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A PROCLAMAÇÃO DE QUÁSI SEM RESISTÊNCIA
WILSON Roma, 15 (U. P.) - O maior

�ondl'es, 15 (U. �.) Foi se- número de tropas transporta
guínte a proclamação expedi- das por via aérea, que já se

da pe��. �eneral lV:ai�lallcl .wn-I utiliz.o:l �uma invasão, assegu
sou dírigtda pela I adíotonía ao rou o êxito elo desembarque na

pov� fancê�: "Os exércitos das I Franç.�. Saltancl? de centenas
Nações Unidas desembarcaram' de avioes, por trás das defesas
no sul da França. Seu objetivo costeiras alemãs, antes de ama

é afastar os alemães e efetuar nhecer, êsses paraqueclistas se

a ligação entre os exércitos apoderaram de vários morros

al�ac1�s qu: ava�çam na Nor-I (ll�e. dominavam as praias per

n.l�n(ha. Forças lranc.:sa� par-II11ltmdo que a infantaria mais
ticípam nesta operaçao, tnclu-: tarde desembarcasse quási sem
sive fôrças aéreas e navais. O'. resistência. Segundo a DNB
exército da França é novamen-: também foi empregado granfl�
te uma realidade. Está lutando: número de Planad�'es carrega-

PÉTAIN E;,I VICHÍ 10 h I Ch h-II Tlt
no _:c;eu próprio, s�lo pela liber-' do.s de tropas, durante a pri- Londres, 15 CU. P.) - AI uerem e egar ure I e o
taçao de sua pátria, tendo uma num fase do desembarque. A DNB informou que o govêrno

Í
ã

b Londres, 14 (U. P.) - Foi

tradição de vitórias em seu mesma agência afirma' aliás francês chefiado por Pétain há I as oas oficialmente anunciado que o

apoio. Lembrai-vos ele 1918 ! ; que os aliados lançal'an� para� muito fez saber a Berlim que
I

Estocolmo, 15 (U. P.) - Se- sr. Churchill teve na Itália um

I',
Podeis ter vossa parte na cam-

.
quedas com bonecos na área pretende permanecer em Vi- gundo informa o "Allehanda" encontro com o marechal Tito,

pau ha aberta na porta do sul: I de Marselha para confundir os
chí. com base em .entrevístas feitas para discutir questões poãtí-

Cumprí vosso dever, de acôrdo alemães. nos círculos finlandeses da ca- cas e militares. O comunicado,

com os panfletos lançados. I Roma, 15 (U. P.) _ Assina- NUMA EXTENSÃO DE pital sueca, o Parlamento da que aliás, designa Tito como

Passai adiante tôdas as ínstru- la-se aquí que o sr. Churchill 160 KlVIS. I Finlândia, em reunião secreta, primeiro ministro [ugoeslavo,

Ç?�s,. sempre Aqu�. possível. AU-1o ministr? da Marinha dos Es- Roma, 15 (U. P.) - Revela- discutiu a possibilidade de no- acrescenta que serão realizadas

xíltaí-nos a por rim a esta luta, I tados Unidos sr. Forrestal e o se que os desembarques aliados Ivo contacto com Moscou, pa- novas conversações entre os

tão ràpidamente quanto possí-I sub-secretário ela Guerra nor-] se realizaram numa extensão ra um movimento pacífista. dois estadistas.

vel , porque, então, tôda a I te-americano Patterson estão! de cento e sessenta quilôme- P�sikivi esteve presente à reu- B-O-I-e-t-I-m----�--..--
França poderá reassumir sua todos reunidos na Itália no' tros na costa meridional fran- mao,

vida de completa liberdade. I momento da invasão da Fran-I cesa.
------------- estimulante

Uma completa vitória tícará ça meridional. Ainda ontem à I CARNE PARA O Washington, 14 (U. P.)

assegurada. Viva o espírito da: ll.oite, o comentarista da agên-
\ ATÉ O CORACÃO DA RIO DE JANEIRO Em Florença, a atividade dos

França e tudo o que isso signi- ela alemã Transocean fazia! ALEMANHA Rio, 15 (C. M.) - As 131 mil atiradores alemães bem como

fica"!. conjeturas sôbre o sio'nificado Roma, 15 (U. P.) - Os no- cabeças de gado, requisitadas
I
as lu�as de rua entre fascistas

dessa reunião que interpretou vos .desembal�ques coloc,aram pel? ex-chefe Serviço de
_

Abas- � antI�fascistas díminuíram de

ENTRE SAINT-RA,PHAEL E muito acertadamnts como pre-
os aliados a leste de Pans. Se Iteclmento

da Coordenaçao, co- intensidade o bastante para

CABO ÇAMAR�AI' núncio duma invasão. Mas per-
estes atacarem pelo vale de ma�dante Amaral Peixoto, vão

I que os funcionários do govêr-

Londres, 15 (U. P.) _ Iníor- guntava ainda se a operação
lRodano onde os "maqui�" são ser Imediatamente encaminha- no I?ilitar aliado pudessem OT

mações veiculadas pela DNE I seria dirigida contra o norte
i poderosos, encontrar-se-ao pro- I

das aos centros abatedores, de gamzar
_

o a�astedmento da

revelam que o centro de graví- da Itália ou o sul da Francr;.1 vave�:nent� na, e?trada que os,modo � reeorçar o volume de populaçao �amlllta com víve

dade do desembarque aliado se I demonstrando assim que os jleval3:._ mais ràpídamente ao fornecIm�nto de carne á capí- res e medlcaJ?entos. Foram

encontra na zona entre ,jalnt-· alemães não tinham qualquer I coraçao da .AlemanI:ra, bem co- tal <;lo pais. ex�ulsos os atiradores de Em-

Raphael e Cabo Camarat. �nfor�lação sôbre a frota de I �o no cammho I?,aIs curto. pa- _ _ _..........,
poli 24 kms. a sudoéste d� Flo�

mvasao que já navegava rumo
flanquear as fo:ças de Hlt�er grandes concepções estratégicas rença que IS� encontra rírme-

É AGORA MAJOR O EX. às praias francesas. que comb�tem a leste e nordes- originadas em Casa Blanca. As

I
mente em maos dos neo-zelan-

EMBAIXADOR
te de Pans. campar;has finais d� França fo- deses. Enquanto isso, revela-

Argel, 15 (U. P.) _ O ex-em- 14.000 AVIADORES
CINCO F"'RE'N--TES �� c�veldbentem�lt;tte ld�alizr:das por se que as tropas alemãs, tanto

b R Ir-:.
er ro rn i n ar que nao tem no fI d

.

aíxador norte-americano jun- oma.u» (U. P.) _ Sabe-se igual na Alemanha". O "Dail
anca o mar 'I'írrenn

to ao govêrno francês, William agora que 14 mil aviadores es-
Roma, 15 (U. P.) - Se os Telegraph" opina: "A marcha do� [quanto do mar Adriático fo-

Bullitt, se encontra entre as tiveram empenhados na prí-
novos desembarques aliados fi- exércitos através da Franco. pode Ilram estimuladas em sua' re

tropas francesas, como estran-lll1eira fase das operações leva-
zerem bons progI�essos, como

ser acelerada pelo desintegração; sístêncía por um boletim pro

geiro, e está tomando parte nas das a efeito contra o litoral parece,
os aJemaes poderão, f�:t�d�ãoa ts���:�c��ttr�� r��:��� Itfu.samhe�te distribuido nas

operações militares no terrrtó-. sul da França. I
dent,r� em p�uco, ser

f,.orçados
na". rmc eiras. Nesse boletim o

rio da França, atendendo ao __

a san de Paris para a lmha do "Fuehrer" prometia aos seus

posto de major.: 44 1'ONELADAS DE M.osa ou, mesmo, para a Sieg- Londres. 16 (U. P) - Foi soldados que, dentro de seis

PANFLETOS I fned, na Alemanha. Hitler, que enorme o movimento de tropas semanas, terminaria a fase de�

A Ioa OPE�AÇÃO DE DESEM- Roma, 15 (U. P.) _ As pri- sempre teve payor à guerra em no litoral francês do Mediter- fensiva da guerra e então o

BARQUE melras horas de hoje, aviões
duas frentes, ve-�e agora força- râneo, g!orioso. exército alemão passa-

.

