
IA. quo,$t6(o a�geA.t�{._.'
WASHINGTON, 30 (U. P.) -- O GOVÊRNO NORTE-AMERICANO PASSARÁ AGOR A A ESTUDAR, DURtW�K=N�M T;EM..

PO, A CHAMADA' '"QUESTÃO DA ARGENTINA". EM SEGUIDA� SEGUNDO SE IN FORMA, SERÃO INI���tC;:O.NSU�TAS
INTER-AMERICANAS POR VIA DIPLOMÁTI,CA. REINA GRANDE INTERÊSSE EM SE CONHECER O P.O-DE ..VISTA DA

INGLATERRA A RESPEITO DA ATITUDE NORTE-AMERICANA COM RELAÇÃO À ARGE�TINA�:

. Mais cedo 'o qú'e se pensa
O Berna, 31 (U. P.) - O ex-ministro rumerio das Relações

Exteriores e úl!\imo embaixador da Rumânia em Moscou �nte�
ela guerra, sr. Gregari Cafencu, opinou que a guerra termlll��,Ta
mais cedo do que se acredita, devido ao fato de que a ofensiva
russa teve uma influência decisiva no curso das hostilidades.

Oregort Gafencu, que é considerado o futuro dirigente da Ru

mân ía, acrescentou: "Estou Inteiramente de acôrdo com a

advertência do sr. Anthony Eden a respeito de que a paz virá,

I florianópolis- Sa9t::nda.fdra� 31 de Julho de 1944 I M. 9170 mais cedo do que geralmente se espera, de forma repentina e

surpreendente. Como a esmagadora maioria dos meus cornpa
------�------------------------------�

hlotas, � �uMdo impacien�m@� o momen� em qw a

Rumânia abandone a guerra e volte às suas antigas aspirações
e à sua politica tradicional".

fi -'!AI� ANTIGO IHARW UE SAN'fA CATAIUNA

Proprietário te Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX

Odio tremendo ao japonês!��!�':t�': de
San Paul, Minesota, Estados Unido.s, 31 (U. P.) - A c�- � Roma 30 (U. P;) Os Em. Bicrlvstok e Lemberq

nhecida bailarina canadense Audrey MIller, que se popularí- exércitos britânicos e norte- Moscou, 30 (U. P.) - Ao contrário do que aconteceu em
zou por seus maravilhosos bailados sôbre o gelo, abandonou, americanos realizaram .avan- muitas outras cidades libertadas, os russos encontraram Bia
precipitadamente, a sala do Tribunal Federal, onde devia pres- ços apreciáveis ao longo ele lystok cheia ele gente, grande parte da qual integrada por pes
tar juramento como cidadã norte-americana, para não fazê-lo toda a frente de batalha da soas refugiadas de outras cidades da Bielo-Russa. Lemberg
juntamente com um soldado japonês, que ali se encontrava Itália, marchando presente- também estava repleta de milhares de indivíduos, que aclama
com o mesmo fim. Em vista disso, o juiz Robert C. Bell, resol- mente para Florença. Na fren- ram entusiàsticamente o primeiro ministro ucraniano, quan
veu que a bailarina apresente nova solicitação para lhe ser

te de Florença a resistência do êste desceu do automóvel no dia da entrada das tropas so

concedida a cidadania norte-americana, pelo que deverá espe- alemã aumentou extraordíná- viéticas naquela cidade. Correspondentes da frente informa
rar vários meses, declarando: "Miss Miller recusou prestar ju- riamente, segundo se admite ram que os russos entraram tão rápidamente em Staníslovov,
ramento e eu anulei sua petição. Todos são iguais perante .és- aquí, que os alemães não puderam destruir a cidade, exceção feit.a
te Tribunal. O japonês em questão era o cabo Terry, nascido

.,..___�����v u�_ �u ..�. de algumas pontes. O avanço soviético, acrescentam, cortou
na Califórnia. Seus pais o levaram para o Japão, porém êle O aiitor

-

-ciõ-
- - - - - - - - - - -

todas as estradas de Sta,nislovov, obrigando os germânicos a;
voltou aos Estados Unidos e se incorporou ao exército norte- crime da maiô fugir para os bosques. Os prisioneiros alemães calculam que
americano, antes de Pearl Harbour". S. Paulo, 31 (E.) - O Con- suas baixas foram de 120 a 170 homens por batalhão .

..,._-._- -."._.. -_...,....... - ........_.._-.-_-.-_M. -_-.-_........-.-_. -_-.-_._- - ....-_-..

selho Penitenciário de S. Pau-�..... _"_ - ... _-" - - - -- _ - _ -- _ - _ _ - - ......--.,._ "'"

lo manifestou-se favorável ao I su tenta'vel a SI-tuocôolivramento condicional de Pis- n s
toni, autor do crime da mala e 'I Londres, 30 (r. P.) - Von Hammer, o conhecído comeu..

que já cumpriu 16 anos de prí- i artsta alemão, expressou que a "tr�menda pressão soviética
são da pena de 31 a que foi I no, sopé dos Cárpatos e Galíeía, tornou insustentável a sítua
condenado.

'

l ção militar alemã". '

Inglaterra e Argentina
LONDRES, 31 (U. P.) .. - REVELOU-SE QUE O

EMBAIXADOR BRITÂNICO EM BUENOS AIRES,
SR. KELLY, ATUALMENTE AQUí, ESTÁ PRE
PARANDO EXTENSO RELATóRIO QUE SERÁ
ENTREGUE AO MINISTRO DO EXTERIOR� SR .

EDEN, SÔBRE A SITUAÇÃO NA ARGENTINA E
OS INTERÊSSES BRITÂNICOS NAQUELA RE ..

PUBLICA.

I.fI
, I

So ficou um montão de rumas
Londres, 30 (U. P.) - Tôda uma aldeia francesa foi su

màriamente riscada do mapa, na manhã ele ontem pelos
"Spitfires'" aliados! Trata-se de Saint-Ignace, na península
de Brest, localidades de 300 a 400 casas, que fora transforma
da pelos alemães em Q. G. militar. Como toda a população ci
víl já tivesse sido evacuada pelos nazistas, os pilotos aliados

puderam operar livremente e não tiveram meias medidas.

Quatro vagas de "Spitfires" mergulharam através da p-esada
barragem de artilharia, para lançar suas bombas sôbre a sede
do comando inimigo e, ao cabo de poucos minutos, só um mon

tão de ruinas indicava o local onde existira Saint-Ignace .

.....-.-.-..- -.-.1' -.-.- .1' -.--- -.1'.-.- - - -.-.-.-.-.1'.-.-_.

Sôbre Pisa, Florença e Senigallia
Cidade do Vaticano, 31 (U. P.) - "A abadia de Monte I

Cassino, considerada geralmente pelo público anglo-america- r
no como pedra angular da "Linha Gustav" dos alemães, nunca
foi utilizada pelos germânicos par-a "fins militares". Esta re

velação foi feita hoje pelo "Osservattore Romano", órgão ofi
cial do Vaticano. Em editorial, êsse jornal comenta um artigo
publicado pelo periódíco "Stars and Stripps", dos soldados

norte-americanas, no qual estes afirmam que "os boches con

tinuam utilizando os monumentos históricos para salva a pele.
Primeiro - acentua o "Stars and Stripps" - Cassino, e, ago

ra, a Torre Inclinada de Pisa". O "Osservattore Romano" diz:

que "se o "Sstars and Stripps" se refere a monte Cassino,
pode êle, o "Osservaetore Romano", afirmar que nunca se

provou que o mosteiro tivesse sido utilizado para fins milita

res, e que, até agol'a, ninguem demonstrou o contrário ...

Biã-gõriiiâll-·vIsã-tiã
....

'R1i:ja .

Londres, 30 (U. P.) - Segundo informa a agência Tran- .

socean, o seu correspondente comunicou à noite para Berlim

que os russos se achavam 'a 10 kms, da antiga capital lituana.
As notícias já divulgadas sôbre a queda de Kaunas parecem
assim ainda prematuras. Por outro lado, o comunicado alemão
afirma hoje que tropas nazistas, em contra-ataques, consegui
ram desalojar os russos da cidade de YeLgava ou Mitau, que já
caíra em poder dos sovíétícos numa nova investida de Shauliai

para o norte. O objetivo dos soviéticos nessa nova investida de

Bragamian, segundo aliás a própria 'I'ransocean admite, pa
rece ser Riga, capital da Letônia.

\

-

-em Tamanho, em Beleza, em'Paladar, os
bolos feitos com Composto «A PATRÔA»

. ,

• o COMPOSTO «A PATRÔA»
não contém umidade, evitando,
assim, que a massa fique empas
tada ou encaroçada .

De textura delicadíssima, as

segura bolos macios, fôfos e cres

cidos, de paladar delicioso! Se
ainda não experimentou o Com
posto «A PATRÔA», experimen
te-o hoje - e o usará sempre!

A�� DOCE COM fRUTAS
P f

. ha de
'. 2 chkaras de ai in

r

Misture e pe,ne�lh s de fermento em Pd'.

"o 4 coU1erln a

\h . das de sopa, e

�lpi;ada de sal, 1 ��lh::'�s de CotnPOsat�, Junte h''''' de pas> ,

açucar., 3/4 de c IC�.a
1 'vo

A Patroa�. . d Junte o
« , 1aras plca as. . Ponha
f e ou tan , de leite.

��cido e 3/4 de chlcatraada e polvilhada.
fôrma rasa, un

2 colheres das
etn Cubra con1

'1 açúcar.de cane a e

de sopa, ? 5 minutOS.
Forno quente, -

.,

UM PRODUTO DA Swift do Brasil
HÁ MAIS DE UM QUARTO DE Sf'CUtO OISTRIBUIDORES MUNDIAIS DE PRODUTOS BRASILEIROS

, -

,
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua Joã(' Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00 f:,

Numero avulso Cr$ 0,30
No Interior:

Ano c-s 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não publi
cados, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Tipógrafo
Para trabalhar em Blumenau,

numa grande firma, precisa-se de
bom tipógrafo que conheca, in
clusive, serviço de obras. Tr';tar na

I
CASA 43, livraria e papelaria, rua
João Pinto, e-A. 15v.-lO

C�SA· Vende.s� uma, na
a • rua Felipe Sch

�;d�!�!�;á�!�;�:�.1dora «National», modêlo 726, no- Iva. Tratar no «Bar Oriente», na

rua Vítor Meireles, 11. 30v.4

GARAGE Aluga-se
.

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

rua. 15 v .• 9

Vende-se um apar ê-

lho para
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V. - 7

Casa vende-se
na rua Almirante Lamego'
17. Tratar na rua Felipe
Schmidt, 34. 15v.·2

, Curso de Córte
Ensina-se em a'ulas
diurnas e noturnas.
Largo Benjamin
Constant, 6.

Pensão s. José
Aluga quartos, com e

sem pensão. Rua Vítor
Meireles, 42.

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

,Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto. n. 5
Caixa POIital , 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto. s/n (Edif
Próprio). Telegramas: "PRlMUS';
Agentu no. principais municipiol

do Estado

•

NOVOS e
USADOS

I COMPRA e

VENDE

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

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo.
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
culturn, Veterinária. Contabilidade

Dicionários, etc, etc.

JORNAL DE NAPOLES _.- Em conseauência da des

truição geral perpetrada relas nazistas âo retirarem-se
da cidade, os impressores italianos tiveram. que enfrentar
graves dificuldades, Antes de ser restabelecido os serviços
de energia elétrica, foi necessário imprimir os jornais em

velhas máquinas manuais, como a que é vista na fóto. (Eo
to da Inter-Americana).

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A t A
INCENDIOS E TRANSPORTES

CapItal • 71.666.18�.2c

Cttr.... do balanço de 11142:

Responsatnlídaüee Cr$ 4c.999.477.500,58
Ct-$ 70.681.048,20
Cr$ 105.961.917,10

.I
.,

li!j

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CAIARINA

Receita ...

Ativo .

S1ntstros pagos nos ültímos 10 anos Cr$ 64.986.957,20

Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.300,20

Bens de raiz (prédios e terrenos) ,." Cr$ 23.742.61;7,44

DIRETORES: _ Dr. Pamfllo d'Ultra Freire Oe Carvalho, Dr. Fr-anctsco

de Sã e Anisio Massorra.

