas, o

meUIO!' :Il'tig'o fla pra�l1, iI ... , . . :111;',00
Ternos di' pura lã, superior cun-

i'ecçã(l� desdü ..... ,.......... 17ii,OO
;\'(HIfiades em capas duplas, shan-

I uns, 01'0 gll 'ml'4Hne à !; 7;),00
:SolJrf'tudos i'ilJís�iuIllS, ii, :l:iH.OO
f'llSemil'a de hi, metro 4: i .;;0-
'rr'mos UlIIlI belíssima variedade e

Iinda padroriageru de casemíras
de alta classe. � que exish' de
UHiJs fino, eustando nas Úíbri·
cas 'atualrnente, ('1'$ 170,00 o

ruetro.] (' flue venderemos,
(:0 RTj�S, à . 38;',00-

!'.\lU. SEXHORA� ,\R'L'IGOS UE L..l
r-s

!Ilint.en ux doe pura Iã, tipo popular à.
llIanteaux superiores, lã bom arnssa ii.
l\'Janteaux finíssimos, feitio elog'an�

te, forrados à seda à.
�Ianteaux (h) alta elegnncta e 1]('

fínn qunlldade de lã, ig:unIs aos

vendíd os na praça il '100, 500,
600 e- 700, por 23;),UO, :?!)O,OO,
33;),(\0 e 390,00 ! ! !

1lfRuteanx modelos, Importados dos

Estados Unldos, de Cr$ .

J .OOH,OO 1101' ..........• , .

'I'aílleur 41e pura lã, !J.'4, sendo que
só (I paletó, vale por um mau

teaux, de 200,00 1.01' er$ ....
165,00, junto com n saia

l'ÉLES
Boléros de péle, típo reclame, ii
Bolêros de péle "léhre" arttgo bom,

valendo 600,00 por .

Boléros de lontra à .

Casacos. de Iontra curtos, à .

Casacos de lontra, :l/! finíssimos à
Renards.

CA1IA
Atnaa temos algumas colchas de

seda, de autêntico " DA.IUAS-
CO", que saldemos à. .

CUIA E JANELAS
EDRT�D()'S'S de seda, duplos feitos à

mão à , .

Líaho Bélgn para leuçóes largura.
2,30, metro .

Filei. à mão, metro .

Stores superiores à. .

Tecidos para eortdnas, Iluda padre-
na.g·C1ll, metro , .

J)LU�HAS PAHA SEYHORAS E
C.\.YALHEHWS

nlm�as de malha, saldamos à ,

Sweters, saldamos à. , .. , .

Blusas (le 1111ra lã à , .

nJusns. 1](1 purn lã, e/mangous com-

prfrlas a. , I .

Pullovers de pura lã. para homem à.
PnlloH'l's Ile IHIl·a. lã, C; mangas

eoruprldns ii .

�:3,Oti
l ..HI,üO

í

275,00

Dr et II'HI).. por alBun; ,ia; mais

a sua

SENSACIONAL LIQUIDAÇÃO,
(por mot.ve de modificação da firma)

e

APluua,HOS Im .J.\:N'rAn, CHA F,
CA.. F,�. (Fanrfcação Inglesa)

Tem.os ainda diversos aparelhos,
({U(> vendemos ).01' preços de
:altn pecb lncha ! ! !

:l90.00
H'it),OIi
900,(1)

1.2rtO.IHI

AUMENTAHOO as já sraldEs VANfACiEiS

.. por ela oferecidas,
(OM UMA BAIXA, AINDA MAIOR, LlE PREÇOS,

A MODELAR 1.INGEIUE
Eínísslmos jóg'Ol' ti(1 3 peças, artigo

tle 2;)0,00, por .

testemunha, síncéra e pràticamente, a sua

gtatld lO à POPULAÇÃO FlORIANOPOllTAHA,

pela preferência que lhe dispensa

generosamente há tantos anos.

lS�,OO
2G,OO
lS,OO

ROEI'AS FJ<JITAS P�\lL\.. ME�IXOS
1� ]UJ�NINAS

(:811I1S ('otegíaís
S4))II'eÍllllosinllos
Casaquínho« c/(�apÍlz
'I'eru inhos de pura lã, para ment

}IOS de (i fi 10 anos, l)Or preços
de granrle pechíncha ! ! !8,76

17,Oi)
12,00
3:;,00

'1' .. \ ]'Wl'ES
Cruzeiros fI,50 x 1,nO , .

" 0,(;0 X 1,:W , ..

•• ,1,20xl,SO .

;. ] ,HU x 2,:HI .

2,00 x H,OO , ..

Smil'ua 2,00 x 3,011 ,.

Orit·]ltnl 1,20 x LSH .

J'aplllld ::!,OH X H.IW ", ..

l) 7 ,00
41,00

Têmos ainda I tapete Chíraz legítimo,�:- 2,OOx3�OO� fabricado no

Marrocos Francês, por Cr.$ 3.900,00 ..

136,00

'rê'

39,00
(iII,fHl
17!),OO
:W:;,OO
4�)o,OO
870,00
25:),00

1.0S().!)(�

-,
, I
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} Uma história do fundo domar o
I LONDRES (Por J. Alvaro q tenente Duff esperou a da não tinham terminado. Na

Muúoz, Copyiight elo B. N'. S., noite para tentar mover-se, I tarde seguinte, deixol� de �un
para' "O Estado") - Segundo achando que o ·"Stubborn" es- cionar o leme e entao fICOU
o dicionário da Academia Es- tava firmemente com á prôa

I
completamente in ú t i 1, em

.

uauho la, a palavra inzlesa encalhada na lama. Tratou de ágU.as patrulhadas pelo inimi
." Stub�_)orn" significa: teimo. livrar o submarino por todos go. Pediu ajuda, porém os des
sa, obstinado, pertinaz, pessoa os métodos passiveis, até o de tróieres que foram em seu au

que não se dei_?Ca persuadir por correr de popa para a prôa, xilío só chegaram dois dias de
nenhuma razao, perseverante, mas tudo foi inútil. Como a pois, por causa do máu tempo.