Roma, 15 (U. P.) _ O de- de combate, partindo da Grã-
do a �ut�r em CInCO, a saber: Mas, para dar idéia do que na" mais uma vez, à ofensiva.

sembarque aliado levado a eíeí- Bret:::nha. e Itália lançaram N� RUSSIa, na, França �Ol:te foram sõrnente as tropas de in- Sera que Hitler espera o fim da

to �o. sul da !"n;t!lça constit1!8 milhoes de panfletos (44 tone-
ocidental, ,�a FIança meridio- tantar ia aérea. basta uma in. guerra nestas seis semanas'?

a deCIma pnmeIra. operacao Iadas) , em território francês,
nal, �.� ��:lIa, e no ar (dent�o formação publlcad& no órgão Ou prevê que, ao cabo dêsse

d�ssa Aordem na baCIa do Me- panfletos êsses que intimam os
da pro�ll", Alemanha). do exército nort.e·americano di tempo, nenhum dos seus 301-

dlterran�o. As restantes dez fo- alemães a renderem-se e avi-! -.
,.

zendo que um único dos com· dados estará mais com vida

ram re�l�zadas �m Oran, �l',g�l, savam os cidadãos franceses
LEVE �ESISTENCI:A �

boios de planadores utilizados para se lembrar daquelas 'pro�

Pantelana, tres na SIcl�a,

I
de que o ataque havia conp-

Q. G. AlIado no MedIterra- na invasão levou 58 minutos messas? , '.

�ma no dedo da "Bota" it<:t- çado, enquanto que outros l�- neo, 15
.

(U. P.) - Ao meio dia para passar sôbre determinado F·7:.IE��""'=;;;;;;:;Oõiilliõiiõl;l"õlillliliiiiill
llana, outra em Salerno, AnzlO vavam impressa uma procla-

de hOJe, to�os os deseI?bar- p�nto. Em outras palavras, os
a eceu o gral.

e Ilha de,Elba.. Imação de Maitland Wilson. ques p�ossegUlam. com êxIto. O gIgantescos aviões - transporte, Almério ..

comUnIcado espeCIal do alto co- com seus planadores de rebo- Rio, 14 (A. N.) - Vítima de
OS "JÉEPS" PELOS ARES DIZ A D N B I mando alia.dó, acrescenta que que, passaram durante uma ho 1 '

L d U
. .L.. tud

.

d
�

d
co aps9 cardlaco, faleceu na

.,on 1'es, 15 ( . P.) _ Os Londrefl, 15 (U, P.) _. 1n-
o corre e,acor o com os ra seguide, rumo à costa fran· h- d

"Jeep�': transportados peles formou a DNB que uma tenta-
planos e horarios estabf(leci- cesa. E êste foi apenas um dos �:�n:raleA��:;i���U��p.ital,

ares Ja desemb�rcaram n�lma tiva de desembarque levada �o?, e�co?t�an?o-s� �p�nas li- muitos comboios que sobrevoa-

área .de cem mühas da lInha'efeito a noroeste de port_GI'a�lgelr� l_eslstenCIa,.. m�m�ga. As fam o mar Tirreno, pouco de· F 1 t'd
'

costeira da França em que se 1 mont foi frustrada
.

Opelaç?eS de apOlO a mfanta- pois, aparecia outro, cuia pas· oram oe I OS
está efetuando a nova invasão

. na aerea foram executadas sagem também durou três quar- Moscou, 15 - A emissora 10-
aliada. VIOLENTA BATALHA �om _igual êxit? - termina o tos de hora.

__

"

leal declarou q�e. o barão, von

Londres, 15 (U. P.) _ Se-
refendo comunIcado. - Neurath, eX-mInIstro das Rela�

AS TROPAS ALIADAS gundo a DNB, violenta batalha _Rom�, 16 CU. �.) - A avia-, ções Exteriores da Alemanha e

DOMINAM está em curso, em vários pon- ne��:d�e:, i!�o��"a.�à� -de���t:x!��� çao alIada contmua apoiando O sr. Schacht; perito finailcis-
R,'Jma, 15 (U. P.) - Os pilo- tos da cOsta meridional france- migo sabre qual seja o chefe das as. �ôrças de desembarque na

I
ta gel'mânico, foram detidos

tos aliados, que estão regres- sa, entre Cannes e Nice. fôrças que enfrentam n invasão no
RIViera francesa. Depois de; em Berlim.

sando de operações levadas a sul da França, mas admite-se que terem martelado, a princípio,
efeito contra as posições al�- PARAQUEDISTAS seja Feld Johannes von Blastkovitz, as posições de artilharia, cam·

IProssegue a

ma-s no sI da F
.

f' L " d
embora tenha sido indicado uHi-

U rança, 111 01- on 1'es, 15 (U. P.) - Infor� mamente como uma das vftimas P_?s d.e . m.inas e outras instala- depura�ão fasei,ta
mam que as tropas aliadas es·· n�ou-se que tropas de paraque- do expurgo de Hitler. çoes InlmlgR!l. os caças (" bom-

tão dominando firmemente dIstas norte-americanas foralu herdeiros, cúncentrElm agora SUft

e

Roma
....
H> - Continaundo a

suas posições nas cabeceiras de lançadas na zona de Salllt� Londres. 16 -U.p· O desembarque atenção sÔbre as comunicações de�uraç�o.dos fascistas, o pri
ponte. Raphael. aliado na. costa de Provence-des- na retaguarda alemã. para im- .melro I?lll.lstro italiano Ivance

crito pelo "Times" como novo gol- d' f' BOnOml, d. lssolveu hOJ'e a g.•i«"l_
pe assestndo contra a vacilante pe Ir re orças ao lOimigo. d

...

EM PLANADORES NÃO APARECEU AVIÃO "fortaleza europeia" ._ é conside-
e organIzação de "espiões t">-

Homa, 15 (U. P.) _ Reve·· ALEMÃO rodo com otimlsmo pelo!! jorenais CairO Sal-Dt Mal'o" 7 lefônic?s':, �sta;belecida p�r
lou-se que uma segunda ope.l.'a- Roma, 15 (U. P.) _ O co-

londrinos, hcie. que declaram que .... �US�llnI. MIl e quinhentos

ção aérea foi levada a pfeito lllunicado expedido pel() Q. G.
não será fácil obter a vit6ria ime Londres, 15 CU. P.] - Continuam tecmcos foram demitidos in-

. •.
diata, mas pensam que a liberta- a lutar os nazistas encerrados na clusive 150

'

�1ll.111� cabecei:a-de-ponte, e ahado Il1d�ca que ao meio dia ção da França eetcl muito pr6xi- cidadela de Saint-MaIô, diz o co-
. poliglotas, especia-

nnplIcon na açao de tl'opas as operaçoes de desembarque ma. A prop6sito o "Times" diz o municado de hoje. Mas a resis'
lIzados em escutarem as con

eOll:luZida;s por planadores, as continuavam com inteiro êxito. segu.inte: "O papel prominente tÊ!ncia organizada em Dinard, na versações dos funcionários di

qunls, apos sofrer uma hora ele' Foi assinalada apenas ro-e'"
destinado às tropas francesas nes- outra margem do rio. cessou afio plomátic?s e correspondentes

t t' 1
A

b ",' �
lo lIa sa batalha demonstra que se tra· nal. Em BreSlt e ·Lorient. a situa- estrang'elros

.

� ,r.azo a e (escer so re os 00· o�o,::nçao das fôrças de terra e ta duma campanha de primeira ção permanece inalterada.
' as qualS eram

Jetlvos, p1\del'am chega1' a te1'- nao houve atividade aérea ale- ordem para a rápida libertação do Londres, 16 [U. P.] •• A agÊ!ncia
transmitidas imediatamente a

r� sem enc,ontrar resistência'
mã 110 decurso das operações) Franç�'·. � "Daily Mo.il" por sua D.N.B. informou que a resistência

Mussolini. O expurgo dos" fas-

ij�ria por partfl do in�tni�Q. I da man}lã d� hoje v�:z;, diz: O que estQm�s présen- al,:mã am Saint·MalQ ceSIlOU, estQ cistas continua a ser feito, li�
, , , ,

• ��a�Q,p !190ra é Q req.l�z��ao das '101\", gorosa C metocUearoente.-. .

.. ��

o
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Os poloneses
na Itália
Roma, 13 (U. P.) - Tropas

polonesas do Oitavo Exército
conseguiram transpor o rio
Cesano e duas milhas da
costa do Adriatico estabelecen
do uma pequena cabeça de
ponte na margem norte. Doze
kms. para o interior, os polone
ses também atravessaram o rio
e chegaram a Monterposio.

.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
c Na Capital:

Ana Cr$ 70,01)
Semestre c-s 40,00
Trimestre c-s 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 2.1,00

o cacéu
Rio, 13 (U. P. - Um exame

da situação da produção de
mercado de cacáu, na Bahia,,

segundo informacões recebi
das pelo ministério da Agricul
tura oferece os seguintes e in
teressantes dados: a produção
de cacáu, nos últimos 5 anos de
guerra (1939 e 1943), foi de 9
milhões 349 mil 593 sacos de 60
quilos, no valor comercial de
1 bilhão e 281 milhões de cru
zeiros.

Anúncios mediante coutráto.