Agências e sub-agêncías em todo o território nacional. _ Sucursal no

Uruguáí. Reguladores de avar-Ias nas principais cidades da Amér-ica, h�u,....,pa

e .urlca.

C A 1\, P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe RchmhH, n. 3D

Caixa Posta) n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "AIJIANiÇA·'
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

I TENHA JUIZO

Dr. H. G. S. Medina FarID. Narbal Alves de Souza
Farm. L. na Costa Avila •

Exames Anátomo·patológicos.
Diagr,óstico precoce da gravidez.
Sôro- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia. I
Química sanguínea.
Análises de urina.

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

Análises químicas de: Farinhas, bebidos, café, mel, águas po t.d
veis e para uso industriais (fecularias, cervejarias).

� ' -

ífiíâniiliãíJóíôõêSaTm-ãÇãõ
LONDRES (8.1. P.) - 29 afundaram dois barcos inimi

- De sete, seis caça-minas ini-I gos. Outro ficou severamente

migas, classe "M", foram atín- danificado. Dois outros para
gidos e talvez afundados, quan- ram, envolvidos em chamas,
do interceptados' pelo destróier Quando nossas fôrças se retira-j
polonês "Piorun" (Trovão), ram para alto mar, avistaram Iem patrulhamento com H. M. duas fortes explosões. O "Pio

"Ashanti", na madrugada de run" sofreu ligeira avaria su-
I

quarta-feira. Os caça-minas perficial e registrou quatro fe- rinimigos foram interceptados ridos. No primeiro combate na

logo depois da meia noite, a vaI depois da invasão, uma es

oéste de Minquiers-Rocks, em quadrilha de destróieres bri

direção sul da ilha de Jersey e tânicos e poloneses interceptou
a cêrca de 25 milhas a oéste quatro destróieres alemães, per
da península de Cherburgo. O to da Península da Bretanha.
encontro se deu a 3 mil jardas Um dos destróieres alemães
mais ou menos. Enquanto seus foi afundado, outro ficou em

holofotes iluminavam o mímí- chamas na praia e outros dois

go, O "Piorun" e o "Ashanti" fugiram depois de terem rece

atacavam. Um dos torpedos do bido fortes danos. Unicamente
"Piorun" foi visto atingir o um destróier aliado sofreu um

inimigo, que, todavia, escapou, pequeno dano. Os destróieres

procurando um abrigo, sob a poloneses que tomaram parte
proteção dos canhões da ilha na contenda foram o "Piorun"
de Jersey. Dois destróieres e o "Blyskawica".

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

TEM � íF1L!S OU REU..

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A SI
O Ftgado, O Baço. o Coração. o Estômago. 08
Pulmões, a Pele. Produz Dôre s de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

bela, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. AgradaveJ

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FR.LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor e.
cg14· devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c9H. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de lndíeação apro- facll manejo para o público
priada (BUIlls em varias de no combate á sums quallda
suas manifestações) os resul- 'de. que frequenteIitente a.
tados têm sido aaustatonos, orovelto no Ambolatorio da
pois são raptdos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.

Dr. WashiDgton Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

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

s. BECAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZACAo

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

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA tIS
Hoje e amaahA .erA a ... preferida

DroIr- ••c1oaallo • Mtraqelru - HomeopaUu - PerfaJIaarIM -

• ArttcOll 4e borracha.
Gar••_ a .I.ta Obset'TAacla ao recelhú't. ...._

Caixa de Esmolas aos

Indig,en-I '

gentes de �lorian?poIis � FA(A riuAnÚNCIO PELODe ordem do Sr. Presidente, co- �.munico que, cru vista de ser

aindal C�I
diminuto o número de pessoas que �--." # �
autorjxaram a sua iuscríção couro ._

, • r, I".�.� ��contribuintes desta Caixa, ficai adia- fONE 722 �::..u! ::,J �#.;,
da para 1° de Setembro a data de � .... TRAJANO 14 19ANIlAR

que trata a Circular recentemente RiTO!' DA COfrFl'ITIIINIl C/lIPUI/Y/lO

expedida. Outrossim, solicito às
pessoas que receberam a, referida
Circular e ainda não audorizaram
a sua inscrição como contribuintes,
o favor de remetê-la ou entregá-la
a qualquer dos seus sinatár ios, com
a maior urgência possível.
Florianópolis, 25 de julho de 1911.

Heitor Blum
1° Secrctúrio

A.s autoridade8 respon8ivebl p.llltl
fiel execução das Estatísticas Mili
'-res podem exigir, sempre que lio...
ver dúvida quanto à veracidade li.,
qualquer informação, que cada 111·
formante prove o que declaro•• A,
má-fé constitue erfme contra a _.

Il:ua.ea Illleional. (D. B.. II.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PEAL HARBOUR, 30 (U. P.) O ALMiRANTE NIMITZ ANUNCIOU OFICIAlMENTE QUE� EM GUAM, FORAM ANIQUI
LADOS, ATÉ HOJE, 4.800 SOLDADOS JAPONESES. A CAMPANHA DE GUAM ACABA DE ENTRAR NA FASE FINAL.

) "IA..

PERFEITOI

Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.v 1 para os ""ios pequeno. ou flccídos
Hormo Vivos n.' 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
....-.Ia _ F1orianopolis nas Farmac;a8 Moderna
Rauliveira e da. FIJ - Em. Blumenau: Farmacia;
Sanita... Odin - Em Itajaf: Farmacia Santa
r.r••inha.

'IVid;··S;;ct;il
:': I

�
' � .

I"azem anos hoJel
Por motivo do seu aniversário

'foi ontem muito cumprimentada
a sra. Ruth Costa Bento, espôsa

· do sr. capitão Quirino Bento.

O sr. engenheiro agrônomo
naldo Lima faz anos hoje.

Ar-

Em (anoinhas
O Governo Municipal de Cu

noinhas cientificou os açou
gueiros daquele. cidade de que,
além de só poderem vender cal
ne verde de bovino nos dias já
estabelecidos. isto é, às terças
e q u in to's feiras e sdb c dos , a

venda não póde ser
í

n.icro.do
antes das 6.30 horas. Foi to rn -

bem proibida a reserva on te

cipada.
Essas medidas mereceram o

maior apôio popular, po�e "quem
não era amigo do peito», às
vezes, não conseguia compror
carne, muito embora outros

pudessem" fazê.lo, pois "estava
reservada ...

E' o que diz o nosso colega
«Barriga Verde», daquela cí
daàe.

A srita' Olga Freyeslebeu, hoje,
freteja o seu dia natalício.

Decorre hoje o aniversário da
sra' Castorina Virgínia da Silva

· Pinheiro.

O se. dr. Manoel Poontes fa� anos

· hoje.

Hoje transcorre o ar iversano do
jovem Nazaré Morinho.

.

As viagens da
Panair

PCl.!!sa hoje o natalício do meni
no Gerson, filho do sr, Gustavo
Neves. diretor do D.E.l.P.

E.critério: rua Vidal Ramos, 30

IConseguiram escapar para o sul úL�IMA ."pRA
Londres, 30 (U. P.) -- Apesar da rapidez do avanco alia- E a Turuuía ....

d 'C
. , .

' Londres 30 -U.P· Espera-se qual·.
O sobre outan�es, a resistência de peq.u:nos grupos de re-

quer nova' atitude do govêrno tur-
tardamento em torno de Coutances permitiu em todo caso ao co. Os cidadãos alemães naquele
marechal naztsta salvar boa parte de suas tropas. Acredita-se país pstão pedindo passaportes. Os

I que o grosso do corpo de Exército Alemão Número 84 tenha navios :urcos no mar Negro e no

I'd
. mar Egeu recolheram-se aos por

consegui O escapar para o sul, evitando concentrar-se a norte tos mais proximos. O embaixador
de Coutances. Também Baerlím, comandante da 7a. Divisão alemão. Von Pappeu, que se acha

"Panzer" Alemã conseguiu pôr-se a salvo. Mesmo assim, cal- va na Alemanha, regressou apres-

cula-se aí.nda em alguns milhares ele homens as perdas na- aadornerrte à capital turca.

zistas.

o general Lindmann
A Torre de Pisa

Londres. 31 (U p. Urgente) -- A

agência alemã "Transocean" vol
tou a insistir em que a artilharia
aliada começou a canhonear a fa
mosa Torre Incli.nada de Pisa; e

nega que os alemães a estejam
ernpreço.ndc como ponto de ob
s=rvocdo ,

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

I Ecos e Notícias I
Foi colocada à disposição do

nosso colega «Barriga Verde», de
Canoinhas, para ser entregue à
Diretoria do Hospital Santa Cruz.
daquela cidade. a importância de
cento e dez cruzeiros, apreendida
pela S,ub-Delegacia de Policia de
Três Barras, de uma banca de

jogos pro'ibidos por determinação
legal.
r.-.__

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

Auxiliar de escritório
Com grande prática de corres

pendência e serviços de escritório
em '\;reral, e curso de dactilografia.
oferece seus serviços. Informes
netlta redação. 3 v.-I

A sra Dickson
resolveu confe.ssar
Nova Iorque, 30 (U. P.)

A sra. Dickson, resolveu con

fessar ter enviado informações
navais para Buenos Aires, bur
lando a censura norte-ameri
cana. Essas informações, ao

que parece, foram utilizadas
pelos japoneses. A sra. Díck

son, que foi recolhida .a uma.

casa de. detenção por falta de
fiança, poderá ser condenada
até a 10 anos de reclusão e

multa de 10 mil dólares .

N. R. - Há tempos publica
mos telegramas sôbre a sra.

Diokson, que vendia bonecas
artísticas, dos nomes das quais
ela, se servia para indicações
de e�pionagem.
Os·e-iei'ivos

..

·dã-·.......
··..· .......

Rommel
Estocolmo, 31 (U. P.) - Um

despacho de Berlim para o

Aítenbladt, diz que os alemães
têm ma Normandia cerca. de
cinquenta divisões, e de três a

quatro mil "tanks".

A partir do dia 10 de agôsto
entrarão em vigor os novos ho
rários da Panair do Brasil, em

virtude dos quais será consíd ,

, ] ravelmente aumentado o nú-
Transcorre hoje o aniversário da mero de viagens entre o RiO

7 sra. viuva Maria Isabel Cabral de Janeiro e as cidades de Pôr-
· Ribeiro.

S I d J
-

Pê"'lm"l'l'
,
co Alegre, a va 01', oao es-

O jovem Alvaro de Lima Veiga I soa,
Fortaleza e Belem, nos

_. 'comemora hoje o se-u aniversário dois sentidos havendo mar-

<.natalício __ � gem, assim, para uma sensível

Faz anos hoje o jovem Nelso� melhora no tráfego de pass'l'
Silveira de Sousa. geíros, encomendas e corr�s-

Cl pondência e'ntre a metrópole
A menina Isa·Maria, filha do brasileira e aquelas capítr ,

""r. Nelson Machado, faz anos hoje. De acôrdo com esses horá-

Passa hoje o aniversál iod� rios as viagens da linha ga«
srita. Maria de Lurdes Poli. cha passarão a dez por se "a-

.

.'�- na em vez de sete, sendo qu-i-
Noivados: .' ':u__ . -. tro com uma única escala erG.

o1'oo-.........._.........._-...._,..........._,..-_...-.-_-....
-....-w

'Com a' gentil srita. Zenir, filha São Paulo e as restantes com Na I-Iha de.ao sra. viuva Ernestina Kretzer.
-con+rotou casamento o sr. Walter escalas eIU Curitiba ou F'Ior í

v-

TI-DI-aD'Borges, nópolis. Fica instalada a rede
- \ ae.roviaria paían.a co�. quat,ro I Wash:ington, 30 (U. P.)IVfllJantfJu Í'! .. ,

,
' VIagens semanais, tres c,·!' .as I Informou-se oficialmente queVindo de Joinville, onde resi.de, I 1 d lt I

'

acha-se entre nós o nosso corrfr-o : pelo litora , esca an o a erna-: os norte-americanos já domi-
·de sr. José de Diniz, diretor do damente em Vitória, Caravelas nam um terço dá ilha Tilian.
'Depart. Regional do Inst. do Ma' e Canavieiras, e a outra p2)O -----------------------------

te. e antigo redator do "E.todo". interior, com paradas em B �Jo
... .._. . - - _ . ......,. - -.-_"..-.-_�-ta••-............."4I

Horizonte e Montes Cla. ,-,s.