I.nfleXiVel.
O submarino

"STUB-1' pressão
do ar dentro do sub- Foi preciso

esperar.
seis horas,

BORN", da Marinha Real, é marina fosse muito alta, o te- para que o tempo amainasse e

tudo isto e mais alguma coisa. -nente Duff, decidiu, comõ úl- êle pudesse ser rebocado, De
.Jamaís se batizou um navio de

j'
timo recurso, passar o ar de pois de oito horas de trabalho,

guerra com tanta intuição e prôa para o de popa, em for- partiu o cabo de reboque, po
que fizesse tanta honra ao seu ma comprimida - um proces- rém já estava fóra das águas
nome. .. so bastante estranho, mas que perigosas, e já a coisa não era

O "Stubborn" torpedeou dois deu o resultado desejado, pois mais tão séria. Chegou final
navios de um comboio inimí- tendo livrado a prôa da lama, mente à sua base, onde foi re
go, que navegava ao lado da o "Stubborn" conseguiu Ievan- cebido entusiasticamente, ter
costa, que ia escoltado por tar-se a um angulo de 70 gráos. minando assim sua viagem que
quatro rebocadores, um caça Ao chegar á flor da água, re- não podia ser mais arriscada.
minas e um navio.de patrulha. tirou-se da costa inimiga a Pertinaz o submarino, pOl�m
Era o segundo comboio que toda velocidade. mais pertinaz ainda o seu JO-
atacava com êxito em poucos Todavia as calamidades ain- rvem comandante.
dias. O submarino submergiu
e poucos minutos depois come

çaram a estourar as cargas de
_profundidade. As primeiras
-caíram longe demais para cau

sar danos; as segundas se apre- {

ximaram mais e as terceiras
explodiram muito perto, tão
perto que atingiram os instru
mentos usados para saber qual
a profundidade desejada, des
truindo também a hélice de
-estibordo, Como um avião em

píquet que se precipitasse, o

"Stubborn" desceu para o run
-do do I mar, alcançando uma

Iprofundidade perigosa antes
-que seu comandante o Tenen
te A. A. Duff, de 24 anos de
idade, 'pudesse endireitá-lo, o

-que conseguiu ordenando à
tripulação que fôsse para a pô
pa, para que a proa s& ergues
se.

Uns após outros, correram

os marinheiros pelas estreitas
.aberturas das paredes dos com

partimentos estanques, até se

.apinharem no compartimento

.de pôpa. Então, por um meti
vo desconhecido, o submarino
.subíu à superfície. Alí perma
neceu algum tempo, às vista
de um dos navios . inimigos,
.quando resolveu submergir ou
tra vez. O tenente Duff, repe
tindo a operação anterior, pou
de deter a caída do "Stub

born", e, prôa acima, num an

gulo de 25 gráos, com o motor
<de vapor, prosseguiu a traves
sia da perigosa área minada.

'Mas, no ângulo em que nave

gava, não tardou em remontar
_ à superfície, sem a sorte ante

rior, pois foi avistado pelo ca

ca-minas tendo que " submer

g'ir rapid�mente. Desta vez, o

submarino estava f'óra de con

tróle, d€scendo cada vez mais;
e o indicador de profundidade
parou no máximo. Porém, o

"Stubborn" como um cavalo

desenfreado continuava des

cendo.
Foi então que interveio a

Providência: Deparou-se um

-inesperado fundo de mar,. que
não constava no mapa hidro-

.

gráfico, e sôbre o qual ° "�t�b
born" descancou em vanos

pés de confortável lama. Es

touraram muitas outras cargas
de profundidade, algumas tão

perto que o levantaram _?o
fundo pela fôrça da explosao.
Mas, êste foi o último ataque
inimigo que sustentou.

\

I

DE PESSOAS TÊM

santo do dia
Sta. Maria, Virgem
Esta santa era irmã de Lázaro

e de Maria Madalena· Vivia em

Betdnia. e os Ss. Evangelhos fa·
Icm-rios da dedicação com que
ela servia a Jes ús , quando Ele com

seus Apóstolos se achovo na casa

dos três irmãos. A tradição conta
nos que Marta com Lázaro e Ma'
ria Madalen a foram deportados
em fragil embarcação, exposta
no mar pelos perseguidores dos
cristãos. Aportando em Marselha,
Marta reuniu ao redor de si algu
mas senhoras com as quais levava
uma espécie de vida corwerrt.ucd.
Na Provença, onde a santa mar

rou, ela ainda hoje é muito ve

nerada.

San to de Domingo
Abdo" e Senen,

Márltires
Eram dois persas de nobre li

nhagem. Quan:lo Décio, em 219.
foi aclamado imperador pelas le
giões romanas. resolveu extermi·
nar totalmente a religião de Cris-

-

to' Com uma fúria inaudita fo
'ram perseguidos os cristãos. Abdon
I e Senen. graças a suas riquezas
'e sua alta posição social. soube'
rorn achar meios Flara introduzir
sê�nos cárceres onde animavam e

consolavam os mártires. ajudan
do-os tombem 'com sua esmolas a

enfrentar corajosamente os sofri
mentos e torturas. Costumavam
sepul tar os corpos dos que mor

reram pela fé. Seu tino e seu di
nheiro abriram-lhes todas as por
tas. quando queriam auxiliar os

perseguidos, e sua dedicação esti
mulava a muitos católicos a per
severaram na fideHdaàe a Cristo.
Ouvindo Décio de t(')das estas cou

sas, mandou os trazer à sua pre
sença e tentou persuadí-Ios are·
negar sua religião. Esforço inútil.
Foram açoitados cruelmente até
que seus corpos se transformassem
numa massa sangrenta. Os lIolda
dos de Cristo ficaram firmes e

liéis. Então, foram levados ao an

fiteatro. onde leões e ursos esfo
meados deviam devorá-los. Mas.
as feras se lhes deitaram aos pés.
Valeriano, o prefeito, temeu uma

revolta do povo que assistia a

esta cena e mandou degolar ime
diatamente os dois nobres persas.