Os originais. mesmo não publi
cados, não serão devol vides.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

•

•
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'AOS QUE SOFREM de
OS Japoneses I

Excesso de Trabalho
Cerebral, Cansaço,
Irritação Nervosa

NUTROFOSFAN é o Tônico
Ideal PORQUE reune em sua

Fórmula, aprovada pela S. P.
n. 1+69/23, os elementos FOS
FATADOS regen erados ela Cé
lula Nervosa aliados ao valor

terapêutico do Cálcio, Sóc1io,
Magnésio, Potássio, Ferro,
Fósforo, e associados a ricos
fortificantes e ao extrato fres
co concentrado da vítalizante
NOZ-de-KOLA, fonte de ener

gia universalmente conhecida.
NUTHOFOSF'AN não contêm

álcool nem tem contraindica

ção. é fácil de tomar, paladar
agradável. ,É PH.ODUTO NA
CIONAL. merecendo a ('011-

tíanca da Classe Médica Brasi
leira, que em sua maioria o re

r-orncnda cm seu receituário.
Milhares de pessôas usara d i/t·
riamente NUTROFOSFAN com

proveito e satiatacão. ,

Distribuidor R. Flogny & C.
- SENADO, 15 - RIO, (' na",

boas Drogarias locais.

Sapatos para Senhoras
os preços vantajosos!
modernos rn o d e l os !
vaI além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Pua Con» Mafra, 41

'Novos golpes contra

Este guerrilheiro japonês foi morto, quando, es·

condido entre as selvas espessas da Nova Guiné,
procurava atirar sóbre as tropas vitoriosas norte"
americanas que avançavam vigorosamente naquela

frente, sob o comerido de Mac. Arthur.
(Fóto da In t ar-Amerrcan.a).

Nova Iorque, agosto (Copy- pontos afastados na extensa
.íght na Inter-americana, pOl' zona de guerra do Pacífico.
Jeorge F. Brownell) - Chegou Além disso, as vitórias sis-
à etapa fmal, com a ocupação temáticas das fôrças aliadas, Ora. JOSEfiNA S(HWfIDSON
da cidade de Tinian, a batalha nas invasões levadas a efeito I de regresso de sua via

pela conquista da ilha de Ti- em todas as frentes de guerra I
nian, nas Marianas, que as Iôr- do Pacífico deixam claro que, Iças norte-americanas invadi- por mais arrojado que pareça,

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

ram recentemente. Tudo indica deve constar na ordem do dia I ��"')� AltiVA..que as tropas nipônicas, derro- do alto-comando aliado as ope \�,._. ,�. IJI.7y-tadas nos principais combates rações preliminares para a u-

��\
i� �

travados em Tinian, não pode- bertação das grandes ilhas das �-'? �� -,/.,�IA�SrT,,�)1lrão continuar a opor seria re- Índias Orientais holandesas . A (t -
- 12'" t J Jsistência aos atacantes" norte- êsse respeito deve-se acresceu-

"
\.� ��e �,.��ôJl

americanos. Com a ocupação tal' que fôrças norte-america- :s: _' cp'�ée�·J.da ilha de Tinian, os soldados nas já estão em operações, des- / " �'
estadunidenses ficarão, práti-] de ha vários meses, na Navalcamente, de posse do impor-I Guiné holandesa, de onde estão INDIG'i:<l �T.'��c�Otante arquiP.élago das Ma-I sendo desalojados os japoneses.

I
úlloJ tlíb

ríanas, onde já dominam total-! Outro acontecimento de va

mente as estratégicas ilhas de lar decisivo ocorrido na área do !
Saipan e Guam. Pacifico foi o ataque desfecha ..

A luta de libertação das Ma- do pelas Super-Fortalezas Voa

rianas, uma das restantes po- deras contra a zona industrial

síções nipônicas no Pacífico japonesa de Mukden, situada

I Central" e�tá lig:ada, aparente-I em pleno coração da I�andchu
mente, as investidas que fOramj ria. O ataque, que íoí suma

feitas no Oceano Indico, pelas mente concentrado, esteve a

fôrças navais aliadas, contra a cargo dos poderosos "B-29" que
base de Sabang, situada na ex- operam de bases na China. Se
trernidade noroéste da ilha de .gnndo o relatório dos pilotos
Sumatra, ocupada pelos japo- que participaram no raid as

neses. Ao que parece, as fôrças bombas lancas reduziram a

Curso particular anglo-americanas' est.ão Pl'O-1 destroços importantes objeti-
de curando preparar o terreno pa-; vos das zonas industriais de

ra um possível desembarque nal\Anshan e Penhsithu. !
Dact.-Iograf.-a e J�qul-gr!:\fl"a Sumatra, em futuro próximo,

�
��__.__

.
'

, ,

U U
pois Sabang já por mais de---

PROFA. LIGIA, DOS SANCTOS SARAIVA contínua a
uma vez foi alvo de pesadissi- REPRESENTl\.NTES LOCAIS

lecionar,diàriamente, atendendo das 8 às 12 e das mos ataques, efetuados por po- {Capital e cidades do íntener]
l4 às 18 horas, em sua residência, d f ões aéro navais 1erosas 'ormac J.

- Co, • Pederosc Cio. necessita de represen tantes ocais, em t
ô do s as

ru a Saldanha Marinho, 26 A. aliadas. UIn desembarque na cidades, vilas e sítios, com possibilidades de bom rendimento
---'-----------

parte ocidental da sumatra, mensal. Trabalho fácil, distinto, út.il e de boa margem. Para
--; .' ".--" +-- ,

com o estabelecimento de bases isso, servem pessoas desembaraçadas, corretores, representan-
tes, funcionários públicos, rr, ilitares, pessoas que trabalham

aéreas aliadas, poderia repre- com fotografias (de ambos os sexos), pequenos comerciantes.
sentar o fechamento completo contadores. etc. Escrevam a C. Postal, 3717 •• S. Paulo

do canal que separa a Sumatra ou ruo Silveira Campos. 157.

da Malásia, isolando dessa for- ,----- ----=

ma, de suas comunicações por I _. __ .
_

via marítima, as posiç�es 1}ir::Õ-1nicas na costa da Bírmãnía.

Êsse isolamento nipônico na

frente do Indico, ligado ao con-Itrole do Pacífico central pelos
norte - americanos, que serálfundamentalmente reforçado
com a ocupação total das ilhas

Marianas, criará enormes diü-
I culdades a grandes fôrças [apo
I nesas destacadas em diversos

Aproveitem.
Os mais
Tudo não

t

gem, reassumiu sua

clínica.

graças ao saboroso 'Pó Digcst ivo
De Witt: que, desde a primeira dó,
se dá alivio ás dôres agudos <I ...
má digestão e faz desapare-cer o

peso e os arderes causados pelo
excesso de acido no est. .1113;;0.
O 'PÓ Digestivo De Wilt corrige o

'mal no seu inicio, est.imulan \0 [1 d i

gestão, protegendo as mucos.is gRS'
tro in test inais e neutra lisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que COI1' o
• PÓ Digestivo De Wit t não se de
ve ter receio dos gostosos pratos
da arte culinaria Brasileira.

Peça na [armacia o

I
;

f'd ft� IdJf.�p$:IJ.!OIGESTIVo7VfI; _Ii f,. ,

..
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ANI\'ERSARHlS
Decorre hoje a natalício da sro :

F'ílô Dibernardi.

Falecimentos:
Faleceu no sábado., dia 12, no

Rio de Janeiro, o sr. Arthur Tu-Ipinambá de Campos. Seu sepulto·
rr. en t o , deu·se no dom inqo, sai�do I.-----���������a feretro às 10 horas, do Hospl+c l
dos Acidentados. para o cemitério
de S. João Batista
'---' ------

------

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
E SaltarA da ClIIII DIsposto ,arl T_

Seu Fígado deve produzir diaríamen�
um litro de bilis. Se a bilis não corre li

vremente, os alimentos não são digeridee
e apodrecem. Os gases incham o estôma

gll. Sobrevém a prisão de ventre. Vod

sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.

U ma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as PHu\as Carter sãe

extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contu��
especio lrnente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carrer,
N3Q aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

Hoje faz anos o jovem
Zirnrner , estudante.

Alfredo

O sr' José Camilo da Silva, che
fe das oficinas do "Diário da. Tal'
de" comemora hoje o seu aniver
aário.

Festeja hoje o seu natalício a

menina lolanda. filha do s r , Ar

gemiro Candra, dentista.

t'lizem anoa lloj,.,
sritas. Maria do Carmo Costa

EI i Cardoso e Regina Dias Barreto
srs. Bento Cor iorri , Flávio No

gueira Cardoso e Abelardo Aridro
de;
menina: Zélia dos Reis Cunha.

Casamentos:
Realizou se, ontem, o enlace

matrimonial do nosso prezado
conterrâneo sr. Osmar Regueira.
do alto comércio :lesto praça. com
a graciosa senhorita Vanda Bo�s
field Cláudio. inteligente Euncio
nária do Serviço Nacional de Ma
lária. Paraninfaram o ato civil.'
por parte do noivo, o M. Sílvio IPeluso e sua exma. senhora d.