N t V II I Com essa altetação a carí ' d

ew OU are a I baíana.
passará a cor:ltar. com

doze VIagens semanais 11.?;1f. '.-

Advocacia em geral I
do-a ao Rio. São também crin
das viagens diretas para J03,Q
Pessoa e Fortaleza, ficando

esta última cidade com seis. A's 7,30 horas
Residência; rua Deodoro, 35.

I B H Edd' B kaviões por semana para a ';- ttty utton, le rac en,
-.-----� pital da Repúblioa. A ligaçáo Dick Powell e Mary Martin no film; �m tec·

, Tenente-coronel dr. Rio-Belem-Rio, feita allte�'i - nicólor, considerado por todos como a comedla mais bonita,
mente sete vezes por semana agradável e gostosa:

O �o's�il��to��!!�!!e� sr.
�i:����ln����o P::�li��;:;, ;�;� Caçadora de maridos

tenente-coronel dr. Aquiles Gal· litoral, observadas as escaLl.s COMPLEMENTO NACIONAL (Natura})
10tti acaba de ser nomeado para normais, e três pela rota do FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
-exercer o elevado p&sto de dire. interior, via Barreiras. Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,OG. Livre de Censura
tor da Policlínica Militar do Rio _ .. ------

de Janeiro. Os objetivos
o ESTADO, por êsse motivo.

smvia ao ilustre catarinense as visados
mais sinceras felicitações. San Francisco, 30 (U. P.)

No estuário do Segundo a emissora nipônica
os objetivos visados pelas For-

rio Sienne talezas Voadoras, na Manchú-
Londres, 30 (U. P.) O ria, teriam sido Ancham, cida-

Alto Comando Aliado COl11uni- de industrial de 200 mil habi
cou: "Coutances está agora tantes, perto de Mukden, e o

limpa de inimigos:'" As fôrças I imp<1rt1arrte porto de Dairen,
blindadas aliadas alcançFl-ram, próximo a Porto Artur. Alega.
o mar, ao sul do estuário do Tóquio que não foram atingi
ria Sienne. Áreas de resistên- das instalacões industriais e

Dia inimiga, ao norte da cida.- que um dos bombardeiros foi
de, estão selndo, rápidamente abatido. Ninguem é obrigado a

:n{. liquidadas". acreditar.
..�

apêrto do

ALVARO RAMOS

�roscou, 30 (U. P.) - O exército de Bragamían encon

tra-se a apenas 40 kms, de Ríga, capítal da Estônia, cuja que
da selará. a. sorte de 4;)0 a ;'00 mil alemães dos Estados Báltí
cos. Êste enorme exército, comandado por Líndmann, ao que
parece, já não está em condíeões de realizar uma retirada em

alta escada, afim de salvar a maior de suas fôrças, pois tôdas
as príneipaís rotas de escape foram cortadas pelos soviéticos.

I
I

CIRURG IÃO-DE:NTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Viuva Ernestina Kre'zer
tem o prazer de participar a

seus parentes e pessoas de
sua relaçQes que seua filha
ZENIR contratou casamento

com o sr. WALTER
BORGES.

Romão Júlio Borges e
Maria José Borges •

participam a parentes e pes
:

soas amigas que seu filho
WALTER contratou casamen-

to com a senhorita
ZENIR KRETZER

Exitos russos
Londres, 29 (U. P.) O

marechal Stalin anul1ciou no

vos êxitos russos na acometi
da contra as fronteiras da Ale�
manha. Assim é que os exérci
tos soviético� conquistaram as

cidades de Brest-Ljtovsk e

Przem.ysl, a primeira, sitnada
na linlla KUl'son, 175 kms. a

léste de Varsóvia, e outra, sô
bre o rio San, 100 kms. a oeste
de Lwow, ponto estratégico da
estrada para Cracóvia e tam··
bém classificada como chave

para outra cidade que caíu.
Yarosla;v, 120 kms. ao norte de
Przemysl.

I
_I

Cédulas que serão
Serão apreéndidas as cédulas novas do antigo valor de 5$000,

estampa 190. séries 5040 a 6730., 7240 e 7730;
Do antigo valor de. 10$000: e�tampa 170, séries 3130 a 316a, 4370

a 556 e 6320 a 7260;
Do antigo valor de 20$000: estampa 160, series 453a a 5470.
Os porta :iores dessas cédulas serão Identificados pela Polícia.

apreendidas

o entusiasmo
dos poloneses'
Londres, 30 (U. P.) - Um

telegrama da frente polonesa
dá conta de que os polacos es

t�o recebendo entusiastica
mente o exército russo nas ci
dades libertadas da Polônia. E
acrescentava, que milhares de
filhos da Polônia estão-se alis
tando no exército polonês do
general Berling.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILA NEA - Rua Traiano. 12

CARlAZES· DO DIA
HOJE 2a.teira HOJE

CINE

CINE «IMPERIAL)
/',,'s 7,30 horas;

O eletrizante filme sintético com Ellen Drew:

Recusamos morrer
IS. especular produção de Cecil B. de Mille, em última exibi

ção, com Jae! Mc Crea. Barbara Stanwick. Robert Preston,
Akim Tamiroíf, Brian Donlevy e Walter Brennan:

Alianca de aco
. . ,

COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
Prl:'CM Cr$ 3,00 e 2,00. -Imo. 10 "i"of'''

. ,,_ _
- -

_ � _••••-••Jf
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A l\IAIUNHA EM P:\CLISTA
Talllbt'l1l a ':vlat'inha dc GUl'lTa,.

representada por lIlll grupo ,bri
lhante de oficiais, visitou Paulista,
reCL'ntelllL'nte. pal'a admirar aquela
obr,1 gigall tcsca, (IUe SL' desen vol vc
tudos os dias.

O almirante J)urval de Oli\'l'ira
Teixeira, L'ollwndaJllL' naval du l1ul'

destL', ,1L'Olllpanhado (los ofiriais do

seu ESI,l(lo :\-laiOl' '.' do COlll<lllllHl.ltC
e Oriciais do encouraçado "S;-IO

Palito", foralll I'el'ehidos na cidade
industrial do nOl'te e yiVCr,llll horas
de COJlvi\'iu l'Olll a sua população
i'L'liz (' laboriosa, colhendo illlpre,,
s()('S vivas do ClUC' ))<Íde a inicialiva

intcligenle no iL'JTeno das grandes
I'l'a I i zaçr)cs,

4 o ESTADo-Segunda-feirai 31 o.. Julho Ot! '944

•

al�r
•

B[IOD8
•

� �[I O�
AS FÁBRICAS PAULISTA E A SUA INF'lUÊNCIA NA ECONOMIA DE PERNAMBUCO - UMA CIDADE FELIZ � O AMOR AO

PRÓXIMO, TRAÇO PREnOMINANTE DE UM GRANDE CARATER - O HOMEM O INDUSTRIAL E O TURFMAN - OS PRO
CESSOS COMERCIAIS DOS IRMÃOS LUNDGREN, REVOLUCIONARAM O MERCADO DOS TECIDOS

Pelo valor da sua indústria, pela im portância do seu comércio, mede
se seguramente a cultura de um povo. Nas atividades prcd utivas de uma

nação se reflete o espírito da sua g'ellte, se traduz a energia dos seus ho
m ens e segurança das sU<J.S instituições. Só os grandes pOVHS possuem
grandes indústrias, só os povos organizados podem manter um grande
comé rcio.

As iniciativas pa rticu larcs Que formam e alimentam as grandes or

ganizações comerciais ou industriais deixam de pertencer aos homens que
1I.S tornam, porque passam ao patrimônio do país e se 'integram na própria
nacionalidade,

Cada fábrica que se abre, cada estabelecimento que se instala, é um

110VO passo no prog ress o coletivo. E cada vitória que se marca n esse ter

reno, é lima vitória nacional, que enaltece a grandeza do país em que ,.;c

verif'ica, exprimindo a sua pujança e as suas possihih dades.

curses r igorosumen!c necessários à Esse conjun!o de Ires centenas l Nos serviços do cngenho AL
'lida suurlavcl. o trabalho ahundan- de estabelecimentos espalhados I DEL-\ os Luudgtcn promuvcram
te e bem rcmunerndo, tudo se reune pela extensão do tcrrítóríu nacio instulaçúo de luz elótr ica, dorrnitó->

para fazer de Paulista a cidade Ie- n a l, co nxl i l ue 1II\Ia po ícncia comer, rios par,l oficiais, tclctoue, l igan
liz H cidade que n50 tem queixas, ci:\1 influindo d i rc lamcn tc na eco- do o -Pôsto do Comando ao Q, {i.
qll�' vive a� suas llecessidades e seu- numiu de Pernambuco, onde pesa da ';" Hegião' :\Jilitar, inst a luçào (il'.

-rgituçõ cs r- sem pesadelos. corno elemento da maior relcván- IP'II'pIlIOS de n l l us l'a l a n l cs nara 11"-

Tvrr» feliz ele gentc' I'eliz!", cia, figurando, nas eogitaçõl's fis- radi,lçiio da BOBA no BBASIL, etc,
o HO.\IEM E o INlnJSTRIAL cais da grande unidade nordestina, Colaboração in tcgru] COIl! o gl'IlL'-

À l'xlí:'nsno da t arcfu não absor- em posição destacada, corno I'OIlll' ral Newton Cavalcunti, mamíundo

vcu o homem. Dentru do industri al. de renda das mais importantes c' anipliur os trabalhos ugriculas a

frio e nrcdido, que culcula os lucros salutares nara a "ida do Estado, cargo da Sl'l'Ç'ÚO ugro-pccuá r ia da

I' lllede as 1l0ssibilid:llles, vive o h o- A c.i rcunsl ância de não se e n- Cmupa n h i a de Tecidos Paulista;
-nem, pl'(Jfundalllcnll' humano, que cou trarcm as f'ontcs de contac: <l Cou duçâo pura o comnudan

í

c c'

uáo esquece os seus selllelhante�, CUIll o público consumidor dentro oficiais da g" Companhia ucauí o

'rue vive as uas necessidades e SL'n- do terr-itório do Estado, dado que nada em Paulista;
Há homens Que nascem industriais nu comerciantes, como há os qur- l� os seus desejos. , '

dali nartc o urudulo '1 ser f'orncc..«. I i1rnl'C'I, l'nó'.) til' 400 larunias da
nascem artistas, Por iss o os WJl'rúrios das Fáhri- c para ali cor-rem os lucros do n e- Bahia e 500 bananas ao qunrtr-I do

A vida ativa dos que produzem não IS fruto de um acaso, conjunção CDS Paulista morum como gente :1- "úei" não tem influêneia dcrixiva Exér-cito em Rio Tinto, onde se

de ci rcunstâucias, mas consequência dir éra de uma tendência or igiual,
v i lizuda, eu: rasas alllpt�ls, areja- �os r��;ttllados da indústria central, ac hu lima corunanhia do 15° H, 1.,

que constitue imperativo a conduzir o individuo na senda do tr iunf'o cm
las c cllnl'ol'túveis, ondp e !JOIII 'V,l' que forma () núcleo que L'X)lOl'i:1 a f'o ru ccimcnto c��se CIUC i: f'cit o dia-

determinada atividade. vr-r. Tôru ;dillll'ntos farl os e saudá- mercadoria e recolhe a margem - riamcntc ,

Há uma combinação de virtudes especiais, de tendência oricntada-
veis. oferecidos cm l'ondiç'oes con- por si própria r eduz id«, '{ratando

em um sentido determinado, que levam o humem <à vitória na vida, Náo vcnientcs c condizentes rom os seus se de pr-oduto eminentemente po-
se improvisam os triunfadores, como não se

í

mp rov isam os poetas, recursos, pois a exploração, praga pular -'- que o comércio decor('en-
"

,," que rlmni n a todos, os grandes ('el:- te guarda
'ro� não VleL'F! a li , onde () IllUU,,- l� um processo original. sem rlú-

Frederico Lun dg ren pertence a essa "elite" excecional de grandes tr+al que construiu u 1II011UllleIÜ() vida, JlI<1S de admiráveis resultados,
vencedores. Nele se conurezarn todas as virtudes do homem que devia

si-u: par claqucla indúslr�a" s�h(', pois que oferL'ce a vantagem sem

vencer, porque nasceu marcado pelas qualidades de energia, clar ividên- iensur nas exigi'ndas mais legll!- par da oferta lI.o nro.luto da Iúbricu
cia, retidão e firmesa que caracter isam os triunfadores,

!l1as dl)s SCllS ('nla�)()radoI'lJs e ,nao aO consumidor,. SCIlJ a call(lal infin-
Orielltou-"e em um sentido que escolheu conscientemente e seguiu-o medelll esforços para ll1anle-](�� davd dos aCI'(.'SCllllOS aconsellwdo�

.8em sacrifícios, porque era êsse. realmente, o que lhe indicavam as teu-
pro!egillos ('.ontra () Illal sem reme-l'pela 'maior tll,l menor" neccss](lade

dências originai;;. IÜO d'ls "randes cit.l.ndes, .'