55.

'VIDA APERTADA
DUM

RECRUTA
Condensação. de um livro hila
riante - No novo número de
SELEÇÕES. E, mais:

Trabalhar todos os dias
não é escravidão - Como
o trabalho se pode tornar um pri
vilégio para os que sigam um

simples princípio cristão ... Pág. 61.
Duelo de morte entre um

destroíar e um submarino.
Uma testemunha de vista descre
ve a violenta batalha de uma

hora. que só terminou ao afun
darem os dois navios... Pág. 1.

O drama duma moça feia
casada com um. cego. A

meiguice e a dedicação transf'or
mararn-n 'a num» verdadeiramen
te encantadora mulher ... Pág. 74.

Não viva pela metade.
Conselhos sensatos sõbre dieta,
exercício e descanso. que podem
ajudá- lo a sentir-se mais saudá
vel, a dormir melhor e a desfrutar

completamente a vida... Pág. 10,
Não deixe de ler êstes e outros

21 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JUNHO
Condensado para poupar tempo!

,USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVo

SANGUE

Acaba d. sair
CustG Cr.$3,00

.'f.
Iiepresentante Geral no 1Jra�"iL

. FERNANDO CHINAGU.o\
Rua do Rosá?"io, Ólí-A. - 2.'" andar - Rio

DO
FaleC6U a bordo
do avião
Rio (Via aérea) - Quando

viajava de avião de Belo Hoa-i
zonte para esta capital, fale
ceu, vitimado, por colapso car

díaco, ° menor José Carlos
Soares Magalhães filho do sr.

Oscar Magalhães, morador na

capital mineira. O Infortunado

menor, que se achava enfermo,
viajava em companhia de seu

pai e do médico assistente.

III ROLEMANS. mancais. motores. lima•• graxo para rolemans.

I
correias. ferragens. tintas e vernize1l.· extintorelJ de incêndiQ

«Flamoul'». serr<:lli e brocas. placas para tornos «Brasil».

I
Pedidos a SEBASTIÃO CHIECO. Rua L�bero Bcduré , 595

11. 2_.__A_n_d_ar__
"

__S_al_a__22_8__"_F_O_n_e__2_-_64_7_3_-__S_Ã_O__P_A_U••L_O �_

Aceito representantes e pedidos para outras mercadorias.

Aceitamo. encorgoli para a venda de imóveis rtellta capital,
Coqueil'os e Estreito. Trabalho honesto. rápido e eficiente, mediante
módica eomissão. Oferta. para A. L. Alves. Rua Decdoro , 35.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. CoueDaeiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.64Z
E.tre,a a domicili.

,COl11pras
CASAS

Ve.nde"se: Ruo. Bocawva
P...aç� da Bandeira
Rua Fernando Machado
Rua Frei CanecQ
Rua Almirante AIvim
;Rua Major COllto
Rua Ge·neral Bitencourt
Rua Visconde de Ouro
Avenida Rio Bra.nco
Cequeiroll
Coqueiros
Estreito

e Vendas.

IJ�J;tl:� IP:!
I A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

o Fígado, o Baço, o coração o Estômago, 08
PUlmões ti Péie. Produz Dôres de Cabeça. Dôres
nos Ossos. Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
h.-.lo. Anemia, e Abortos
Inoff>n�ivo IH! organismo. Agradável como lícôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pel6 D. N. S. P.
como Muxiliar no tratamento ds Sífilis e Ren-
mattsmo da mesma origem. �

.

VALIO'SAS OPINIOES
O ELIXIR «91�», dada a sua Atesto que apüquel Muitas

base. é ótimo auxiliar do Ira- vezes o BLlXIR «91�)t obtendo
Iamento da Sff1lls princlpalmen- sempre os melhores resultados
18 nos casos em Q'ue a' via bOM DO Irclamente da Slfllls.
cal é a úníca possível.

(a) Dr. Benedito TaJosil. (e) Dr. Ralaal BllrtolBtil

CHACARAS

TERRENOS
Barreiros

Pr.eto

iCO.OD.OO
6[). 000.00
25.000,00
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

CONTABiliDADE AGRíCOLA

Balneário
Rua Frei Caneca
Rua Camboriu

), »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompow.ki
Efiltr.eito

30.000,00

2.000,00
8.000.00

2-4.000,00
20.000,00
11.000,00
IS.DOO.00
1-0.000,00

,,�\)M VIRCI:,) ·..-Gt llA «»: çA,
O� WETZEL INDUSTRIAL
JOINVllLf

CURSO POR CORRESPONDÊNCIA - ÚNICO NO BRASIL

Pelo contador E. BRÁULIO BERLlNCK

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CI A. W}j'rZEL INDUSTRIAL-JOINV ILLF� (Merce regist.)

De grande utilidade poro fozendos de café, Máquinas de beneficiar
café,' arroz etc., pecuário, silvicultura e serraria. Êsse curso é de
grande interesse paro os senhores fazendeiros e contadores
em geral. Do boa adminis1Tac;:ão depende o futuro do Brasil.

Pef"m Informações ii

ACADEMIA IICARlOS DE CAMPOSII
Rua D. José de Barros, 337" 6.0 andar - Caixa Postal, 2260· S. Paulo
-:::=::==::============ *

V.JS.