Volga .M. Peluso; e da noiva. o

acadêmico loão Batista Tezza e

sua exma. senhora d. EHn Bous
field Tezza. Foram padrinhos do

noivo, no ato religioso. o

sr. Nicolóu Sovas; e sua ex�a.
aro- d, Branca Sovas; e d·. norvc ,

o s r , Çristóvão Bousfield e a exmu.

sra. d. tErnestina Bonsfie!d Cldu
dia. Após a cerimônia, os distin
tos nubentes seguiram, por via
aérea. para a Capital Federal.

,

I
I
'I
I

I
,

I
r Paraqnedistas

em 90 dias

I I

IA CONHECE

II
a7fit/IP.fão dé

�OLYNOS,?
Que prazer! Ter uma denta
dura resplendente .•• e uma

hôca fresca e sedutora, usan
do Kolynos! Kolynos tem

uma Triple Ação: limpa, re
fresca e embeleza. , • dando
aos (lentes um brilho que
faz realçar a sua aparência.

,

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

Os exércUos soviéticos, mesmo vitoriosos,
não se livrarão do jUizo sereno da história
As notícias, que estão che- nas que vêm daquele "front".

gando a todo momento da fren-ll E�sas. informa�ões, em gera�.
te russa dão a entender que sao dignas de fe; mas carm

O' PRECEITO DO DIA os exércitos soviéticos não se nham muito devagar e, assim,
Além das «roséolas» (manchas estão sentindo muito bem, de- perdem de muito a sua vibra

rôseos , amareladas ou escuras) vido ao máu cheiro exalado pe- ção, devido ao atraso com quepodem se.r obse:_vadas r:� pe le ou-
I "W h .macht" que se acha se apresentam a o s nossostras manlfestaçoes da Sltlhs

secun-,
a e r.' ,.

d id ddória, estas em forma de peque- em estado de adiantada putre-j olhos, a_Vldos e nOVI a es sen-
nos grãos que parecem lentilhas; facão. saclOnms.
são as "pdpu loa" que, às vezes, Ê verdade que a gente não É evidente que os russos an-pod�m transf�rmar.se em feridas I od confiar muito nas notí- dam muito mais depressa doche io s de pus ou em pequenas I

p e
. .

t'
. ._

úlceros. SNES. cías da guerra, príncípalmente gue a� no reias, e, aSSIm, nao
.------.----- e possível, lendo os telegramas,

saber onde se encontram real
mente as vanguardas soviéti
cas neste momento.
Indiretamente, porém, pela

aplicação do método de dedu
ção, podemos ficar conhecendo
muitas coisas que não são cita
das nos comunicados.

. É fácil deduzir, por exemplo,
que os alemães da Prússia Ori
ental se encontram desorienta
dos e a ponto de tomar ácido
prússíco. Podemos, ainda, fe
chando os olhos, imaginar a
balbúrdia que vai pelo Corre
dor Polonês, onde não há .polo-

,

neses, mas nazistas correndo a
,: tôda velocidade.

'

Ora; tudo isso é profunda
mente triste e nenhum despor
tista sincero, meditando um
minuto sôbre o esmagamento
das brigadas de "tanks"

. ger
mânicos, conseguirá, que ama

nhã, quando se firmar a paz,
bem poderiam desenvolver bri-
Ihante atuação e desempenhar
papel de alto relêvo, nas futu-'

. ras competições automobilísti-
FA(� í[!1 Af1UN_C/C. PELO cas do Circuito da �áve.a. .

G�: Mesmo' como" 'trtuníadores,.'

1!ll!J
� .1JJ:t' e.ntretanto, os �xérc!tos de St�..... , • , -;#.� lin nunca se livrarão da teíaz

TRAJANO 14 19AI'fDA� .pécha de ladrões e assaltantes.
...............RLTOS 011 (Of1!'f1TIIPIII (II/ÇJ/llf'lIIO Assaltantes, porque estão to-

�_-__-_._-_·.....-•...,.."...-.-.-.w_..... \mando .de assalto as fortalezas
As autorl_dades respo�I!�VeI8 p.1. que os nazjstas julgavam inexfiel execuçao �a� Estatlstlcas MIll· I

pugnáveis. E ladrões porque>ares podem engu, st"mpre que holt I" .'.
ver 'dúvida quanto II veracidade d. Iloubaram. a tmnqmhdade do
lualQuer informac;ão. que clÍda ln grande "Fuehrer".
(ormante prove o que declara.. b Barão de ITARARÉmi-fé constitue crime contra a '"

�.rane. nacl..-.naL (n. R 1'11.).

POSICÃO CAPTURADA. - A fotografia, feita nu

ma das mais rijas ações do 8° Exérciio, mostra uma po
sicão alemã caída em poder dos britânicos. (Foto do
B: N. S.).

Ordem do dia
do gral. MOdel

I ..----------------------�

I Ecos e Notícias

o presidente da República assi
nou decretos, promovendo "pos t
mortem". por terem sido vítimas
de acidente em serviço de guerra,
todos os oficiais e marinheiros mor
tos por ocasião. dos afundamentos
do "Vital de Oliveira" e do «Co
moquã".
Os decretos de promoção decla

ram que os herdeiros dos vitima"
dos têm direito à pensão especial
de que trata o art. l ' do decreto
lei 3.269 de 14 de maio de 1941.

*'

I
Afim de resolver o. crise de tro

cos, grandes quantidades de moe

das e cédulas de pequerio valor
vão ser lançadas à circulação, a

partir de outubro próximo.
.

USE-O COM CONFIANÇA

Caíu da ponte
Nas proximidades d"l ponte do

-io Itapocú. não longe de Joinvil
'.e> reside a família do colono Al
berto Zimath. que tinha uma fi
lhinha chamada Alzira, de 5 anos

:le idade
No dia 6 dêste rrês (domingo),

Alzira saíu erre po't's.'guição de uma

cabra e dois cabriiínhos. os quais
se encaminharam p o ra a referida
ponte, nela entrond o A zira ssçu iu
os.

Nesse rn.o rneri to. vinha do lado
oposto uma carreta A criança ao

invés de retrcceder, apenas se a

fastou, para dar passagem ao veí·
cu lo, Mas, fê-lo de costas e tão
desastradamente. que se precipitou
no abismo, coíndo sôbre as pedras
do leito do rio e morrendo instan(tdneamente.

o santo do

Ajuizada no 5" Vara Criminal
do Rio de Janeiro. está uma curio
sa queixa.crime apresentada pelo
advogado e jornalista Alcêu Ma
rínho Rêçc , contra o escritor Oto
Maria Carpeaux. E' àcusado o es

critor Carpeaux' de haver injuriado
o jornalista. em virtude de uma

nota publicada na revista «Dire·
trizes». O sr Marinho Rêgo apre
sentou queixa. apoiado numa car

ta a êle dirigida� com expressões
Injuriosas, e difomação peronte
muitas pessoas.

,
•

(I

espreito-vos,
ela pair(l pelo ar.

f·
Pre5en-a;_.os -, "�;

com uso habitual das

PASTILHAS

VALDA ..,
Mos exigi sempre as 1i\' .{. ',�,Jt

VERDADEIRAS VAI.DA �f;
Vendidos só em C oi-lt os r

com o nome VA lDA i.
"', _ ..

'" licença do D.N. S. P. N. 186 1�'
"o"",. de 26 d e Fevereiro ç"�

• -i.t de 1935 r:f$lt, 9'enlhol 0.002, EucaI1P'0' O.

dia

ALVARO
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

RAMOS

Moscou, 13 (D. P.) - o S�
gundo Exército da Rússia Bran

Porto Alegre, 14 (A. N.) S • .Joaquim, Pai de
ca captou uma ordem-do-dia

O Clube Rio Grande do Sul es- N. Senhora do marêchal alemão Model, em
tá fazendo treinar novas tur- O pai de Maria Santíssima é

que êste pede aos seus coman
mas de pilotagem e paraque- descendente de Davl. �á avançado dados que não demonstre fra-

.

E 'terão a du- em idade teve a alegrIa de pos
d' tdISmO. sses CUISOS. _. suir a filha que devia ser a auro- queza nem coval' la, ma'n en-

ração máxima de 90 dlas, e tao i 1'0 da redenção do gênero humo- do-se firmes ante o assalto
pronto. fique uma turma em

no. Parece que �oaquim z:norrou russo. Parece, aliás, que o al
condições de se diplomar novas I pOUCO!!l .anos depol� _?o n�SClm)nto to comando alemão sustou
,- .