: l!e lu('!'o dos Illtermedwl'lllS,
A sua vitória foi uma conquista natural, que se processou normal- .

A l�r()�ria natureza eSDedal dn! A RAZÃO DO TRIUNFO
mente, através unIa existência ·inteira de dedicação ao programa que o 'Iglon�erido de sel'l'S, lltl.idos 110,I' I () j)O\'O llH'desto, que precl:,êI ad-

espírito traçára. �l�ll inleresse geral único - a fabn- quil'ir l�rodllt()S Jndispel,lSáYL'lS por
A sua atividade, a naturalidade com que se conduziu no caminho

('acão (los famosos tecidos que s,e preços JlIslos, nélll precisa q�ll' lIH�
determinado e a firmeza com que enfrt>llto!l todos os obstáculos que a espalham' pelo Brasil --:- tnrna fal'll eselan'çalll as y�l,nla,gens do s�stl'l_lla
vida oferece aos que lutam, valera.m-Ihe o triunfo positi,'o, integral, aIJ-

expelir, qlla�.i �,atu_ralm�n{e, o� �le: adotado 1>e}�ls labflc,as dos 1.:'lI1�OS
soluto. em toda a sua enorme expressão, apontando, afinal, o grande in-

menttls in(lesejtlvels, llladaptavels L�lI](lgl'CIl, I �l1lt() ,assllll que d 1n

dustri�l qu� atravessou a vida cercado pelo respeito dos Que o cercaram
ao meiu, O ocioso, o malandro, o dustl'lH pr('CIsoll Instalar 3{),1 lo.!<l,';,

�m todas as .oportunidades. \ lJro[issional. ela vagalm':lda&em, (PIC' s:io ()iill'as �antas bocas por
:1:

COlno o eXI11orador Oll () .Ylgarlsl�. onde expele. os IndhuI'l''s de 1l1\1ros
'* :;:

estari::un tão h(:.1111 ('111 PHl1!Jsla COlHO :1<' bons It'('ldos q�le_prodl1.z, ofl're-
Frederic(l Lundgren e seu irmão Arthur, fundando as I<'ábricas Pau-

tIi II pr em Londres , , ' rendo-as Ilas cond lçoes malS \'an t:.i-

listas, não se limitaram a escrever o capítulo maior e mais rutilante da ,\SSISTÊNCIA CARINHOSA ;,),�nS, IlIlis Ullla pequena margem cfa

indústria nacional dos tecidos. Não se circunscreveram ,ii glória de uma ;\,'iio ancnas nas grandl's filbl'ie"s indústria, sOIlIada a outra Illargclll
iniciativa vitoriosa no setor industrial, que revolucionaram com os seus

dr' P:ílllfsla, mas talllb(�lll nos ('e ':l- peqllena do cOlllélTio, fOl']InUll o lll

métodos. que reformaram com os 'seus hábitos, Quizeram estender. ainda
t"[l� industriais pUl'aib:ll1os de Bl,) cro cOllsltleravel da empresa, tal:to

mais, a importância do cometimento, ramificando pelo Brasil inteiro, Tinto, 1)I!tro núe!co nl)l;lY�1 da atl� mai()r Jl�'lo \'olul1}c das lransaçocs
através de vá:ias, centenas de l_oja� d� varejo, a iniciativa que ho!,raYli, \'idade dos irmi\os Llln(tgre�, ha qllE' realIza atraves lanlos pontos
-desde seus prImeiros pas�os, a Industna de Pernambuco e do �ras!L _ wn l'llid8do especi,lI com n vlda c de contacto com o povo COllSllIlll'

Eles levaram a 304 Cidades da nossa terra, do extremo no! �t' ,a? e;- 'q saúde' do trabalha(for l' sua pro](.. dor.
,

tremo sul, em todos os estados, em todos os quadrantes do terntOrIO (,a"
O' "'randes indLlstriais parlem O sistema e a qualidade eslabe

pátria, a etiqueta famosa da iudústr�a de tecido,s, dos tecidos bons e ba;a- do �l'illcípio que o nper�ll'io preo- lecerall1 a supremacia, I�larca ue

tos, que se impunham e que conquistaram faCilmente todas as preferen- CllP;f]O conl os filhos Oll sem C()!1- 'll:igClll selll par, qu� resiste" atra-

i;.ias. r I·'to l)rodllz., l!lCl1')S e com menos ves dos anos, aos esforços mms ck>·

'd b I'
-

I d l' 'a a ser'o , 1" 'I
'

I' 1
'

IOs tecI os pernam ucanos (OS lfmao Jun gren ex g'l m P' ra _ 1Jerl'eicufl, Adotando a l'O ltl�a ,I n e' Clt [( os .para vellce- a,
.

aceitas, apenas essa recomendação: são tecidos pernambucanos dos !i"eni� dos ,'cnladeiros aclml11lstr:l- PATIUOTISMO E DESPRENDI-
irmãos Lundgren. 'I�res � e () govêrllo (le!úlio_ \'ar- ,_

MENTO
,

.

Os brasileiros de todos os recantos. dos maiores centros l}I)pulosos
"(as ai esló ('(I!I1 a slIn leglshlçao dl' Os Irlll�?S �_ull(ll?,.en, de Ol'ig(,l�l

aos mais distantes rincões sertanejos, aprenderam a usar esses tecido,", e
")1'otecão ao trabalho dando o exell'- Illodesta, ,JHIIlUIS qU1Zl'ralll perder _li

jámais se lembrariam de trocá-los por quaisquer outros, pois que a eti-
)10 nlagnifico _ os innã�Js LUlld- cnntaelo CUll1 () po\'o, elll CUJO SL'!O

quet.a' famosa, simbolo de honestid�de, � d� p�triotismo, al_í e�ta\'�, elo· "H'H cugilam da "ida privada de) nascera!11 (' COIll eU.la eooperaC:::t)
quente e eXJ1ressi\'a, contando a ,hIstOrIa InteIra. de uma Illdustna que c": )hhnrat!ol', antes d(' pensar em COJlS1nllraJIl ulIla das obras lllalS

I b t d d 'd'd d d' h T;' I,.
I' f I I

' , 't I B
"

nasceu t' venceu pe a oa yon a e eel I a e OIS omens, J', porque exigir-lhe o máximo dr 1'�'!1( Ulle!1,i). SO ler !as, e mais ,i)OIlI as ((l ,raSI!.

e�sa hist.ória, sÍ1lgela e breve, é a jHópria história da indú"h'ia no llrailil, Paulista, POIllO Hio 1ll1to, tt;TIl A J?ro[ll'la L'sl,le�laltdade a qu(' ',i'

i'lorescente, Ilrogressista, avançando bravamente no prest.íg·io, tão firme
ul1la >Jssist0ncia sanitú�'ia ('OI�Jpl('- ded,l('aram, pXlgll1c1o o concllrso d,'

� tão forte. que já ultrapassa as fronteiras amplas do país, para se impô!' 'a ' cuida ('0111 U lIlalor carinho, illllltas erwlul'Hs I1lOclcs!as, e a ICI)-

110 estrangeiro, como produto que merecem ser c,onhecidos e l!sados. �Ü(� aíPel;;s do o!lerúrio y1l1 plen:.1 dencia decidida pan� fornecer pIO-
Essa hisí.{,ria foi escrita pela decisão bem OrIentada de dms homens, 'üj\'idade, mas (los seus Íllhl)� q11l' dutos para a g�.ntL: Simples, de pou

de clois IJatrícios que souberam vence!' e (IUe não esquecem nunca de co-
scrü.o os oJ)el'úrius de ,\lIl�llllw, d,-- C()S l'eCllrSOS, lll(;lil'<l CUlllO eks �,'

locar, acima dos interesses particulares da emllTêsa imensa, os interesses
dieados aos grandes ilenll'lIores l' JlHIDIIVe!'lllll prOXlIllOS da Ol'igl'llI,

maiores do Brasil. ('ducados na eseo!<t bO:1 do lralJallw llnldos a C'allwda, SOCial elll qlle 111-

e (h! disciplina lll'odllti\·,l., t.ar'llll ,I!OS jlrllll('Il'OS ,1I10S de \'Ida,

ViVIA CIDADE PARA A FÁBIUC.\ As Casas PCl'nalllbllcanas são, Os ol)l'r�lI'i()s dos centros Indll�- Por ISSO Illl'SIlW 'possllem, no 11IHIS

Iniciando as sllas atividadcs COIl1 l'ealnlelJle, um" inslitllição nacio- triais (la ellljlr(>sa LlIl1dgrc!1 )los' alto grau, o SClltllll('lltO do ('Oil'tl

<I dis[)osiç'ão ctl' !evú-Ias Illllito lon,- nal, de carncterislicos jlrúprios, de soelll e<lS8 própria, l'igol'osa llSSIS"! ,'ISllIO .l' SL'llll'IlJ,
_

COIU Illt�nsIdade,
ge, os irllliíos LUll(lgren não ll1rLla- prilJei[lios singulan's elll relação <IS tl'l1eia medi'c;] e sallilúria, eSl'ola�, as �l'al�dcs l'lllOÇ'OL'S da vatrl".
ram L'1lI ;lJJllrar que, para ('onter li l'Ollgc"I1L'l'eS, ,Hlotando, !lO Ilorte (lll d('ntishls, campos (Ie esporte, 11os, ,.I:\lllaIS nenllulll ap<;lo a geller�)
lml'nsi(l<lo. da sua indústria lliíCJ no sul. llúbitos orienlados lllllll pit�lÍs e lllutel'nidade, onde encon- s;dade que a prosperidade PC'rIll,II'"
vasta\',llll os espa\,'os reduz'idos dos lllí:'lIllO' ,enlido essencial, que f> ') tnllll C(lllslantl'lllenle ([UClll Sl' deiXOU de L'llconlrar eco ('llll','

g('andps centros populosos, d(' honrar I) prestigio que a indús- preocupe com (l sC'lI !J('1ll estaI' (' ',lljuel('s homens prallcos, llIas llro-
,

�flO lwvia Illeios de estabelecer, tria I'alllllsa conquistou ('OIIlO lllll di- com a rcgu];II'idad(' da sua saud(', flUHlalll('IliL' patriotas, SCllljlI'(' pron-

dc i Il icio, I)S I illl i tes lJue o flltu!'l) I'L'i to i Ild isellti ve! e jálllais ('on les- O AI'AHELHAl'IIE-:\'TO tos a concorrer valJ.Osamente para

iltlporia, E (l campo, assim, na SlI'l lado. O espirito l'Sl'!:lrL'cido do Yl'rd,,- os grandes 1l10Y111lelltos ny�lf)naL�.
,1I11]llid:io,' Il;lO somente aSSL'gura\',( PAULISTA dciro cherc de indústria, que o <lS- Yejalllos, ('m tr,!çl)� rapldos, ai-

a jlossi�)ilidade do desellvolvimen· Assim ,como Süo P<1ulo é,o 11Iaill!' peelo L' os dl'hlllJ('s de P,lullsla t()]'- gUlll<lS (!:is conlJ"llJuH:oes lllaL� rl'-

lo plant',jadu, ('omo orL'reci;1 o hc- parque JIHlllstrlal da AlllerlC'a d,) Ilam e.iaro ao olhar 111l'110r obsc'r- centes leil,ls CO!II, o SL'j]II(�o. de' eOIl
lle!'íci" da I"orllwçüo de noY()s CC'll- �Sul, P,llllisla é o Ilwior parque in- ".,dor t8111bl'lll Sl' re\'el<1 no apare- (,OITc'r para () eXilo das IIlICI<11.1 \'�IS

tros de ('ull.ur<1, cfe ulIla cidade no- dustl'ial do Norte do Brasil. 1I;"lIll"�110 das 1':\iJriC<ls, oriciais:

\'a, ondc se alJrigaria a obra dos in,· Cidade lllo(Il'lo de higiene l' dl' );ã�) se cogitou de ('usto, ,1ll�IS.l(' !)onalÍYo ::1 B,�l.allta da PrOdll(;ãD

'Iuslriais, orde!lJ, nascida e forlllada !lar,l lIill oU:1Iirlade: as IIlelllfl!'l's 1ll,1(11IIna", (P('rnanl!JIl('(_ll (.rS 1O().()I)(),oo.