Correias de transmissão
Vendem.se a preços baratíssimo's,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACiLMENTE
E COM RAPIDEZ
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abatimento de

Não conterã9 a avalancb� iA rival da Penicilina Contra Ploesti
Moscou, 29 (D. P.) - "Ja nao resta aos alemães he)lhl�-l Nova York, 28 (Pelo dr. Ken- cocus. Outro aspecto impor- __

"ma das fortalezas em que se apoiavam para defender o terrt- neth Kendall, redator cíentítí- tante é que a clorelina mata Roma, 28 (U .P.) _ Infor- o,

tório polonês e os Estados Bátícos, tudo indicando,t_?e a?ôrdo co da I. A.) _:_ A penicilina po- realmente as bactérias, en- ma-se que grande formação de
com a cadência do avanço de nossas tropas, que estao afasta- derá ter uma rival na eloreli- quanto que a penicilina e seus bombardeiros pesados atacou
das tôdas as possibilidades de que os êles venham, por algum na, que é encontrada na cloro- compostos são substâncias que as instalações petrolíferas de
modo, a conter a avalanche soviética ru:n? à AAlemanha" -

fila, capaz de retirar os princí impedem o crescimento' dos Ploestí, na Rumânia.
disse a rádio emissora local, num comentarío sobre o curso da pios nutritivos de que carece germes, o que permite a aplí- ..,__....__...._...._....._.,....__- ..._-...._.-........campanha. dos materiais comumentes cação de outros agentes exter- Submarino oferecido

CARTAZESõoDlA' �������j���:��:!�������: E:Jr���iL�t!r?���1� a :'::g::�lt28 (SIF)-são obtidos de garatrizes, bac- -- ...... ------.-..............--.,..,.-.......,..,........,.__
Antes de deixar esta capital, o·HOJE SABADO HOJE [térías do solo e outras plantas Ora. JOSEfiNA SCHWEIDSOH General De Gaulle ofereceu ao.

I que devem ser nutridas, com de regresso de sua vi Q_ Presidente Roosevelt delicada.

CIN', j; �,(ODEO )" '"'
lalímentos preparados em for-

gem, reassumiu sua lembrança: trata-se de umI ... , ,. lma de soluções de glocose ou clínica. submarino em miniatura, ten-
A's 4,30 e 7,30 horas similares .. Nêste caso basta pro- do gravado o nome "FRANCE".
Programa Colosso ver a planta de água e de al-

Foi inaugurado com a Cruz de Lorena sôbre o
O eletrizante filme sintético com Ellen Dr ew: guns sais minerais combina-

costado, construido pelos ope-dos e o resultado será o cres- ontem, rários do arsenal de Ferryvil-Recusamos morrer ICim'ento. Rio, 28 (A. N.) _:_ Será ínau-
1e na Tunísia, como comemo-

A clorelina foi apresentada gurado hoje, no �eyer, o <?e.n- r�ção do aniversário da Líber-Charles Quigley no filme sensacional: á ciência por um grupo de cien- tro de Recreaçao Operária. tacão e então oferecido a De-

Erros da moeidade Itistas; encabeçados por Ro-jPresidirá o ato o ministro do Gaull�. Sabe-se que R'Josevelt,bertson Pratt. O organismo Trabalho, sr. Alexandre Mar-
que se interessou muito pelas

William Wilcoxon nos 9' e 10' episódios de: I produ�or da substân?ia é uma con�e� Filho. O, Ce�t:o funci<:>- coisas do mar, possue uma co-

O 1# d S t
- alga unicelular da agua, co- nara as 4as e 6as-fenas, �epols lecão de modelos de navios os.misterieso r.. a a nhecida como clorela. Aplica- das 19 horas, e aos domingos, mais célebres na História. Já

da em culturas de várias bac- :pela manhã. Haverá ali cíne-
antes, De Gaulle recebêra aO DESPERTAR DA REDENTORA (Nac.) térias, a clorelina produziu re- im:;t, rádio, bib�ioteca, ginástica fotografia de Roosevelt com aPreços: Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00. Imp. 10 anos sultados muito semelhantes e .Jogos esportivos. �ara a sole- sezumte dedicatória: _ "Ao

aos da penicilin�, isto é, impe- lllda<;le? foram �onvldados todos, m�u amigo Charles De Gaul-

CINE «IMPERIAL») e��i�;:;;�:����.:p.!�_�;i��}�������:�:_�::: 1e".

,

/
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Granclf-3
�

O [JO r t 1_1 ri i (j a (j e !
A

PARA-TODOSCREDIARIA
/ resolveu, efetuar, durante o mês de AGOSTO, a

GRANDE
-

LIQUIDACAO
do seu incomparável «stock» de artigos de inverno, (cm o

quer para vendas à vista, quer a prazo.

Trata-se de artigos modernos, adquiridos no corrente ano.

Aproveitem, pois, a grande oportunidade que lhes oferece tl
,

CREDIARIA PARA-TODOS
Rua fe!ip-e Scbmid't, 38

A's 7,30 horas:
A especular produção de Cecil B. de Mille, em última exibi

ção, com Joel Mc Crea, Barbara Stanwick , Robert Preston,
Akim Tamirotf, Brian Donlevy e Walter Brennan:

Alianca de aco
. ,

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural}
A VOZ DO MUNDO (Atualidade)

Preços Cr$ 3,00 e 2,00. .. Irnp. 10 anos»,

Amanhã, simultaneamente no Odeon e Imperial, Bet ty Huton,
Eddie Bracken, Dick Powell e Mary Martin no filme em tec

nicó!or, considerado por todos como a comédia mais bonita.
agradável e gostosa:

Cacadora de maridos
,

A regulamentação dos preços A falh� �os
da importação . ga�OgenlOs

Nova Iorque. 29' (Inter.America- importados. escreve: «Esta medida RlO, 28 (A. N.) - O Conse-
na). - A notícia de que o govêrno demonstrará ao povo brasileiro que lho do Comércio Exterior vai
brasileiro regulamentou o preço � elevação dos _preços dos produtos cuidar do problema em que:dos produtos importados dos Es- Impo;tados nao decorreu da ga· .

da não havia atentado ape-tados Unidos foi muito bem rece· riô ncio de nossos ezportadores. A aln
, ". .