'c'adas nos treínamen·· de Mana. A tradlçao ahrma ter
Se-tIS contl'a-ataques de gTandeserao .�m 1

_
" , _Iêle sido sepultado em o Vale Jo'

tos, aÍlm de nao so�reI. o tlaba safá. Segundo o costum" do judeus, 3nvergadura ao longo da fron
lho solução de contll1Uldade. o irmão menor de nome José le c.eira da Prússia Ol'ie11tal, ante��.---

. .",.._.

vou a órfã consigo para Nazaré
as enormes baixas sofridasComprar na CASA MISCE como filha herdeira e sua futura
!)ela "\VehrmaC'ht".

2 (A N) N C' •LANEA é saber economizar. no_i__vQ_,____________ Rio, 1 .. _.[ O�lClOU

J um v:espertino local que se 01'-Guerra ao morcego Nove dias para ganizou uma grande empresaF.:io 11 (A. N.) - O profes-
chegar nacional com capital de 50 mi-Sal' Américo Brasil, ilustre

M"
•

lhões de cruzeiros para explo-cientista patrício, diretor
. �a oveis Londres, 13 (U. P.) _ Se- ração do trigo em Goiáz na re-Escola de Medicina Vetenna-

gundó o Q. G. Aliado, a gran- gião daquele Estado em que aria do Estado do Rio, falando Comprar, vender ou alugar de campanha de "quarentena" cultura do produto se apres��t:=tà imprensa, acaba, de fazer
só na das fôrcas aliadas aéreas para com surpreendentes posslbllI-uma revelação deveras SU!- isolar a" zona de batalha está dades. As experiências realiza-preendete sôbre a propag�çao R SERVIDORR produzindo grandes efeitos nas �as most.ram que aq��la. regi�oda raiva nas zonas pecuanst�s II II operações da França. Elemen- e excep�I0!lalm�nte tel'bl parae nos parques rurais do BraSIL

tos duma divisão de infanta- o plantio do trIgo. A empresa _Será gratificada a. p.5.0dAfirmou aquele sábio que.o [a maior organi:l:ação no

I'I'a alema- enviados do norte não sómente vai intensificar a quoe entregar no Ponto dosd
.

o selO gênero nesta capital] ,propagador a raIVa n
do Sena para reforçar as tro- produção do tri.go, como .cons- Automóveis, ao rpotoristndos rebanhos é o morcego. E

Rua João Pinto, 4.
pas germânicas na Normandia, ltruir grandes s�l?s e abrIl' es- do carro] 532, um� CJlLOTAadiantou que a solução do pro- Fone 775.
!levaram 9 dias a chegar na tradas para facIlüar os trans-I perdida entre o Estreito eblema está na generalização da
área de batalha. port{ls. J3igua�Ú.· ,6�,�.vaCinação anti-rabica. _� �

_ ."...>, ....

Nio tenhas dúvida em de
nunciar um "qulnta.col••a".
por maIs que pareça te. ..1.
go J nio merece tua estfma ••
traidor 41., PitrlL li ... D. 'N.l.

CALOTA
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opor tttriicíado l
A

PARA-TOD

.t

Grande
,

CREDIARIA

,

resoiveu, efetuar, durante o mês de AGOSTO, a

GRANDE LIQUIDACÃO
do seu incomparável «stock» de artigos de inverno, com o

abatimento de 30 °/0
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 a
,

CREDIARIA PARA-IODOS

Rua Felipe Scbmidt, 38

•

C.pllJll • 1l.eee.la,Jo
CI...... 1'10 balaDCO de tia:

.l;t1!8pon!l&bI11da.dee _... ,'.. ..,. " ..••• , ••••• , ..... CrI l.999.477.600,CII
H.t'oe.ll.ll ,,' , . '. ,... • •. , .••••••. , •••••.••••••••• Cr' 70.681.048,20 Aliviada em Pouc:os Minutos
A:t.!to . ., - ... .,.,.",.... , " ..•.....••. ,. cri 105.961.917;70 Bm poucos minuto, ti nO\'[i receita _

�!htIlLr/)8 pago! 008 OlUmo" 10 anos ., •••.....••.••• Cl't 64.986.007,20 Mendaco .- começa fi circutnr nu SUó"l>P

}te!' OU bil1d d Cr' 76 S O 306 aliviando os R('PR$O� e 1)5 ataques d:l ;1.�1l,1
,

P $II fi e8 ,.. , .. , .... . ...• , ••..••.•• ,. '.7 6.4 1. ,20 ou bronquite. Em pouco I�m,,() é p,.",he·
Sene de raiz (prédIos e terrenos) , .. ,.............. Cri 211.742.6117,44 dormi" bern. """pimndo Ih re e laclbneutc

OIRETOREs: - Dr, PaInlllo d'Ultra l1'relre de earTalhO. Dr. Francl8co Mend,,!o n livia-«. me-mo que o mul spi"

de sa e An18io MassorrL
antigo, porque fli>f,()]ve e remove (I rnncu

que obsrrúe as vias l'(-'spiratol';s.s. minando
AgencIae e 8uboagêne1ae em !)Odo o territór10 nacloD4l. - SuCUNlll DO a sua energia, arruínando sua sa"d., f,,·

UruJuá1. RegUladores 'di! aTllrIae IllUI 1)1'111lCipa1.s cldad.ea da América, Europa zendo-o s e n t
í

rvs e pl'clllxtllrarnellli' velhu

Â1tl
Mandaco tem tido

_

tanto exilo quP se Oft'-

I-
0&. rece com a gal'>tlltla dr- dar 110 'paciente

AGENTE EM FLORIANõPOLIS respiração livre e facil rapidamente (' com-

e A M .p o S L o B O .. C I .A. _ Roa Felipe SChmldt, a. SI
]tll'to alivio do sofrimento da asma em pou-
cos dias. P�ÇIl Mendaco, hoje mesmo, em

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.063 - End. TeJegr. "ALIANÇA" qualquer farmácia. A »ossu ga"autia li a

SUB-AGENÇIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME. sua maior proteção.

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL Mend aeo A:a�:';:,m
.,..,..,....�.&·..�......".&·"''''''''''··_.._a�..'''"",''''''''''''''''T..•..•..W..''_",!""._""""". AGORA TAMBEM A CR' $ 10,00

Bandeirantes
do Brasil

I Rio, 12 (A, N,) - Os Bandeí-
27.000,00 rantes de todo o Brasil e tam-
70.000,00 bém uma delegação dos Esta-I
60,000,00

d U íd ind
.

,

1 I25.000,00 os m os vm a especia men-

16.000,00 te desfilaram hoje garbosa-
20.000.00 mente pela avenida Rio Branco
45.000,00 em seus uniformes de gala des-
35.000,00 t d' 1 A22.000,00 per an o VlVOS ap ausos.

48.000,00 principal arteria do Rio foi
12.000,00 preparada para o acontecímen-
15.000.00 to toda embandeirada como
7:000,00 '

d' f t A b dei dnum la es a. an eiras o

Brasil iniciaram a concentra

ção no parque da Gávea, come
morativa do 25° aniversário da

fundação da Federação de
Bandeirantes do Brasil.

Compres
CASA:S .

e Ve,ndas
Rda C;rilJ)im Mira
I:tua Bqcaiuva
Praça da 'Bandeiro
Rua Fernando Machado
Rua Frei- CanB'ca
Rua Almirante Alvim
Rua Ma.jor Costa.
Rua General Bi'tenoourt
R'ua Viscon'de

.

de Ouro
Avenida Rio Branco

Coqueiro.
Coqueiro.
Estreito

•

Preto

CHACARAS

.'

e escolha o .eu figurino,
Ruo Nune. Machado, 11 - A

TE:RRENOS

Rua Frei Caneca, 26,000 mts2·
Rua E.teves Júnior, 26,000 mti2,
E nOI Barreiros

60.000,00
150.000,00
30.000,00

2.000,00
8.000,00

20.000,00
20.000.00
11.000,00
25.000.00
10.000,00

Balneário
Rua Frei Cem.eca
Rua Cambariu
» »

Rúa Almirante Alvim

:Avenida Trompow.ki
EI'treito

Quer vestir-se com

confôrto
e elegância?

�ceitQ�OlI encargos para a ve.nda de im.6�eis ne.• ta capital,
CORU,�t;o•• ·-Elltreit.o. T:rab_alho honesto.. rápido e eficiente, mediante

m6.dica c.om_i..ao. Oferta'. para A, ,,-,. Alves, Rua Deodoro. 35. 1
I

Procure Q

aLFAIATARIA
MELLO

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

S'E&U'ROS
THE LONDON AssURANCE

.
'.

.

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

Representante: L.. ALMEIDA
as. Vidal Ramos, 1.

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

REUNIÃO DE BONS VIZINHOS, - O dr. Ezequiel
Padilla, ministro do Exterior do México, conversa com o

secretário de Estado, S1'. Cortiell Hull, num almõço ofere
cido em honra ao distinto visitante pela União Pare-Ame

ricana, em Washington, (Foto da Inter-Americana).