E Paulisla, uma cidade nova, silll- rim determinado, i: llIlla contin'I<l-, ,; mclhor matl'ria prima l' os H'eUl"· ))(lnativ(_l as l?ata�has da Produ-

lks, Illodesla, Illas sobcl'!J,:' de ellL'l-' ção, aJlenas das filbl'i('as iillens:ls, sos mais lllodcI'IlllS e sólidos de pro, çiio (Paralba) {.r;'; aO,OOO,oo,
�fia de atiYidade l' de dicienei;i, " quc honram a indúsll'i;l do BrasiL il'çãll <10 oj)L'I'úl'io, tudo Illl'reCell ])onalivo de Cr" 200,,()OO,oo 'para
� c'entl'o de onde se espalhalll JleLI 1� cidade Yi\'c da UlIll'ica, dc qUI' ati, os cui(]ados L'sjJl'ciais de venla- os sel'viços de AsslslL'n�la SOl'I,1!

i!lJeJ1sid:'ío da nossa terra 11Iilhares n;lsceu, E a sua !lo)llllaç'ão, elll cujo dpil'os tl'rnicos, a cU,j() olhar :lIento sflb 1\ l)atr()L'illio (la [lma, Sra, ])arl"�
. ,

I' 1
' " I I II "\' Sli'llPLES E AFAVEL

de melros dos I('cidos que' \'estL'nl {l seio nau 1,1 ligar para os oe10S03, não escalH1U o 11111111110 ( l' ,I le" :lI'gas;

povo e que süo cada yez mais pro- l'orl'esp()]1(le inleiramenle ,10 esfor- As f;'llJric�ls Paulista, s:'i(), sel11 du- ·1 ('amilJlJ(-)('s :lO Exércitl), sendo .\]ll'sar do vullo cOllsiderúv('] da

('tirados, (,'0 de que S(' origina, I'Ol'lll,lIHlo l' \'ida, (las que l)OSSlIPIll aparl'llta-' :l L'III f'l'rnallllJlI('() l' 1 lla ]',Inlikl: rortllna que l'l'ullill, 1rabalhalldo

SllCESSO SEM PAR Ill<llltendo os lu!Jol'iosos (,ollslru:'l- Illenlo mais Ilerfpito (' 1l1,lis imp",- () prl'dio do l]()spilal de PaulisL1, ('lll'I'gi(';ll1ll'nle para a yitúl'ia dl' sua.

J I I I I I',
'

A' II"lll'll() C (Ill' S('I'\'(' ill(lústria ',' honrando as t radi(".'õl'S'
:\'enlllllll produto l1aCiOll;ll ou l �;., n's (aqlle a gr<lll( ('Z,I (' O(jlll'll l', lanle l'm tO( () () P;IIS, qU(' UI S, I' In,l" : c " ,',. ,

-

II' " 1 '! I ]" I I
' ,,'" (' lllt1 11-1" I J '(\ (Il' ,'ltl' \'illade do nosso DO"O, Frl'(k-

lrangeiro, dos mais ('onluns Ol! m;li" ([Ul' tao u () ergue u C'S 01'(:0 ( o O!H'- Prova-I.) a quanlH ,11 c' e :l qlla 1- lle (1Ilar l' a" ,o ,li I:J (O I
, .

.

f) [' I'I'(,() Lllnd,iiren l' lll)) hO!lIC'lll Siill-
IH'('l'Ssúrios ii \'idll do !l0Y(\: Ill'- rúrio �lrasill'ir(), ,jade do Sl'lI produlo, Ilnj.lI'C'ssIOn'lIl- ), ,; "

.

J) I I' I' L' I I' I I ('
-

1 \' 'll'l'()S 1ll'C"(I'I( S l'I11 ])CI' j)l(".· (' "t('()lhedor, ('l)!ll Il1ll'llI é iJol ..i
nhullI pr,)(lulo manufaturado com l' ii se PO( cr'l (IZC'l', SC'lll re 0- tes, cm ([lia quer sell I( o que se ex;, .C'SS;If) (l';. ).. - .,

(j1J<tlquer oiJjcti\'o; nada do que f>(' rica, que é uma cidade industl'ial: mine,
'

nalllbll('o I' n:l l'ilrililJa 1)ara (Iivc;'- L'(,n\'l'rsar,

])roduz nas f;'!llricas do Brasi I ou dc' in [L'grallllell te i ndllst rial, vi vend(, JNFLl'Ê:KCL\ DA INDúSTRIA sas Ull idades do Exérci i�l; Figura si 1l1jlútic<l do llonll'st in(l,

I f' I
.

I" I' I' l' I' I ],. til 11' '1' l'l' I ('(lll\'I'\,C' ('OlJ] iodos com a IllL'Sma
1"ora alcançou, j;'llllais, a ]Jo]llllari- (<I a lrl('a e ]lara;l a Jrl('a, (1<1 As:lO! ops c'rllalll )ltcalla� on 'ornC'(,llnC'1l o 'e ('I ,é] (1\-. S, s

dali(> dos lccid()s de Pernambuco, apús dia, noite- apt"ls ]loite, pl'odu- P<lulistas eSl)alhadas em todo o Br:l- VC'Zl'S nara as cantinas dos di\'l'l's(js atl'�l('nle,sillluli'cidade l', <lO cOlltrú-,
,

I 11
-

I I I [' I I 1'1'0 CI'I,) (Illl' sllcede hahitwdlllenlL',
l� tüo nnilll'al procurar nas falll(l- zindo selllpre, infatigavellrtenil'_ si!. sendo organisIIlos aulonOlllO,;, lata lOl'S aqnar c' ,!( os nos �s a( os

,

I' i I t f '

I) I J) 'I Illlll",Cl Sl' ,sl'nlill .!(,)nlinado IJc'lo (!L--
:,;as Casas Perll�lJlllJllcan,1S do sul, (),I p,)rq,ll', por lll'dS qU(' PI'O( u:w, ,1111- que agelll indL'pl'!1( L'Il .ellll'n e, o;''· (I(' eI"nHlll lUC'O l' . :!J';l1 )a: '

, \ I' t I I
'_

.sn,I·,') (ll' ,-,;\'1'1' Il()S ,!lI",lll(IC'S' -cc'nlr(Js_
j]:lS Lojas Pallli�tas do Ilorll', os te- dil núo basl.ara Dara alender a 10- m;llll, entrl'lanto, a m:l!01' (' IlHHo; • P,lrl' 11<1111('n o ( os ga j)o(,s l: ('<1- -, " -

eidos dos irmãos Lundgreli, qUl' dns as nel'l'ssida�ks da llrOl'UI'a in- illlporlante (";l(lei,1 "f)IlH'lTial d,) SilS no engenho ALj)Er�de j!i'(l- elllbora \'iaje (,Ol\staniC'1I1cntc' para

ningul'lll �l' preocupa Clll sa!Jer se cessante, pais, nüo rxistindo lll'rIlllllllll Olltra llril'(bri(' dos lrm,los Lundgrcll, tod"s os ponLos do país,
t:XiStCIlI out ('os, similares ou dil"c- Tcrra simples, de gl'nle sinlp,!" organizaçã,! qlle' se lhe assrlllcllll', para o ucUnlO!1:lIllCnlo de tropas, ,\ SlIa PauEsla, obra sua, do se!1

l"el1l('s, qUl' possam merecer l1refe- tica, que niío 'telll prohklnas aC1· Jl('!ll !1psse nCllJ l']]] <[ll<llqupl' oulro a-fim-ele ser [pila ,) pl'ellaraçflo dr; c'·,foi'(:o (' du sua intcligl'neh, l'Olb-,

l'l:ll('ia, bnllllladores: O clima !JOIIl, os 1"'." ,dor, Exérc;,jjo eApcdicionúrio; tiluc llluito para Irocú-la p(Jr (lU<lI-

::: :]:

Prellaraç'ão de estradas entre
Paulista (' o engenho ALDEIA, para
melhor ucessu das tropas ao rcf'e
rid() engcnho ;
't'rnnspurtc nela via fén'ea tI:t

Coiupunhia de Tecidos Paulista (I�
todlJ mal e ria í necessário e enviado

velo Exérr ito par« o acantonurucn
to d(' ALDEIA,
Ct'ssào de l1lna casa grande da

llraia de CONCE[ÇAO, onde eslú
acantonada uma fôrça do Exérc.ito�.
Doaçãu (le Cr$ 102,000,00, en tre

gues ao 'Ministro da Aeronáutica,.
dr, Salgado Filho, para aquisição
de Ulll ayião de tl'einumento a"atl

çado,
Ct'SS;lO da lancha "Brasil" ao E'n

COlJru('ado "Süo Paulo" nara o ser

viço de vigilância da Cosia de Per
nalllhul'o,
Donativo à L. B, A, na Paraíha de

Crií\ 15,000,00.
Aquisição de bonns de guerra na

Paraíha Cr$ 20,OOO,O(l,
lnstalaçclo de telefone e j.H'e!Jara

ção de estrada entre Paulista e a

que ('stú localizada pelo Ex61'(�it(l
em �lalllanguape c na praia de, Con-,
cciçào e Hio Doce.

DISTINÇõES
Pel"s serviços prestados à Pátria..

e <lO Exél'cito, o Coronel Frederico
Lundgren recebeu o distintivo de.
ouro dos Guerrilhciros Benelll('ri
los, oferecido pejo general Dcrllu:
vai Peixoto, antigo ('olllandan le d,t
7" Di vis;'io de [nfan taria,
AllHUndo ao grande induslrial, h

Coronel Newton Cavalcanti, que co

mandou a Hegiào Militar, a[inllOlt
<[Ul' ele foi o seu lllaior e tnab efi
cienle eola'borador, l'm uma hora
gran', em (lue se illlpunham Iodos
os esforç()s para o bem da P;'lll'ia.
:\'ão !lICHOS eloquenle é a di�lin

çà() da visita do Pl'csidcllte Getúlio
\Targas, que adlnirou a obra gigagn
tl'SCU, naseid;t do esforço dos ir
mãos LlIndgT'el),

O esrorço de guerra do Brasif
lelll lldo, naquele l1ucleo l1Iagnifico
de <.lI i\'idacle, 1111l<l ('ooperaçii() sem

vaI', que illljJl'L'ssiollH J)ela esponta
Ileidacle c: pela eficii'l1l'ia,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Até a presente data foram as I!.seguíntes as firmas comerciais

-que autorizaram a sua inscri-
ção como contribuintes da
Caixa de Esmolas aos Indigen
tes de Florianópolis: - F. Dau
ra & Cia., Alexandre Salum,
.Nagib Uehbi Mattar, Firmino

Lourenço, Orlando Scarpelli,
Estefano Kotzias & Filho, João
Nicolau Jorge, Filomena & I
Cia., Irê S. Ulisséa & Irmão,'

�nJo��rn��,�II============================��_�'�'�-�,=�=�-=-�==�,---.-.-.-------�.temis Triantafiles, Emílio Díns-

laken, Walfredo Gebbcke, La- l E N t�
·

go & Almeida, José Araújo & I cos e o leIas
Cia., Milton Espesim Vieira,
Manoel Joaquim dos Santos, _ ._

L. da Costa Ávila, João Jorge
Mussí & Irmãos, Namen José

Curi, João Abrahan, Nicolau
Buatim, J. Abrão Daura & Fi

lho, José Elias & ;Irmão, Raul

Cherem, Arnaldo Müller &

Cia., Walter Moritz, Empreza
Construtora Universal, Labora
tórios Raul Leite S/A., Luiz

Albani, Severo Simões, Baach
,& Cia., Santa Cruz Companhia
de Seguros Gerais, Josefina B.