bida neste país. Os exportadores atitude do govêrno brasileiro, es- sal' de sua ímportãncia: a pro
norte-americanos, que mantive- tobelecendo um této de preços ducão .de carvão para gasogê
ram seus preços estáveis de acôrdo para numerosas utilida�es impor: nío. Está provado que a quasi
com os preços em vigor nos Esta- tadas dos .Estados ymdos. sera

totalidade das falhas que se
dos Unidos. estavam preocupados bem recebIda nos ci rcu los expor- ,A • "

pelo fato de alguns consumidores tadores norte-americanos», apontam no emprego do ,gas
brasileiros os estarem responsa- Acrescento: ainda o jornal que, pobre são resultantes do pessl
bilizando pela elevação dos preços. nos círculos c0r;'erciais., há e�pe- mo carvão que se queima nos'
o "Journal of Commerce", co- rança. de que .outros po rses latmo- aparelhos, por ser este feito dementando a regulamentação dos amerlcanos slgam o precedente .. ' ..

controles de preços dos produtos estabelecido pelo Brasil. madeiras 1ll1prOpnas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JL1�!�u �mNum�O���Séri���!nçl�1
avanço superior a 3 kms., os contra-ataques mímígos. Os
11 o r t e-americanos ocuparam britânicos deixaram 'I'illy-la
Canisy, a sudoéste de Marigny, Campagne e Esquay, mas con

ampliando assim a cunha in- tinuam firmemente instalados
traduzida nas linhas alemãs, em Viriers e Saint-Mart.in-de-

. t a 'ora com un r Fontenay. Agora só se combate
�ue �on a g .ia p 0-

com maior violencia numa es-
f'undidade de 10 kms., .l?0r uma 1'Ü'eita frente em tôrno de Bour
larg�ra de quase l�. Ao todo, gebur. Na tarde de ontem,24 cidades e aldeias fOl�am aviadores aliados descobriram
ocupadas l?elo? norte.-a�enca- um grupo de quarenta ou cCin_
nos �os pnm:Iro� dOIS dias d.e coenta tanques alemães

'

que
ü!ensIva, e so al.Dumas POSI- estavam sendo concentrados
çoes avançadas tiveram de ser] '

. juntamente com infantaria
evacuadas, em face d� violente Ipel'to de Rocquort. O alto co�
contra-ataque alemao. Entre '

Saint-Lô e Caumont, onde a I mando aliado deu tempo a que
investida norte-americana pros- o inimigo concentrasse tôdas
seguiu através de Le Bruyers e as suas fôrças quando, então,
Ladamerie, foi apenas ligeira os bombardeiros da RAF lan-I
a resistência encontrada. No çaram um pesado ataque dís
setor britânico, em tôrno de persando completamente as

Caen, a luta quasi cessou de- formações tnímígas.

r�i"S;Y�]uf�}.O�� r.j��oOd�nES��O)

I
[@

•

�. � Florianópolis
, - Telefone 1448

nMRrono pnTOLOGICnS SANTA CATAR!NA

I
Dr. H. G. S. Medinil Farm. Narbal Alves de Souza

Parrn. L. na Costa Avila
Exames Anátoma·patológicos.
DiaglLóstico precoce da gravidez.

Sôr-o- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovocinos.
Ultramicroscopia, •
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá
veis e para uso industriais (fecularias, cervejarias).

-

da
lIlI

mUI

•

DÉSEMBARQUE ARROJADO - Soldados norte
americanos a bordo de uma barcaça de desembarque
preparam-se para pisar em terra, no suiioéste do Pací

fico, sob o fogo dos japoneses. Apesar das avarias que se

observam na fotografia, o destacamento cumpriu sua

missão. (Foto da Inter-Americana}.

FARMACIA ESPERANÇA
.10 F'armaeêntleo NILO L4 (TS

HOJe e amanhá ser. _ sua pr�fel·td.

Quando se forem as dóres

agudas após cada refeição e desa

pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda

deiro vexame social, torna-se a

vida npvamente aprazivel.
Porque continuar a sofrer?

A primeira dóse do saboroso < Pó

Digestivo De Witt > dá alivio ime

diato. Este afamado produto res

tabelecerâ em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dóse.

Peça na Farmacia o

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Gera}

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 6
Caixa Postal, 37
Filial: Crescí úrno,

Rua Floriano Feixoto, s/n (Edi!
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes n09 principais muriícíptoe

do Estado

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pl'Ó Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi

camentos,. mais eoníôrto . no

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

do Hospital de Caridade).

Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
compras, antes de verificar os nos sos artigos.

15,00 PERFUMARIAS
12,olJ Pasta Kolynos , .

6,00 Pasta Colgate, pequeno ...•.•............. ,

7,50 Pasta Colgate, grande .....••••.............

6,00 Pasta Lever .............•.... ,., _ .

i,oo [)as!" Eucalol .

7,00 S�\bollete Carnaval caixa .

7,00 I
Sabonete Dor lv _ ..

10,00 Sabonete Eucalol , , .

11,00
I
Sabonete Gessi - .

-1;),00 Subon e tc Cativo em bola .

-10,00

I
Sabonete Vale Quanto Pesa .

55,00 Sa hâo Aristolino .

i,üo PÓ Ladi . _ , , .

i,5o PÓ Cvli pequeno , _ .

Pó Coli grande " , .

PÓ Suspiro de Granada grande ..•........•.
Talco Malva pequeno .

Talco Malva grande , .

'Fadco Eucalol médio ...............•.......
Talco EucaIol grande .

Talco Hoss médio .

Talco Rose grande .......................•.
Talco Gess i grande .

Talco Palnolive .

Houge Teu ''lção .........................••

Rouge Cici .

Itouge Roia t Briar .

balon Ten 'ação .............•..•....•...••

Baton Lala que ..................•...•......

Creme RUF 01 ....................••.........
Creme Co'i , , .. , .

Creme de Alface ..........................•
Crel11C p( nds .... , .... , ... _ .....•.........•

Fixbril ...................•................•
óleo Do 'ly e Frank Loyd .................•
óleo Cf;CY , .