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

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

-B·O-.-A---.p-e-s.sõ-a--a-u-t-.o-r-iz-a
..

d-a-,-"-e
..

n

..

d-e-"u-m-a-b"O-ia-"d"e-1
ferro, cilíndrica, tendo 1,60 mts, de diâme

tro, por 2,50 m ts. de comprimento, pesando de 2.000 a

3.000 quilos, podendo servir para tanque de água ou

para outros fins industriais. Tratar na Rua João Pinto,
S (sobrado), Sv-5

\
rARMACIA ES,PERANÇA

do Farmacêutico NILO LAos
Sole • amaJlhl _, • .... pre1ertéIJI

0P0Ir" ••d01Oalll • �eIr.. - BomeopaUU - peJ'fRJIuIrIao
.&.ru.o. 4e borraeba.

fiv..... . .... 011""". .0 "",C1W1. ....!'.

{
V
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Washington (P01' Jack dade continental, o Brasil foi
Pearl. - Serviço Especial da dos primeiros a honrar os seus

Inter-Americana) _. A chega- compromissos de unidade no

da dos primeiros contingentes Hemisfério. Não tardaram, em
expedicionários brasileiros à consequência, a se verificar os

. Europa assinala um dos mais golpes alemães contra a sua

importantes acontecimentos navegação mereante. Mas nem

políticos desta guerra. A pre- os afundamentos isolados, nem
sença rios campos de batalha o ataque a cinco navios ao lon-
dos soldados do Brasil amplia, go das costas do Brasil, netan
de maneira substancial, a con- do atentado que custou a vida

tribuição da América Unida à a cerca de um milhar de bra
derrota do nazi-tascísmo. Ao síletros, entibiou a fibra dêsse

Ilado
dos americanos do norte povo. Pelo contrário, o revíd»

os brasileiros vão agora aju- roi imediato e a declaração de
.

i dar os povos oprimidos a recu- guerra à Alemanha e à Itália
peral' a liberdade perdida para respondeu aos incontidos gr
o' h itlerismo. Não pode haver tos de ódio v"pular, man ítes
melhor evidência da contínui- tado em todas as cidades do
dade e da fortaleza do espír i- país.
to democrático da América que
a dêsses dois POYOS, um do nor- Da declaração de guerra, em
te outro do sul, juntaram os agôsto de 1942, até a chegana
seus esforços para esmagar, I dos' brasileiros à Europa, a

do de vez, o poder, a opressão e o etapa é uma só: mobilização
obscurantismo. I' militar econômica do país.
A atuação do Brasil nesta Preparo das fôrças armadas

• IU;SllJgNCIJl: ltua t<'ellpe Schruldt n. :lI! - TeJ. 812. COl\"SULTJlS - Da8 16 à8 111.
guerra tem sido exemplar e para a luta. Reforçamento da
honra sobremodo o espírito ele- produção. Ampliação da con- I

Imocrático do seu povo. Desde tríbuição de matérias primas

lOS
pr-imeiros momentos da ao esforço industrial aliado.

luta, inclusive nas horas mais Os brasileiros, segundo afir
sombrias da maré montante mou em sua oração de despe

.

nazista, não esconderam os dida o Presidente Vargas,
--�-----------�---------_._----- brasileiros a sua fidelidade à marcham tão bem preparados

causa aliada. Nela viram a para a luta quanto os mais
causa do Brasil e consideraram aguerridos soldados das demais

Servíços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital a vitória da Alemanha como nações em armas. Nada lhes
de Caridade

.

ameaça mortal à soberania na- "oi negado, nem o será até o
CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS cion al. O nazi-fascismo foi dia da vitória. Os brasileiros

coNSUI/l'úl:tO: Rua Nunes Machudo, 7 (Edifício 8. l"l'ancisco), fone 1.444

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas sempre julgado pelos brasíleí- sabem pelo que lutam e isso
RESfDENCIA: Rua Marccha l Guilherme, 5. Fune 7113 TOS como '�l1imigo dos povos lhes dá vigor maior para ven-

___C_LfNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GAHGANTA americanos e escravisador po- cer. Junto aos seus irmãos ele
tencial elas nações ricas em armas vão à guerra para es

matérias primas e empenhadas magar o rJOdzi-fascismo e para
na industrialização da sua eco- restaurar no mundo a dignida
nomia. de do homem e a inviolabilida
Assim, quando a· 'agressão de do direito tão duramente

niponica atirou os Estados atingidos, nestas duas últimas
Unidos na guerra e fez funcio-I deeadas, pela loucura fascista
na.r o mecanismo ela solidarie- no mundo inteiro.

Clíníea médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.

I!I·
__il�

Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oflalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, R. Das 14 às 18 horas. Fonc 1259. �tSOu�

INS;��;�N:�;:���;:���I"f'D� LAURO DAURA t�\\.... ���.
Mo RO·E LDLJMALAMNAN ,'a:�"�:�J:t�r:�'�rr:���"ças ue Senbo-

I :ó.'ID-n�D-p··n·-T·OI�OGlr�5Curso de especialização de Gmeco- Hill}- li uH
log ia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa-
I'or-mado pela UnIversidade de Genebra

culdade de Medicina de 1:;:10 Paulo I
Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Com prãtíca nos hospitais europeus
.

Farm L da Cosi A'1
ClInlca médica em geraI. pediatria, doen-

Tratamento especialízado, méd.ico e 1 •• ii VI a
cirúrgico, das afecções do aparêlho Exames Anátomo'patológicos.ças do sistema nervoso, aparelholhgenJH>. genital feminino (Utero, ovâr íos, _-Diagnóstico precoce da gra"l'dez.urtnárlo do homem e da mu ar
trompas, etc.) ,

•

,,,,..1st,,. Técnico: DR. PAULO TAVABIi:Ii
Cura radical das Inflamações dos

Sôro-diagnósticos
Curso de Radiologia CUnlca com o dr.

anexos (Ovários, trompas), sem ope.
Hematologia

Manoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau·
ração). Tratamento de todos os dis.

Coprologia.
10\). Especializado em Htglenl!! e Sallde

túrblos da menstruação e da ""t.erIU-
Pública, pela Universidade do Rlü de Js-

dade.
aelro. - Gabinete de Ralo X - Electra-

1'ratamento moderno da bleno1'1'a-
I}8.I'Qlografla cl1nlca - Metabolismo ba·

gla aguda e crônJca, em ambos os
AI - Sondagem Duodenal - GabineTe

sexos, por processos modernos sob
de f1slotartplll - Laboratório de micro.

contrôle endoscóplco - Uretroscopla
copia e análise cllnlca. - Rua Fernando i _ e de laboratório.
l4achado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis FISIOTERAPIA _ DIATERMIA

-- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradenfes H

�'one: 1.663.
Resicl1'ncla - Rua Tiradentes 7

(Sobrado).

INDICADOR MÉ.DICO
DR. ROLDÃO CONSONI

CJlWRGL\ GF;R.4J, - AW'A CIRURGIA - lUOLf:Sél'IA8 DE SENHORAS � J'AR'1'OS
FOI'II},,(lu pel'u F'acu.tdade ue Medrcma da l Jn i versidaue de São Paulo onde foi

Assist.en t.e p<lr vários anos cio Serviço Cit'úrgit;o do Prof. Alípio CorTeia' Ne to,
CirurglH do eSlôm�go e vias biliares. tntest.ínos delgado e grosso tiróide rins

pr-ó st.a ta, bexíga, átel'o, ovários e trumpas. Varicocele, n idroce.le, val:i.zes e l;érnia'
CO:-iSULTAS:

'

nas 2 às fI horas, à Rua Fe!i.pe Sc.nrnklt, 21 (altos da Casa Paraíso); TeL 1.598 .

RESJDENCIA: Rua Esteves Júnior, l7U; Te i, 1'11764

MADEIRADR. NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Anerfeteoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
<J('I'I'IUL'l',lS - l'ela mannã: dIariamente dll8 IO,30àsl2 hs , à tarde exceptc> aos
..h" <f"., d ... 16,:1(1 às III horas - CON8ULTóltlO: Rua Jol1o Pinto ... 7, ..ob,·ado -

r.. II'" 1.461 - K.6!P.1dllncla: Itua Prt'lSldent.e Coutinho. ,3.

DR. SETTE GUSMÃO
('ll],;!"],; DOS 51':11"1005 DE TIS[OLOr:TA DO CJc'\TRO lllD SAli DE lê DO

.

HOSPiTAL "-"GHJ�U ltJ\:\JIOS'·.
Cltl'�() elo il}j('l'f'ri<:,orllllento no Ho�pitQl São Luiz Ci-'.Jnzhga. fie São Puuln - Ex. ostn

gi:'H'io üo l n st ituto "Cleniem e r�·enC'il'a". ele S[IU Paulo - li:x·nlt�cli('o iI11l'l"l1n do
Sa nu tório de �ülll·.l�, eln CêliTIp(J� do .Jonl:�o.