Salem, Nilo Laus, Nicolau Jor

ge Berber, Apóstolo Paschoal
.& Irmão. Siríaco T. Atherino
& Irmão, Tuffi, Amin & Irmão,
The Texas Company, 'I'eodócio
A. Comninos, Manoel José Ma

chado, Demétrio Cambures,
Nagib Massad & Irmão, José
Cherem, Fiuza Lima & Irmão,
Júlio Cesarino da Rosa, Celso
"T. Koerisch. Durval Sabota,

----

'Romanos & Irmão, Adão Hahn, COIIlpraSCarlos Galuf, Licério Camargo,
-Calil Cherem, Carlos Pôrto, CASAS
Padaria Carioca, Rudi Schnorr
·Z. L. Steiner & Cia., Limonrri
& Chait, Osmar Regueira, Luiz
-de Freitas Santos. (Total: 61).

'�aixa de Esmolas

)

C}IA GRAi'\DE DíVIDA IPcrnumhuco. cm purt iculu r c o,
Brasil, en: geral. co n l ru i raru unia

gnlllde d i v ir!» COIlI os íl'lll:'lOS Lu nri

gren.
Ellln'gues desde- ('edo a unia ali

,\'i�lade J.l1·oduli\'a, h-va r.un a 1){I'n.
lel'Jllo UI)) prngr.uua, ('l)l1slruiralr"
l'OI1COITel'<l1ll p.u:u Il l,)'ogrl'ss(l ii,)

'l),lÍS c ludo fizer,llll nara honrai' a.';

Jl'arli�·(jes Iil' ellergia l' de inil'ligl\'I'
cia do llOSSO ]JO\'O.

•

Ess�1 ClIIlll'cs:1 é UIlI silllbo]o L' o

ll;![)'iolislllO dos sells c1'Í;)(]o)'es )'cs

-;al1;1 ell1 cada detalhe tio IllOllllllll'll

lo imellso l' gelleroso.
Eles SOulJl'r;111l sc)' Iltl'is a si jlj'('

prios, sendo lIliJissillluS ao 13rasiJ.

A "CASA SANTA ROSA" comunica aos seus distintos clientes e amigos
que as suas Secções de Sedas. Lãs e Casemiras foram transferidas da

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

(loja e sobre-lejo).

Casa
ORLANDO SCARPELLI•

o
·

·

·

Rua Conselhe ro Mafra. 36 - Telefone 1514

FLORIANOPOLIS

O abastecimento de carne à

I
cidade de Porto Alegre voltou
aos seus limites normais. Tam

bém, a banha teve a sua distri-

I buíção regularizada, com o es

tabelecimento da cota mensal

I de consumo de
*

seis mil caixas.

, A Prefeitura de Belo Horí-

Izonte está .procedendo, segun
do telegrama recente da "Asa

!press", à construção do Teatro

I Municipal, que,
ao que se pen

sa, será o maior do Brasil e,
quiçá, da América do SuL

I No dia 1 o de' agôsto víndou
• ro, o embaixador de Portugal,
18r. Martinho Nobre de Melo,
oferecerá um banquete ao em

baixador da Grã-Bretanha, Sir
Donald Saint-Claire Gainer, e

à Marinha Brasileira.
*

Para efeito de lotação, se

gundo decreto-lei recentemen
te baixado, ficaram considera
das repartições do Ministério
da Viação, a Diretoria Geral
e as Diretorias Ieegionaís do

Departamento de Correios e

Telégrafos.
•

I Terá início no próximo dia *

IOde agôsto o prazo para pa- Despachando um processo

gamento, sem multa, do ím- esclareceu o DASP que a proí
posto de indústria e profissão, bição de acumular não se Iímí-

em Santa Catarina. ta à remune-ração, mas abran-
* ge, igualmente, a ínvestítura

Projetam-se grandes prepa- ,.em mais de um cargo ou uma

rativos, no Rio de Janeiro, pa-' função pública, embora só um

ra comemorar, no ano vindou-Ioargo ou função seja, realrnen-
1'0, o centenário do nascímen- te, exercida ou retribuída, res
to do Barão do Rio Branco, ha- salvadas as exceções legais.
vendo o DIP publicado um edi- 0):'

.

30.000,00 tal, promovendo um concurso O presidente da República
para a elaboração da biografía assinou decreto-lei isentando

2.000,00 resumida do grande Chance- as entidades de desportos náu-
8.000,00 ler ticos, títutares de aforamentos
24.000,00' � d t de unarj 1 d20.000,00

..e e errenos e marrn la, 'O

11.000,00 Conforme anunciamos, em �)agamento de fôro enquanto
15.000.00 agôsto próximo, será realizada, os utilizarem ,para a prática
10.000,00 no Rio de Janeiro, a 2a Reunião de esporte,

(' 1 ., mesma intel iaência mm
Aceitamos enCargos paro a venda de ímóveia nesta capital, Pan-Amerícana de Consulta ,�

Alll,. ,"Qllt I' .'�';fabl'l·c·IÇ·cI('" de I:'" 'l'l"s ' Coqueiros e Estreito. Trabalho honesto, rápido e eficiente, mediante sôbre Geografia e Cartog-rafia. O presiclente da República
'qllelHJ�_,'co, ,.,) L�'''"

'd'- ._ Of ALAI R Dd 35
com (\ ruesrno carinho e a mesma

mo lca comlssao. ertas para . . ves, ua eo oro,. Sabe-se, agora, que à Secreta- assinou decreto-lei abrindo.
dedicação, Frederico Lundgren se ria do CNG chegaram nada pelo Ministério da Viação, o
-tledic» aos cuidados da criação dI' d 4620 1 "'t' 1 d C <li

,

l ! menos e vo umes corres- creru o especta 'e T"p.,.".
puro-sangue, otcrccenuo aos pruuos
nuciouuix _Q)'uL]lllos de uutávc t;;I�-' pondentes a cento e vinte obras ]00.000,00 para atender às des-

se. diversas, para serem discutidas
I
pesas decorrentes da ida de

J� o .41'>111(1(' diverí imcu to, a pai- nessa Reunião. 'dois funcionários tederaís aos
x ào desse hornern xirup les , qu e 1l1(J- '.' Estados Uu idos.
dif'icou a Iixion omia j'inalll'l'ira de
um csl ado, revolucionou uma a l i vi
ladl' nar i on al l' l'S(,)"(.'H'1I a púgill<.i
maior e mais rnl i lun

í

c da i ndúsl riu
.brns llcir-a.

quer grande cidad« de maiores I'C

cursos ...

O GRANDE DIVERTIMENTO
Mas o industrial uão vive só para

a sua industr-ia. Goslu imcnsainentc
{Ie canilos e possue o haras 11IaiS CHACARAS
r-ornplcro c mais importante do
Brasil.

I TERRENOSHealmcntc, o Haras Maranguape,
nas suas propr iedadcs de Paulista.
é um modelo magnífico no seu ge
nero, guardando, entre os seus rc

jn-oduí orcs, preciosidades da cl.isse
dt· Dcnhigh. Hio Tinlo, Corcovado e

./) grande Mossoró, o Iamoso vence

dor (li) lirande Premio Brasil.

,.

Cercado por destacadas personalidades, o Presiden
te Roosevelt é visto diante do túmulo do Soldado Desco
nhecido no Cemitério Nacional de Arlington. por ocasuio
da passagem do 25.0 aniversário da cessação das hostili
dades na guerra passada. (Foto da Inter-Americana).

Enquanto não regressar dos
Estados Unidos, onde se en

contra a servico do Govêrno o

major Landrí Sales, diretor ge-
I ral dos Correios e Telégrafos,
I ficará em seu lagar o sr. Antõ
Inio Ca,valcanti Vieira da Cunha.

I No eI�a 3 d� :gosto próximo
'e.",[reara no RIO, 110 Teatro Re-

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
('" \ \\Tl·'�rl�"Z,E.,I, INDO '''!'n]ui; • 6 � � � H\" A l.. -.JO lN ,r I L L E (iVlarca re�ISJ.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILME�TE
E COM RAPIDEZ .

Não Viva
pela Metade

e Vendas

Bruce Barton, homem dínamo, dá
conselhos sensatos sôbr e dieta,
exercício e descanso, que podem
ajudá-lo a sentir-se mais saudá
vel, a dormir melhor e a desfrutar
mais a vida. No novo número
de SELEÇÕES. E, mais:
Duelo de morte 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... Pág. 1.

O drama Bum moçQl feia
casada com um cego. A
meiguice e a dedicação transfor
maram-n'a numa verdadeiramen
te encantadora mulher ... Pág. 74.
Vida apertada duma re

truta - condensação de um li
vro hilariante... Pág. 97.

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.
Não deixe de ler êstes e outros

21 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JUNHO
Condensa.do para poupar tempo!

Acaba de sair (t�,·
Custa Cr. $3,00 /llt}j1

Rep'j'esentU'n� Gerat no Brasii: �

FERN.-\NDO CIIlNAGLlA
Ru.a rio Rosario, 55-A - 2.0 andar - rUO

Vende·se: Rua Bocaiuvo
Praça da Bandeira
Rua Fernando Machado
Rua Frei Caneca
Rua Almirante Alvim
Rua Major Costa
Rua General Bitencourt
Rua Visconde de Ouro
Avenida Rio Branco
Coqueiros
Coqueiros
Estreito

700.00,00
60000,00
25000.00
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

Preto

Barreiros

Balneário
Rua Frei Caneca
Rua Camboriu
» »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompowski
Estreito

creio a Companhia Eva-Stachi
no-Jararaca-Ratinho, com Ara
cí Cortes, na revista ele ArÍ

Barroso, "Tudo é Brasil".

PrelJtIgla o GOTêrno e ..
elasses armada8, - o. 8flrá.
om "q.lnt. - eolllDI.t.... (J..,
D. lf.).

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue

nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade. endereço e en

pelope selado para ares

po!'!to

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

R.a Cooselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entreva a domidli.

o sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HEMORROIDIS
tJte e!pecif;c(I
61ivi" ed dÔ'foJ
e euit« t'Á.S

iHfecfiieS ,t

�:::::::!Pi"�
A ação benéfica da Po

mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hernor
roides, é imediata, alivia
as dõres e os pruridos,
acalma e evita as cornplí
cações infecciosas das ul

cerações e varizes hernor
roidais, A venda em tsdas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROIDtS
Um produto De Wlu

Marcas em couros,
pe·les e solas
Rio, 28 (C. M.) - o Coorde

nador da Mobilização Econômi
ca, considerando ser de ínte
rêsse nacional controlar rigo
rosamente a produção de cor

tumes afim de atender as ne

cessidades do msrcado interno,
bem como sómezite permitir a

exportação, para o estrangeiro,
.de artigos de boa qualidade,
resolveu que a partir de 1 de
setembro do corrente ano ne

nhum cortume poderá entre
gar, mesmo ao consumo inter
no, couros, peles e solas, sem

que tenham carimbado no car

nal, com tinta indelevel e bem
legível, os seguintes dizeres:
1.0, nome do Cortúme; 2.°, en
dereço (Estado, cidade ou lo
calidade, rua e número, quan-!do houver); 3.°, denominacão
da mercadoria (vaqueta, sola, I
etc.) : 4.° classificação (1.0, 2.°, I

'3.0, etc., qualidade). A falta
de cumprimento por parte de
qualquer cortume ou curtidor
(lo acima estabelecido impor
tará as sanções previstas pelo
artigo VI do decreto-lei n.