óleo Eucalol , .

Óleo Hoyal Briar � , ..........•

Quina-Petróleo Sandar pequeno , .

Quin::l-Petróleo Sandar grande .. , , .

Quina-Petróleo'Oriental , ....•

Loção BrilhaJlte " .

Leite de Colônia .....................•....•

"
3,40
2,20
4,00
3,30
3,20
4,20'
4,50
6,00
6,00
3,50
4,50
4,50
1,80
6,00 ,

9,00
9,00
3,20
4,40
4,00
5,00
4,00
5,00
5,oG
5,00
1,50
3,00
5,00
1,50
3,50
8,50
7,00
8,00
8,50
8,50
3,50'
2,00
3,00
4,50
11,00
16,00
15,00
10,50
8,00'

Aproveitem os preços de' Julho
conhecida e barateira

l�\Economize o seu dmhéiro, ccmp-ancío na casa que mais barato vende.
a preços que SdO realmente os menores da praça. Não faça SU3S

TECIDOS Brim Sebastopol , .

Chitas __ . . . . . . . . . . . .. . . . .. mt, 3,00 Brim Caroú . __ , , , . _ , , .......••..........

Voil estampado ' _ _ . . . . . . . .. . . . . . 4,00 Chitão, artigo superior .

"oil estampado . _ ' _ _ . . . . 4,50 Crcpon para, quimono __ , , .

'Voil estampado a escolher , ,........ 5,00 Pclucia lisa, reclame .,.,., .

Peterpans (reclame) (i.o o Pelucia estampada, com listas _ . _ .

Voil suiço , .' 7,00 Pclucia estampada Ivone , , .

':oil suiço. (artigo superior) ,........ 8,00 Pcluc!a com bonecos , .

\' 011 romam ' 9,00 (�adl�í, urtigo bom
,'.,

_ . , , .

Linho liso, todas as cores ,.............. 5,00 Cachú, ar tigo SUpel'lOl' ..................• '.

Linho estampado _...... 5,00 Cascmira para casacos, reclame .

Linho estampado COI11 80 de largo 7,00 Caseruira para casacos, aproveitem .

Linho Hod,ie _ , . . . . 10,.50 Casem ira, palra casacos, art. extra ., .. - .

Fustão estampado '................ 9,00 Mescla, artigo bom .,. _ .. , . , .. , _ .. , - .. , .

Tuslão estampado (artigo sup.) ,....... 10,00 brim l\:aki .,,' .. -' ' .. ', - .. ' ..

Peterpan (ar-tigo superior)
" 12,00

Tecido listado , '.' .. , . . . . ." 7,00 CA;\IA 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 c /uviões ,..... 8,00 Colcha palra, casal, art igo superior 4.5,00
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 'c/corações .. , .. ,...... 12,00 Cobertor para solteiro _ , _ . . . . . .

" 28,00
Tecido C-OITI barra (reclame) 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00
Tecido com barra (novidade) " 12,00 Cobertor para casal 30,00
Tecido estampado c/Iaços 14,00 Cobertor para casal 32,00
Opala lisa, todas as cores 5,00 Cobertor para casal, tipo superior .. ,....... 40,00
Opala Iramcesa ., , ',' . . . . . . . . . . . . . . 6,QO Algodão Léro-Léro (peça).................. 32,00
Opala inglesa ,.................." 7,00 Algodão Minho 40,00
Opala belga ,....... 8,00 Algodão Douro :.................... 50,00
Opala suissa Matarazzo .-......... 13,,)0 Algodão Argentina 55,00
Cambraia branca, 1 mt. largura ,... 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. 32,00
'Opala estampada. ,.,.................." 7,00 Alvejado P-olar, largo 1,50 peça 170,00
Opala estampada .........................." 8,00 Alvejado Polac, largo 2,00 peça

" 200,00
Opala estampada (art. superior) 9,00 Algodão "C e" largo 2,00 peça

" 155,00
Opala, estampada Ivette " ..

'
, . 12,00 Cretone Lençol 6/4, branco mt. 12,00

Zef'ir, artigo bom 6,GO Cretone Lençol 7/4, branco mt. 13,00
Percal para camisas ,..................." 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco 111t. ............• ILoo

Trícoline, artigo superior ,... 10,00 Cretone Impér-io 6/4, em cores mt, ,... 13,00
Tricoline, tipo extra .....•.................

" 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo 2 mts. ... '22,00
Tricoline, com salpicas ,....................

"
12,50 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mts. . 24,00

Tricoline, para pijamas ,.............. 12,00 CreLone Carioca, 9/40 la,rg. 2 mts. hr., mt. ,.. 20,00
Trie-oline branca, lavrada , 13,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 24,00
Brim palrdo colegial , _ .. _ . . . .. . . . . . . . . 5,00 Cretone Para,izo 10/4, brall1co, largo 2,20 111tS. . 24,00
Brim pa,rdo colegial, superior 6,00 Cretope Cllrió 9/4, branco, largo 2 I11tS. 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. b0111 6,00 Cretone enrió 10/4, branco, largo 2,20 mls. .. 30,00 Toalha Bom Dia ,........ 6,00
Brim fantasia ,......................... 5,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Calças feitas para homens 22,00
Brim colossall , ,..." 6,50 Creione Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 111tS. . 40,00 Camisas de Tricoline desde " 30,00
Brinl, artigo hOlTI �.'.......................... 7,00 11iscado Cülossal para colchão, rec]anle 5,50 �Jejas para hOlllens desde ..................." 3,00
.Brinl Singapura .. � . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . 8,00 Biscado enfestado parai colchão 10,00 :\fcias Pa,ulistas para D1.0çaS ................" 5,50'
Brim Surp'erior ,.!............ " 10,00 Riscado enfestado para colchão, art. sup. 12,00 Casacos de malhacS para crianças " 10,00
Erinl Estalingrado "........................