('Li:\'IL\ C1o:1:.-\l, - Ol.-\n:\'úS1'I(,O 1'1t!'I'On·: _, TIU'!'.DIESTO l,:SPE(,L\LIZ.\HO
D.\S nOB\T,\S no �lf':\lH:LHO lU:Sl'lR.-lTúRIO.

CO\'SllL/r'.\S: Uiàl'iamente. uas :1 �l."# f) h oras. CO:\Sl"LTónrO: Rua vu or .\fpireles. ]8.
nr':Sllm:'\C'lA: 11":1 EswvL's .Iún io r. 1:;3 - TcL 742.

MARIO ·WENDHAUSENDR.
ILJlpJomailo vela Faculdade Nac. de Meaiclna da Universidade do BraslJ)

,iA int.erno do Serv íço de Cllnlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico

Departamento de Saúde
1:1,11\ 11:.'\ Mll:IIICA - �lolé"Ua8 tntci-aas de adl1'tt08 e crtauçae. CONSUJ,TóUJO

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

t<�8pecllllista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CON�ULTAS: Pela maubã, das tO às t2 - À tarde. da. li àa I.
Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dns

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Servico de Slf'i lris do Centro. de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UHO-GENlTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - HAlOS INFHA-VEHMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSUL1'AS: das 3 às () h. - H. Felipe Schrnidt, 46
RES.: R. JoinviJe, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA

DR. SAULO RAMOS
lIlepecl.II.I.. em molé8tl,.. de .enhOll''' -

Partott.

ar,TA ClltURGlA ABDOMmAL: ...t6-

ma"o, ttl81t'ula. 6la1'o. OV�r108, .pendice,
tumor.,.., "Ir. - CIRURGIA PLAS'l'ICA

DO f'IilRtNI!;O - BérnJ.... W<lrocele, '1'&

r.lC<H"f'I.,. Tratam"nto I!Ieru dor e epera.çAo
de 1:I"morr"hles " 'l'artzea - Fraeturu:

.p....elhe.. "" 11:11 ....0. Opéra "011 :BOIIPI.....
de Florian6pou..

pr.ça pe....lr. e OU'I'elra, 10. h.e, 1."'.
8OY·trI0: O.. '4 U· 18 hora, d1arIameate.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIr1lr� fi Ortopedia. CUnle. fi C1rerl1"
40 tor.x. ParlOll e doeni)U de .enbor._.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió
rlamente das 11; às 17 horas. RESIDllN·
aA: Alm1n:n'" Aly1Jlll. 86. FODe 7111.

DR. AUImLIO ROTOLO DR. REMIGIO
Médico - Cmrião - Puteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA,
1li!1�nóslico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo

denais, câncer do estômago, afe

ÇÕI'� das vias bilIares, rins!, e�c,
Ap-li('a o Pneumo-torax artIfICIal

Dr. Newto'n d'Avila
p3ra o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder- Operações _. Vias Urinarias -- Doen-

nos' e efic.azes desta moléstia
.

çol dos intestinos, rêto e anus

Completo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da
médiea: Ondas curtas e ultra-cur- colite amebiana.
ta.�. Haios Iufra-Vermelbos e Raies Fisioterapia -- Infra-vermelho.

IIHra Violeta. Infrazon-Terapia Consult: Vitor Meireles, 28.
Consultório: Rua Deodoro. S Atende diariamente às 11.30 hs. '",

esquina Felipe Schmidt () tarde, das 16 hs. em diante

Ou 9 lu 12 hrs., e das 14 às 17 !ln Resid? VidaI Ramo•• 66.
l'elefone 1:471 FQnit 1067,

CLíNICA M�DICA
Moléstias Internas, de Senhoraa e Cri

mÇR8 f!m Geral. CONSULTóRIO: Rua

rel1pe Scbmldt - Edlf!elo Amélia Nero

I'óne 1592, 9 li 12 e 14 às 17 horas. RE

SIDtNCIA: , Largo Benjamin
Constante, 3

'GLORIA AOS BRASILEIROS

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

Florianópolis
Telefone 1448

. SANTA (AT.ARINA

Ba.cteriologia ., �\tE����
Autovacinas ·''.'\'''f,g
Ultrarnicr�scopid.'v,J •Química sanguínea.

Análises de urina.

Que Ruja
o Furacão!

Uma jovem, sozinha nas planícies
incultas do oeste americano, entre
animais selvagens e homens ainda
mais selvagens. Resumo de um

livro de grande êxito. Leia em

SELEÇÕES. E, mais:
Pasteur _ o homem que du
plicou a dura�ao da vida
humana. Paul de Kruíf conta
no novo número de SELEÇOBS
como Pasteur, embora semi-para
lítico e desprezado, tornou-se um

dos maiores benfeitores da huma
nidade .. , Pág. I,
A vida e os problemas dos
anões. Podem casar-se com peso
soas normais? Ter filhos de ta

manho normal? Qual o seu maior

receio? Impressionante estudo
do mundo Iiliputiano... Pág. 26.

Uma mulher sozinha entre
34 homens ciumentos. Dez

dias de martírios num precário
b6te salva-vidas... Pág. 18.

O estranho caso de Pearl
Harbour. Essa traição foi rninu
ciosamente planejada, não em Tó

quio, mas em Washington! Pág, 51 •
Não deixe de ler êstes e outros

22 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JULHO
Condenaado pllra poupa. tempo!

vc

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

Análises �uímicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá-
velS e para usos industriais (fecularias, cervejarias). •

Crédito Mútuo Predial
Prop(etários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitos bonificações e médico graUs
Tudo isto por apen:as Cr$ 1,00

---- ..

CASA MISCELANEA. distri
buidora dps Rádios�. C. A
Victor, Vávulas e Dsicoe.
Rua Trajano. 12,

Os órgioll da Estatística Mill'a,
têm apôio legal, quando 'nUma.
o produtor e o vendedor • mostraI
o que possuem em .ea. ..&abeleelo
\lulol!. CD. ., II.),

Quarto em casa d·e
familia

Rapaz. apresentando re

ferências. procura quarto
com pensão em casa de
família. Cartas a esta re

dação para D.R., indicando
local e preço. 6 V8 3

Cese Vendo urna, na

" Praça da Bandei
ra, com 2

_
quartos, copa,

cozinha, banheira, chuveã-
1'0, fogão econômico. Preço
Cr$ 16.000,00. A L. Alves.,
rua Deodoro, 35. Sv.·3

Registradora
Vende-se uma máquinn regi.trn

dora «National», rnodêlo 726, no
va. Tratar no «Bnr Oriente». nCl

rua Vítor Meirele., 11. 3Ov.15
J',.-......- ........ .....w.._..................

Curso de Corte
Ensina-se em aulClS
diurnas e noturna•.
Largo Benjamin
Constant. 6.

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

_�

Vende-se um aparê-
lho para

ondulaçãlJ permanente e um

estabilizador de 1 KW. com

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

V. 12

cãsa
....

--veiiae:se
na rua Almirante Lamego'
17. Tratar na rua Felipe
Schrnidt, 34. 15v.-9

Balcões Vendem-se
três BoI
comercial.
rua Tira-

10 v. ·4

cões para casa

Ver e tratar na

dentes, 10.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi$mol por
tuguêa, e'pn.
nh�l. froncê.,
inqlê., etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Ouímic:a Geo
logia, MinerCllogia, Engenha;ia ci
vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metaluro:1Cl
Eletricidade, Ródio, Máquina., Mo:
tores, Hidráulica, Alvenaria. Agri
cultura, Veterincírio. Contahi1idQd�DicionlÍrioa. eto, .tç,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LONDRES, 15 (U. P,) - .. NOTíCIAS CHEGADAS DA FRANÇA INDICAM QUE O
-

DESFÊCHO DA ATUAL BATALHA, QUE SE DESENVOLVE ENTRE ALEMÃES
E ALIADOS, NA NORMÂNDIA, PODERÁ DETERMINAR O DESTINO DE PARíS
EJ PROVAVELMENTE, A PRóPRIA DURAÇÃO DA GUERRA EUROPEIA.

Que haverá Foi linchado o delator !
no sul? Frente da Normândia, 15 (U. dente perguntar a uma mulher

Londres, 15 (U. P.) _ A!'·) -=- O correspondente junto I ��e "se apr?Ximál:a de, seu

atenção geral parece voltar-se as forç�s do .general .