4.750, de 28 de setembro de
1942.

APANHANDO
um

RE����"no"?"r iílfil} •

Faça isto ••• Ajuda a

evitar os resfriados
Quando começar a espirrar, a fun
ear ou a sentir o nariz irritado .. _ êsse
� o sinal de alarme da Natureza I
Providencie Loro! UseVíck Va-tro-nol
-pingue algumas gotas em cada na
rina. Depois, repare com que rapider
fIe começa a atuar, estimulando e aju
dando � defesas da Natureza a repelir
o resfnado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasí todos os resfriados.

GRATIS!

.,
\

VISTA DOS BASTIDORES

Um único movimento e a luz se acende! Nada mais

simples, nada mais Iácil, ... Já lhe ocorreu, entretanto,
quanto tiveram que trabalhar cientistas, técnicos em ilu
minação e operários,' para que lhe fosse possível, com um

único movimento, obter a luz necessária para a realização
de qualquer tarefa?

Do exame da'matéria prima usada na fabricação das lâm
padas Edison Mazda, até às verificações finais, centenas
de testes são realizados! Nessas provas, mesmo os mais

insignificantes defeitos, que poderiam passar despercebi
dos, são eliminados.

Como resultado dessas operações, as lâmpadas Edison
Mazda oferecem brilho uniforme, luminosidade, resistência
e economia incomparáveis - permitem-lhe realizar à má

gica da, luz com um único movimento de seus dedos ...

II.
�
!

1

I

8 o 1 o

bom.bas--voadoras TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente fric:do
nando o pescoço e o peito com alia

agradavel unguento vaporizante.
Uma applícação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um:

accesso nocturno.

Empenhada na guerra para apro
ximar aVitória, a General Elec

trie continua a fazer todo o possí
vel para manter as boas condições
de iluminação no lar, nos escri
tórios, nas fábricas e nas lojas, por
meio das tãmpadas Edison Mazda,
Incandescentes e fluorescentes. GENERAL_ ELEC1'RIC

LíDER DA INDÚSTRIA DA,ELETRICIDADE

Atacada- êl

guarda nazisfa
Londres, !JO (L, P.) - ilfllitas pessoas morreram no sul da Nova Iorque, 29 (SIH)

Ing'laterra quando uma "lwmha voadora " caíu, à hora do al- Informam de Londres que o

môço, no meio de lima rua. �umel'()sos armazens e ellifícios jornal das tropas do diminuto

Ioram destruidos, enchendo o eamíuho de estilhaços de vidro. partido nazista holandês, "De

A homba eaíu nas proximidades de um entroncamento de Zwarte Soldast", anunciou te

ruas. A explosão fel{, "O�H' a parte superior de um ônibus qne rem os habitantes da aldeia de

recebia passageiros e Iauçou um automóvel dentro de um res- Achtehoak, na província de

Donatl"vo papal taurnnte, matando o autrunobltista e s.eu aeompanhante. As Overyssel, na Holanda ocupa-

11)()11lhaS "rolwt" continuam semeando n morte e a destruição da, atacado recentemente a

Argel, 28 (S. F. I.) _ Mon- em JJ,oll{lres e out!'?S partes do sul da Illg·lute�T3. A revista guarda territorial .nazista, .tra
sehor Leynaud arcebispo de autortsada- "Tlle Alrplune ", entretanto, adverttu que "a pro- i vando-se verdadeira batalha

Argel, recebeu' do Vaticano dução alemã dessas hornhas deve estar sendo muito gT3JHle cau:pal, ?a qual s� �rocaram
um telegrama do cardeal Ma- }HUa constituir uma ameaça à supremacia da fôrça aérea alia- muitos tiros_: A �ol:cla :���l F t I d t'glione, secretário de Estado, da sõbre a Europa". holandesa na,o qUIS intervir _�O a a es IDO
participando a remessa de ,. • , • com?a�e, p�Imane?e�do I�OS Londres, 28 (U. P,) - Um
5.000 d,ólares da par-te de Sua Mais quatro navIos para o Léíde quartéis. � ]OrnaII!lsmua ain- observador militar britânica
Santid§:de, para as vítimas da

. _

J da q�e ,�lguns patriotas foram declarou que deve "haver al-
guerra na Africa do Norte e Rio, 31 (A. N.) - Comuni- da um, os quais deverao ser en- encarcerados,

go fora da ordem", entre os:

os prisioneiros franceses na cam de Montreal que o capitão tregues dentro do prazo de um

SENHORITA exércitos germânicos na rren-
Alemanha. Alberto Fontoura, superínten- ano. Ac�escentou que as pe!'- te oriental, pois que outra cai-

._. 'W'UW__ _ ..
dente do Loide Brasileiro, de- das �o�ndas pela navegaçao Casa comercial distinta pre- sa não explicaria a situação.
clarou à imprensa dali, que em brasileira, �m vIrtude_ da açao

cisa de uma empregada que tipicamente desesperadora em
nome daquela empresa de na- dos submarmos alemaes eXI-' conheça contabilidade e d ae t i

que se encontram as hostes de
vagação, pertencente ao govê >- giam a rápida construção de jngrafia. Escrever, dando ref'e- Hitler na Polônia e Estados

Q b' b '1" ·1 d C' r ên ci a s , a: - A. E. Caixa Poso ,
'

uer rece er otiroa surpresa, no rasi erro, assinou com. a novas umc a es e que a la. Balticos. "Os alemães - disse
que o fará feliz e lhe será companhia Vickers Limited Vickers foi julgada como ca- tal 139, Flori; nópolis, êsse observador - não têm a
de valiosa utilidade? Escreva _

d
.

'

um contrato para a construção paz de ::-ten. er, com nlal.s meu ver, nenhuma possibilida-
I

a: Soares, Caixa Postal, 84, '

•• Niterói, E. DO RIO. I de mais quatro navios mercan- presteza, as ingentes necesst- Comprar na CASA MISCE de de escapar ao seu fatal des-
_________•

tes de 4 mil 450 toneladas, ca- dades do Loide Brasileiro. LANEA é saber ecohomizar , tino".

As
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SEJA o sentido religioso da Guerral-
LONDRES (S. LP.) :_ .29 países, onde as fôrças da fúria I

- "Uma nova ordem mundial total têm tido liberdade de
no espírito de Cristo é o obje- acão sem serem

.

castigadas".
tivo desta guerra" - �screve Para terminar o seu artigo,
Monsenhor Z. K�cz�nskl, ,�l- Monsenhor Kaczynski lembrou
mstro da Educaçao na Poloma, I aos poloneses que deviam re-Inum artigo impresso no "DZi-/ennik Polski" de Londres. "Pa- cordar que têm a lei mo�al � I

.

ra que esta ordem se efetue", seu favor:: que talvez nao h�
continua, "devemos dar tudo outra naçao atacada por Hí-

o que somos e tudo o que te- tler que possua .causa tão al

mas. Se a presente guerra de- ta, no ponto de v�st� moral, co
fende o espírito da Civilização mo possue a Poloma.

Ocidental, e se terminar com

uma justa e duradoura paz
mundial, nascida dêsse espíri
to, a guerra não terá sido lu
tada em vão, ainda que o pre
ço seja enormemente grande.
Então a Polônia também se

levantará, outra vez, em tôda
a sua glória. Pouco se pensa
sôcre o fato de que a presente
guerra, em seu enorme alcan-
ce, é uma catástrofe grande
demais na história do mundo
para ter efeitos únicamente
mecânicos e materiais. Pois a

guerra foi começada e está
[sendo pelejada, não únicamen
te por fronteiras nacionais,
não únicamente pelo estabele
cimento de relacões econômi
cas, mas, acima' de tudo, pe
los altos ideais morais, que é o

plano de paz do Santo Padre
e também dos creadores da
declaração das "Quatro Liber
dades". A guerra está hoje
cheia de significado religioso.
A Cristandade tem sido mal
tratada brutalmente na pOlô-jnia, mas, também, em todos os ..

� \

SUA PROPRIA

Rua João Pinto, 4 .

Fone 775.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só 'ta

ft SERVIDORA I

[a maior organização no

g�nero nesta capital)

G

f��
Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.

fazem envelhecer E as Defenda-se contra esses so

Senhoras. que deles pa- Inrnentos, que sào evitavers

decem, o sabem muito bem. Use A SA.UDE DA MULHER.
Taes são as irregularidades Regulador, tónico, anti-dolo
no funcionamento do deli- roso, o poderoso remédio
cado organismo' feminino, traz no nome o resumo de
como excessos, faltas, pe- suas virtudes. A SAUDE DA
riodos dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de
certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

ue. D.N.a.. N. 17. o&: 1.,.. - AG. P'ETTINATl

Crédito Mútuo Predial
Proor.etartos - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 'e 18Á SÁUDE DÁ �IULHER

CR s 6.250,00
.....................................................

PRÊMIO MAIOR1'HE IJONDON & LANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida) Ramos, 19

Muitas bonificações e médico gralis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

....................................................

Aproveitem os preços de Julho
da mui conhecida e barateira

. "

lia
Economize o seu dinheiro, ccmp-endo na casa que m ars barato vende. Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
ii preços que SdO realmente os menores da pre çe, Não faça SUdS compras, antes de verificar os nossos artigos.

TECIDOS Brim Sehastopol ,....................... 1;>,00

f
PERFUMARIAS

Chitas ml. :-1,00 Hr irn Caroá , , ,..... 12,00 Pasta Ko lyn os ,.... 3,40
Voil estampado _ .. , . , .. . .. . ." 4,00 Chitiio, artigo superior ' , ,...... ti,oo Pasta Co lgate, pequeno ,......... 2,20
VoU estampado -l.õo Crepon para. quimono, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 Pasta Colga�le, grande ,. 4,00
Yoil estampado a escolher 5,00 Pelueia lisa, reclame , ,.. H,oo Pasta Lever , ,.... 3,30
Pcterpans (reclame) , (i,ou Pelucia estampada, com listas ,..... 7,00 Pasta Eucalol , .. ,............ 3,2ll
Voil suíço 7,00 Pclucia estampada Ivone " . . .'" 7,OD Sabonete Carnaval caixa . � , , . 4,20
,:o!l suiço. (artigo superior) ,.. 8,00 Peluda com bonecos ,.............. 7,00 Sabonete Dorly , ,......... 4,50
ValI romam 9,00 �a<chá, arL!go bom

:
,................... 10,00 Sabonete Eucalol , ,. 6,00

Linho liso, todas as cores 5,00 Cachà, artigo SllpcrlOr ,............. 11,00 II Sabonete Gc�si , , ,. 6,00
Linho estampado :\00 Cuscmira para casacos, reclame ,..... 45,00 Sabonete Cativo em bola 3,5Gl
Linho estampado com 80 de largo ,.......... 7,00 Casem ira papa casacos, aproveitem , 40.00 Sabonete Vale Quanto Pesa '.. 4;50
Linho Rodie 10,.50 Cnsernir-a palra casacos, art. extra 55,00 Sabão Aristolino , , , , ,. 4,50
Fustão estampado , _ , . 9,00 ::Ie.scla" ar-tigo bom ,....... 7,00 PÓ Ladi " .. , , ,....... 1,80
:Fustão estampado (artigo sup.) 10,00 lc.rrm hak! 7,50 PÓ Cali pequeno , .. , , ,.... 6,00
l'clerpan (artigo superior) l�,oo P<i Calí .grandc , , , .. , 9,00
Tecido listado ,......................... 7,00 CAMA E MESA PÓ Suspiro de Granada grande ............." 9,00
Tobralco listado , '.'..............

" 10,00 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00 Talco Malva peqU!eno ,. 3,20
Tecido Beligerante ,...............

" 10,50 Colcha para casal, artigo bom 35,00 Talco Malva grande .. ,....................." 4,40
Tecido o/aviões .. " ,.,.................." 8,00 Colcha palra� casal, artigo superior ,.... 45,00 Tailco Eucalol médio ,.....