" 12,00 Atoalhado branco e eln cores, enfestado 12,00 Blusas de meia para criança, arT. inverno ;, 1200

Sedas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, cuecas,

� camisas, etc. '

Comprar barato1 só na Casa Yolanda (filial), ii casa que mais barato vende ..

RUA FELIPE SCHMIDT I'J. 2

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Irnínerite a queda de Varsóvia
MOSCOU· 29 (D.P.).- Acredita-se ser iminente a queda de Varsóvia, que marcará o comêCD
da catástrofe linal da «Wehrmacbt» de Hitler, pOis permitirá aos exércitos soviéticos iniciarelll

a próxima campanha da Alemanha. ------------

'Na Itália

Washington, 29 (U. P.) Moscou, 29 (U. P.) _ Acen-
Chegou a esta capital o major tua-se nest'a capital que os AvançandoLandrí Sales Gonçalves, díre- .' Da guerra para
reter-geral do Departamento pontos-cha�es, l_ecem-perdIdos Supremo Q. G. Aliado, 29

dos Correios e Telégrafos do pelos alemaes, vao �esde o ex- (U. P.) - O comunicado da a paz .

Brasil, que permanecerá nos
tremo da frente ate, a �rontei- manhã de hoje informa que Washington, 28 (U. P.�

Estad Unid d t 3
ras da Checoeslovaqma. Ao no setor ocidental as tropas Representantes do Congresso

os- m os uran e me-. . . . A

• te-amerí t d M - -

ses, em missão oficial de seu n?rte" RIga, capítal da Lituâ- aliadas mantiveram seus avan- ���:-��e:���no prâ e� em t<:>- arClnelrOS
govêrno, afim-de estudar a 01'- m�, so se encontra agora,: 120 ços, Nossas tropas avançaram r

_ ema� � e��. 1- Preel d 10
..

ganízação dos serviços postais
milhas da cabeça das forças a oéste Marigny, vizinhanças I�açao, e. conversao as 1 us- reclsa-se e mamnenos;

e telegráficos Ontem o major russas, esperando-se que sua de Camprond e sudoéste pro- tnas bélicas �ara. os trabalhos para fabricação de móveis. Pa

Landrí Sales 'visitou a Divisão queda seja consequência lógí- ximidades Serusy. Outras for- de paz em .pnmeIro lugar na

Iga-se bom salário Tratar lfIe'l
ca d c t d sr'

_ ordem do dia quando da rea
.

'de Comunicações do Departa-
a .ap Ufa. e .cev 1, pOIS m,açoes avançaram a sul de

be t ....

-

"Lar dos Móveis}) na rUi Tra--
menta de E t d

.

to
esta CIdade fica situada na Periers Foi ganho terreno a

r ura do Iegíslativo. FOI con- ,

.

t d
s a °Be aVIS up-s.e-a única estrada-de-ferro impor- oéste d'e Caumont vocada para terça-feira uma lane, 15.

�a�s darDe comt yrotnd ence, tante que leva à capital don-
.

sessão especial da comissão mi-
c e ed o EePtadr amUeIl:do e en-

de se deduz que a mes�a se Sambo'r ? litar do Senado, afim de resol-
sura os s a os m os. acha virtualmente isolada do • ver qual dos projetos de desmo- ÚLTIMA HORA
Passaram além grosso das fôrças germânicas. Lond�es, 28. ÇU. P.) - O co- bilização deverá submeter a

.

de Coutances
mentansta militar do DNB, plenário. Aliás, prevê-se a cria-

Prtstoneíros von Hammer,!. anunciou que ção dum Departamento de Des-
Londres, 29 (U. P.)· - Em

.

fôrças alemas recapturaram mobilização da Guerra e Rea-
seu �rranco c�ntra as fôrças Londr�s, 28 (U. P). - .Fo- Sambor, 44 milhas a sudoéste justamento do Após-guerra. Es
alemas que se veem ameaçadas ram

_

feitos 2408 pnslOneI�os de Lemberg. A propósito, re- pera-se também que seja estu
no norte de Coutances, as tro- alemaes durante a ofen�lVa corda-se que os russos não

fi-I
dado um projeto para coloca

pas norte-americanas, por meio lançada pelos
A n?rte-a1l1enca- zeram alusão à !omada de ção dos excedentes de produtos

de avanço espetacular, abri- nos, na Norrnândia. Sambar por suas forças. bélicos.
ram caminho além daquela ci
dade.

10 ,. Congresso
IJurídico

Roma, 23 (U. P.) - O comu-] Rio, 27 (A. N.) - Como vem

nicado de hoje informa que \acontecendo, desd� quinta-fel-
I "tropas do Oitavo Exército, em ra passada, rey�u-se ontem

sua ofensiva no rio Arno e oés- novamente o Sétimo Congres
te de Florenca realizaram im- so Jurídico Nacional, a que

Nova alta de pre·ço dos cl-garfos ������{:�:����o�e�s S�m��ha� ��â��e��d�e;e:a��j�S dese���:�
cidade de Empolí. se iniciaram às 14 horas, de

O ministro da Fazenda ex- data mencionada na alínea an- Roma, 28 (U. P.) - Mais ao senvolvendo-se até depois das

pediu a seguinte circular, que terior, fica permitido aos fa- léste de seu avanço rumo de 2.3 horas. Os universitários de

tomou o n. 27: brieantes de cigarros e cigarri-IFlorença, os aliados fizeram tiveram-se no exame de �odas
"O ministro de Estado dos lhas remarcarem, com etiqueta avanços locais, apesar da forte as t�ses apres�ntad�s,. nao se

Negócios da Fazenda, tendo em ou carimbo, nas carteiras e 1'0- resistência inimiga. Nos dois alheiando da situação interna

vista a modificação da tabela tulos dos mesmos produtos, setores foram tomadas as cí- cional e do� �r�blemas do !llun
de Incidência do imposto de atualmente em uso, os novos dades de Sancasciano Ita- do. Ao ser Iniciada a sessao, o

consumo para cigarros e cí- preços de venda no varejo; licchio e Cambiano. estudante Carlos Krebs,. �m
garrilhas, feita pelo Decreto- c) as atuais marcas de Cr$ 'Roma, 28 (U. PJ - Entre o nome da Faculdade de Direito

Lei n. 6.662, de 7 do corrente, 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 e rio Arno e o Tibre, as tropas do Recife, s�geriu fô?se sus

declara aos srs. chefes das re- 1,5Q só poderão ter os preços do Oitavo Exército efetuaram pens� a sessao, eu; yll·tud� do

partições subordinadas para aumentados para Cr$ 0,80 - avanços locais em luta encar- falecimento de ClOVIS Bev�la�
seu conhecimento e devidos 1,00, 1,20, 1,50 e 2,00, respectí- niçada, capturando a cidade de qua, o grande cultor do Direi

fins, que: vamente, quando remarcadas Cisterna. No setor do Adriáti- to e paladino .da �u�t�ça. En-

a) as repartições arrecada- por meio de carimbo ou etique- co, as tropas polacas do Oita- tretanto, o universitário Fer

doras situadas em local onde ta de acôrdo com a alínea an- vo Exército se a-cham agora nando Santana, embora con

existem fábricas de cigarros e terior e na conformidade do estabelecidas firmemente na cordando com tôdas as home

cigarrilhas nacionais províden- Decreto-lei n. 6.662, citado; linha do rio Misa e estão com- nagens que fossem prestadas
ciarão afim de que, a 9 de ages- d) os cigarros e cigarrilhas batendo nos arredores da cída- ao ilustre extinto, com o apôío
to p. futuro, data do início da saidos das fábricas para os de- de Senigallia com patrulhas da as�e!'llbléia, propôs que, ao

vigência do referido Decreto- pósitos ou diretamente para os avançadas do outro lado do contr�n� a melhOI: �orma �e
lei, seja encerrada a escrita fis- adquirentes, antes da vígên- rio. reverencia a memona de .Cló
cal das mesmas fábricas e ba- cia do referido Decreto-lei n. Roma, 28 (U. P.) - O Oíta- vis Bevilácqua seria o Congres
lanceadas as estampilhas exis- 6.662, podem ser vendidos com vo Exército conseguiu realizar so prosseguir_ n�s trabalhos.

tentes, com discriminação dos a selagem anterior, desde que avanços apreciáveis no seu Fal�.ram, entao,. sobre a perso

respectivos valores; o preço do varejo esteja em ataque a oéste de Florença nall�ad.e do eminente e saudo-

b) durante o prazo de cento correspondência com a mesma donde se acha agora a 4 mi- so jurisconsulto, os represen-

e vinte (120) dias, a contar da selagem". lhas de Empoli. Várias cidades tantes de Minas, Distrito Fede

foram ocupadas entre as quais ral, Bahia e Rio Grande do Sul.

San Cassiano e no setor do O estudante Cabil Canut pro

Adriático, e Cisterna. Uma pôs a ereção de um busto, pe
ponta-de-lança neo-zelandesa la classe acadêmica, perpe
ataca diretamente Florença, tuando o vulto inesquecível do
que já está ao alcance da arti- tratadista. Hugo Leite otere

lharia aliada. Diante desa in- ceu, desde logo, a colaboração
formação, recorda-se a nQiícia, dos professores da Escola Na

divulgada há algumas s�ma- cional de Belas-Artes. O plená
nas já pelas emissoras eíxís- rio acolheu tôdas as propostas,
tas, de que Hitler declarara designando uma comissão pa

Florença cidade aberta para ra representá-lo nos funerais.

salvar seus inestimáveis tesou-
ros artísticos. Será que o

Fuehrer já se esqueceu daque
la louvável decisão?

Florianópolis, 29 de "Lalho de 1944

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinho Creosntado
"SILVEIRA"

Dr. LAURO BAURA
o diretor do O.C.T. Pontos-chaves reassumiu sua clíniclôl
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CONTRA CasPA, 1QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS j
AFECCÓES DO I
COURO CABELUDO,

Foi rompido
o cinturão
Londres, 29 (U. P.) -- O

Iocutor norte-americano, fa
lando do setor na frente da
Normândia, declarou: "Rom
pemos o cinturão na cabeca de

desembarque. Agora estamos a

caminho do próprio interior
da França".
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Propaganda ilustrada
em jornais

.......................
r

Terrível calor
Lisboa, 29 - Terrível Gdl'1.>_

registrou-se, nesta capital, '>"

que obrigou cerca de 80.00�'
pessoas a saírem de Lísboa
buscando as praias e os campos.
dos arredores.

Comprar na CASA MISCE-'
LANEA é saber economizar.

Auxiliar de escritório'
Com grande prática de corr<e:s

pendência e serviços de escrit,óriO"
em g(!ral, e curso de dactilogl'ClfilD ..

oferece seus serviços, Inform<eEO
nel:ita redação. 3 '11.-)_

Marcou, 29 ·U,P- Elevou-se ·t:n

8,000 o número de mortos e n

3.500 o de prisioneiros. ao se ini-·
ciarem as operações de limpezl1 n� .

zona de Lemberg (Lwow).

Moscou, 29 'U.P· Cemtin'l1ondc·
sua avassaladora ofensiva os rus

sos ocuparam as cidades de laros
lev, Prezmysl, Kowel e Káunas.

Londres, 29 ·U.P· Em conse-

quencia dos últimos acontecimen

tos, os titulas argentino� sofrerezn" .

na Bôlsa, nova queda

Moscou. 29 (U.P.)- Os russos es

tão já, praticamente. nos suhÚ7'
bios de Varsóvia. Num avançlO dE
40 kms desde Garvolin. que foi
ocupada ontem, os soviéticos che
garam aos subúrbios da cidade,·

Ide Praga, situada sôbre a mar

gem direita do Vístula. face cr.

face de Varsóvia,
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