" 4,00
Tecido americano moderno _ ,. 12,00 Cobertor cinza, lã de hóde·................. 11,50 Talco Eucalol grande ,..................... 5,00
Tobralco estampado ., " .. ,;............" 7,00 Cobertor para solteiro " , "... 24,00 Talco Ros;, médio .. , ,................ 4,00
Tobralco (artigo superior)' , .. ;.... 10,00 Cobertor para solteiro ".. 26,00 Talco Ross grande 5,OCl
Tobralco estampado c/corações 12,00 Cobertor para solteiro .,...................

" 28,00 Talco Gess i grande .,......................" 5,01)
Tecido oom barra. (reclame) ' ,...... 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra .'..... 35,00 Talco Palnolíve , ,.........." 5,00
Tecido com barra (novidade) :..... 12,00 Cobertor para casal ,..

" 30,00 Rouge Ten'nçâo ,......." 1,50>
Tecido estampado c/Iaços .. ,............... 14,00 Cobertor para casal , ,......... 32,00 Rouge Ciei ,............................... 3,00
Opala lisa, todas as cores .................." 5,00 Cobertor para casal, tipo superior " 40,00 Houge Roia I Briar ,.......... 5,00
Opala francesa ,.............. 6,00 Algodão Léro-Léro (peça) ,.. 32,00 baton Ten 'ação ..........................." 1,50
Opala inglesa .............................." 7,00 Algodão Minho " " ".............

"
40,00 Baton Lala que .".........................." 3,50

Opala belga ,.,................ 8,00 Algodão Douro ,............... 50,00 Creme RUf 01 8,50
Opala suissa Matarazzo 13,.)0 Algodão Argentina ,............. 55,00 Creme Co' i .. , ,...................... 7,00
Cambraia branca, 1 mt. largura ,........... 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts.. ,......... 32,00 Creme de Alface ..........................." S.co
Opala estampada .........................." 7,00 Alvejado Polar, largo 1,50 peça.,............ 170,00 Creme PI nds , ,....... 8,50
Opala estampada ,.................. 8,00 Alvejado Polar, larg. 2,00 peça "...........

" 200,00 Fixbril. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .'; 8,50>
Opala estampada (art. superior) ".......... 9,00 Algodão "C C" largo 2;00 peça

" 155,00 óleo Do -Iy e Frank Loyd 3,50
Opala estampada Ivette .,.................. 12,00 Cretone Lençol 6/4, branco mt ,...... 12,00 óleo Cr.cy ,......................" 2,00
Zefir, artigo bom , .. " ,.. 6.00 Cretone Lençol 7/4, branco mt. 13,00 óleo Encalol , , .. ,............." 3,0(!)
Percal para camisas ......................." 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco mt.

"
14,00 óleo Ftoyal Briar ,.................. 4,50

Tricoline, artigo superior 10,00 Cretone Império 6/4, em cores mt. "........ 13,00 Quina-Petróleo Saudar pequeno ,........ 11,00
Tricoline tipo extra .,.....................

" 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo 2 mts. 22,00 Quina-Petróleo Sandar grande " 16,0(!)
Tricoline: com salpicos .. , ".....

• 12,50 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mts. . 24,00 Quina-Petróleo Oriental , ' .. ,......

" 15,00
Tricoline, para pijamas ., , , ,;. 12,00 Cretone Carioca, 9/40 larg. 2 mts. br., 111t. .,. 20,00 Loção Br-ilhante ,................ 10,50
Trieollne branca, lavrada 13,00 Cretone Caríoca 10/4, branco, largo 2,20 mts, . 24,00 Leite de Colônia ............................" 8,00
Brim pau-do colegial , ,. 5,00 Cretone Paraizo 10/4, br-anco, largo 2,20 mts. . 24,00
Brim pardo colegial, superior , . .. . .. . . 6,00 Cretone Curíó 9/4, branco, largo 2 mts. 2(j,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom .. ,............ 6,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo 2,20 mts. .. 30,00 Toalha Bom Dia 6,OD
Brim fantasia ." � o. • ••• •• • •• • •••• 5,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Calças feitas para homens " 22,0D
Brim colossal , ,............" 6,50 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 mts.. " 40,00 Camisas de Tricoline desde ,..... 30,00
Brim, artigo bom ..• _ , , , . ,. , . 7,00 Riscado Colossal pacra colchão, reclame 5,50 Meias para homens desde .. , ,... 3,00
Br írn Singapura .. "

-. " .

" 8,00 l�!scado enfestado paIrai colchão " 10,00 ::\ieias Paulistas para moça� 5,50
Brim Superior , ,.. 10,00 Riscado enfestado para colchão, art. sup. ,.. 12,00 Casacos de malhas para cnanças , ,. 10,oQ
Brim Estallnsrado '" .. .. .. ......••.

.

" 12,00 Atoalhado branco e em cores, enfestado ... _

" 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno " 12,00

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

Comprar barato� só na Casa Yolanda (Filial), a casa que mais barato vende ..

RUP,t, FELIPE SCHMIDT N. 2

..
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Atacando na Manchúria

- o ESTADO Esportivo
FUTEBOL

No Rio
Fluminense 5 e São Crisróvão 2;

Flamengo 6 e Bom Sucesso 1:
Botafogo 2 e Madureira 1; Canto
do Rio 4 e Bangú 2.
No sábado: Vasco 3 e América 2,

Em São Paulo
Corinthians 2 e Santos 1; Ip i

ranga 2 e Jabaquara I; Comercial
2 e Portuguesa de Esportes I; SPR 2
e Iuventus 2.

Em Belo Horizonte
Siderúrgica 3 e Atlético l.

Na Bahia
Bahia 4 e Vitória 2.

Em Porto Alegre
Fôrça e Luz 1 e Internacional 0_

Em Balem
Paisandú. 3 e Tuna L

No Ceará
Ceará 3 e Luso O.

Em Florianópolis
Crispim Mira 8 e Bocaiuva 1;

Caravana do Ar 2 e Paula Ra
mos 1.

WASHINGTON, 30 (U. P.) ANUNCIOU-SE OFICIALMENTE QUE SUPER-FORTALEZAS VOADORAS ATACARAM ONTEIU
OBJETIVOS INDUSTRIAIS DE MUKDEN� NA MANCHúRIA. FOI ÊSSE O PRIMEIRO ATAQUE REALIZADO PELOS "B-29'�'

À LUZ DO DIA, CONTRA OBJETIVOS JAPONESES.

({]) lE 11 --_o-<lII--
_-_,--

Estragaram os planos de-Ronlmel'o

� � l1f1ll Londres, 30 (D. P.) _ Revelou-se que o marechal Rorn-o

_

'

;� � � mel realizou, na segunda-feira última, uma conferência com

seus generais em Percy, a léste de Gavray. Nada se sabe dos
assuntos que teriam sido discutidos ou, mais precisamente, as

decisões que ter iam sido tomadas. Mas, de qualquer modo, pa-
rece que o ataque aliado, lançado no dia seguinte, destruiu os

planos ele Rommel, já que a situação dos alemães, na frente
norte-amerícana ela Norrnândia, já agora, ultrapassou as raias

Pearl llarbour, 30 (U. P.) _ "A bandeira norte-americana de simples recuo, como o prova o fato de grande parte ela art í

tremula de novo sobre Guam". É o que revela um comunicado lharia nazista caír, intacta, em poder das fôrças aliadas.
da Marinha dos Estados Unidos ao anunciar que na quarta-

M
_

'

-ieira última foi solenemente içado o pavilhão estrelado sõbre enlnOS de 16 anos 1
a ilha de Guam. Calcula-se em 4.800 o total dJe amarelos 177,01'-1 '.

tos até agora, em Guam, pelas fôrças norte-americanas de

ter-',
Londres, 30 (U. P:) - lUenillO� de 16 I1110S estão preen-

ra e pela avif!-çãa, bem com_o pelas canhoneiras norte-arnerica- �lleI�do os ela_roí; (l�) �xercito �lemão. Seg'�IHlo a emlssora elan
nas que apoiam. as operaçoes de terra com fogo constante, destina alemã "R,adIO AtIanhc", os menmos {los acampamen
Cêrca de 2.000 japoneses se intrincheiraram em casamatas e, tos da Juventude Hítlerísta, na Prussía Oriental e Polônia, es
munidos de artilharia, resistem tenazmente aos fuzileiros, que tão sendo eonvídados a. apresentarem-se como voluntàríos para,

a�ançam só�re, Haylli e Sumau, na penínsulC! de Oro,te. Apesar (} serviço �lilitar. Alguns, que se Inscreveram, forl1m imediata- idisso, os [ueileiros consequirorn. avançar truus de meio km. Em mente envIados para a h'ente de luta", '

outros pontos, o avanço foi maior, a saber: três kms. no setor
central, e um-e-meio no sul.

Dissenção no seio das tropas
110scou; 30 (U. J?) - Lavram dissensões entre as fôrças

alemãs na zona do Báltico, para tornar .aínda mais desespera
dora a sua já crítica situação. Segundo uma informacão de Es
tocolmo, foi executado p�s naaístas o general Lindmann
que hã três dias partlra (la íirente francesa para a zona (l�
Báltico.

• 390 candidatos�

A b d d b 1 São Luiz, 31 (A. N.) - Fo-

or a o a ismo l ram encerradas nesta capital
as inscrições para o concurso

de escriturários aberto pelo
DASP, tendo-se apresentado
trezentos e noventa candidatos,

Florianõpolis. J 1 de Julho de 1944

Desfraldada sôbre Duam

Moscou, 30 (D. P.) - A imprensa s-oviética vem ressal
tando O'S feitos (ias armas russas, com grande entusiasmo. Um
dos jornais afirma que "o inimigo está à borda do abismo",
Outro diz: "Quanto mais fazemos pressão sôbre os alemães,
mais desesperado se torna o inimigo que estamos destruindo".
Um outro ainda assinala que "os germânicos haviam fechado
o caminho para Varsóvia, mas, com a queda de Bialystok, os
obstáculos desapareceram; as rotas para TaJlin e' Riga tam
bém estâo abertas",

A atitude do
Brasil
Logo que, no sábado,

chegou às nossas mãos, a

"Nota do Itamarati, for
necida pelo D.E.I,P., de
clarando qual a atitude do
Brasil em face do caso

argentino, afixámo-la em

nosso "p lacerd" , pondo
assim o público a par do
acontecimento.

A "Nota» da Chancelaria
Brasileira, como se sabe.
termina por apelar para
«que o govêrno argentino
traga o concurso da gran
deza, da fórça e da soli
dariedade do seu povo à

segurança e à vitória da
América no conflito mun

dial".

-

DESENHOS
artísticos e técnicos
-

Rua Trajano 33' - sob,

FLORIANÓPOLIS

Sôbre Hamburgo
e sll:uttgart
Londres, 30 (D. P_) - A

Alemanha sofreu de noite utn

ataque aéreo fora elo comum

Mais de mil bombardeiros pe
sados estiveram em ação sôbre
a Alemanha. Segundo o comtt--,

nicado do'Ministério do Ar,
respeito, Stuttegal't e Ha
burgo foram os principais o

jetivos da RAF.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

o plano final, de Hitler O padr� francês
-

Londres, 30 ru, P.) - Em sensacionais revelações, R Do Cattlllon
B. B•.c. Informa a existência de grande "plano de 'resistência Rio, 31 (E.) - A imprensa,
permanente alemã", Iformado de seis itens. Êsse plano, Iníor- anuncia a, ,:inda ao !3rasil dor·

meu-se, seria posto em execucão quando a �lemanha estivesse padre católico frances Du Ca

à beira. da derrota, quando então Hitler se retíraría paa;a os tillon, "depositário do ardor

Alpes. Divisões selecionadas alemãs, agíndo à moda nazista, dominicano e do espírito d{iJl>
seriam deixadas à retaguarda, afim de darem início ao "plano cardial Verder", e que aquí de
de resistência permanente 'alemã", que seria estendido a tôda verá realizar diversas confe--
a Europa, com o auxílio dum possível govêrno títere. rências.
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