Bradley
I J�ep qual. o motivo .p�I que

para o sul da França desde que jtentou mt�rvIr num Iíchamen- gntava tanto a l1:ulbdao en

a Riviera franco-italiana foi logo depois da entrada dos quanto surrava o infeliz cava

violentamente atacada pela aliados numa localidade da lheiro. Ela, então, informou:

O I d I
- aviacão do Mediterrâneo, co- Norrnândía recem -libertada. "Êste homem, que est� _send�

esmagamen O OS a emaes mo "se verificou através da Facilmente compreendeu que esmagado pela multidão, e

Mancha na pré-invasão. Há ?,e tratava "de um., dos tan�os r�sponsáve� pela �orte e pyi
informacões de que o marechal desabafos, que ja presencia- sao de muítos habitantes dês

FRENTE DA CIDADE DE FALAISE, 15 (U. P.) -- Enor- Blaskowitz, que d!rige a defesa 11'a
nas zonas. libert�d.as, cO,n- te lugar." �ra êle � delator d�mes colunas de pó e fumaça sobem dos veículos presas das

alema do sul, só tem agora t�a os eleme�tos cuja colabo,la- seus patnc.IOs e a soldo ?a Ges
chamas e cobrem Falaíse esta manhã, precisamente quando os

menos de 10 divisões. Muitas Iça0 ,�?m o ,mvasOI:_ se t?rnara I tapo.
" Víngamos, assu;;, os

alemães freneticamente procuram fugir à ação dos engenhos unidades alemãs sezundo des- notolla. Dal, achoLl maIS pru- nossos amigos fuzilados .

bélicos aliados. A partir elos primeiros albores do dia, os aviões h d
,. b

d
...............�....................,.._.............._...,. ....,..

aliados entraram a fustigar o inimigo. O ruído atroador dos mo- d�aea�pa�l�atle'aadnO��afr:m�a�m:�enn�teOo gp�e'�sl�a=_ Jlproxl·ma-se O chonlle 018n�ntes c-otores, canhões, metralhadoras, além do sibilar dos pesados ex-. N IlIU 9U
plosivos lançados, indicava o aniquilamento das fôrças Inírni- do. inclusive armamento des- LONDRES, 16 CU. P.) _ Nestes próximos elias "entrarão
gas em grande escala. Os primeiros prisioneiros feitos nestas mentado. em choque fôrças até agora. sem precedentes na história elas
últimas horas indicavam que a resístêncía de seus camaradas 'guerras terrestres ". Foi esta a afirmativa que fez, hoje o cor-
está na fase derradeira, pois a dificuldade de conseguir alimen- SENHORITA respondente militar da DNB, ao dar como provavelmente ín i-
to junta-se à Impossíbílidade de dar repouso aos homens, que Casa comercial distinta pre- cíada a ofensiva contra a Prússia Oriental. A mesma DNB, con-
lutam continuamente sob os efeitos dos bombardeiros levados cisa de uma empregada que firmando notícias de Moscou, disse que os alemães abandona-
a efeito pela artilharia e fôrça aérea aliadas. conheça contabilidade e dacti ram as posições da margem ocidental do rio Bierbza última

lcgrafia. Escrever, dando refe- barreira natural que protegia a Prússia Oriental no sul.
r ências , a: - A_ E. Caixa Poso
tal 139, Florianópolis. A 2a. Divisão Blindada
Estão em. Ger Londres, 16 (U. P.) - JálP�eta arvorando pavilhão Iran-

Junto ao Primeiro Exército combate na França, sob o

COo, ces, que
se une ,a batal,ha da

norte-americano 15 (U. P.) _Imando
do ge?�r�l Lecl�rc, a França. Leclerc � ? �1otavel co

As coluna rn t'· d .t _
Segunda DIvIsa0 Blmdada· mandante que dirigiu a ramo

americana� �vC:���r��1no�:z fran�e�a. Ao s�r. transmitida a: sa ma:'cha dos soldados fran:
kms. além d M rtai ca tu- auspiciosa notícia ao povo d�j.

ceses l�v.res do lago Tchad ate

rando o entr�nc�men�o r�do- França, a.cre�cent�u.-s_e que e a Tunísia, durante.a campa-

viário da cidade de Ger.

I
eS,ta a _:e�I?:�I!a _ ��V!�� __c_0n_:.- nh� _dO nort� da_ _!\f!ICa_;_
..--.. ..... ;r.� __ '-.4IjjL1OiF.�••••w••'W .. _ ........ ....411 _ilF_ ..4iI .. WWF_�

sôbre París Rádio alemão E�!�C���60(�) êr!.op��� nR�!�t�ç�o d��!���!
LONDRES, 15 (Por Edward Beattle, correspondente da LO?dres, 15 (�J. P.) - C? �o- i santes exércitos russos de rneíra Guerra Mundial, quan-

Uníted Press) - Informa-se que estão sob ° ataque das colu- mUlllc�d? alemao, .trans�mtIdo !Cherniakovski aguardam a hD-ldo o general russo Penekanp
nas blindadas norte-americanas as defesas exteriores de Pa- pela rádio de Berlim, �IZ,. en: !ra de investir pela Prússia nu-!foilcolhido na armadilha pre
ris, situadas a apenas 74 quilômetros ao oeste da capital fran- certo trecho, co:rp. referência a:ma acão coordenada com os 'parada por Lundendorf e Hin
cesa ao abrir-se em forma de leque as fôrças de "tanks" e de frente d� �Ol:m�ndia: "A. for-1três exércitos do Báltico empe-lldenbUrg, nos lagos Masuria
infantaria do general Bradley, ao largo de uma frente de 120 te pressao mirmga co?tmua, Inhados no extermínio das fôr- nos. Daí, a ação dos três exér

<l.,
uílômetros, numa dupla manobra de pinças que também sendo; �nt�etan�o a,ssmalado Iças alemãs cercadas na Estô-jcitos do Báltico para gsrantír
ameaça Orléans e toda a retaguarda alemã na Normândia. Tu- q?e_ o mimigo nao eS�;;lem con- nia e na Letônia. Enquanto o flanco direito de Chernia
do parece indicar que as guarnições nazistas estão desnortea- d.I�oes" de alcançar exito apre- Maslenikov, Yeremenko e Ba-Ikovski, a quem foi confiada a
das debaixo do fulminante ataque norte-americano e que os clavel . gramían exterminam as fôrças .mvasâc da Prússia. '

proprtos comandantes nazistas vivem cheios de incertezas, inimigas, afastando qualquer I
_._.._- .....� -..,.__ JOo._ - --�
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«O levante nacl·onal começou '.)} nores preços só na CASA MIS' suas operaçoes l?relImlllar�s ao

.

É M.AIS QUi: UM
CILA NEA _ Rua Tr a ia no , 1: longo da fronteira prussiana. NOME É IDI

CHERBURGO, 15 (U. P.) - Os habitantes de 18 departa- O extremo cuidado com que I 1),( ri o LOI

mentos que se estendem ao sul do presente "front" de bata- se conduz Cherniakovski visa PODEROSO-AUXI-
lha até o estuário da Gironde receberam de Argel ordem de ata- Á�1�?fos C-:;--t:""'n"..,....·-e..----rn--.----a-.

-_

"-s·"""""'_' LIAR NO TRATA.-

car imediatamente todos os elementos germânicos que sejam UNTO DA

encontrados movimentando-se em direção à frente de batalha, TOMEM

afim de "Impedí-Ios de reforçarem as tropas alemãs que estão Wnho Cre8sBta�1
lutando contra os Aliados", segundo declanou ° locutor de Ar- "SILVEIRA"
geL "O levante nacional começou" repetiu ° locutor em se�

guída.

Nenhum alemão devera escapar
LONDRES, 15 (U. P.) -- Na ordem-do�dia, que dirigiu às

suas tropas, o general Eisenhower assinala que a vitória, que
os aliados poderão agora alcançar, é muito maior que qualquer
outra até agora conseguida no oeste. Mas essa oportunidade
só poderá ser aproveitada com um esfôrço máximo e maior ra

pidez de ação. Por isso, pede a cada soldado que marche para cala, por volta do meio dia,
seu objetivo na firma decisão de que o inimigo só poderá 80-

afim-de cerrar a extremidade
breviver pela capitulação. Nem um metro de terreno ganho de� setentrional da armadilha es�
verá ser outra vez perdido; nem um alemão df'verá escapar tendida em tôrno das fôrçasatravés das linhas aliadas. Termina Eisenhower com as se� alemãs destacadas na Normân�
guintes palavr:as; "Se todos cumprirmos re.solutamente nossas

It.arefas especiais, poderemos tornar esta semana uma das mais dia. Os canadenses, que ata
decisivas na história da guerra - unia sema'na brilhante e cam sôbre Falaise, contam com

fecunda para nós, mas fatídica para as ambições dos tiranos o apôio de violentí�sima barra�

�1.a�ista.s'··, _._.: __ . gero da arma aérea.
. ----__1 _

Florianópolis, 16 IJe Agosto de 1944

Grande Tónico

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
tÓ.l.uc:O ÇAPllAR·
• • r" -"_,

POR EXC.ElhICIA

Ataque em

grande escala
Londres, 14 (U. P.) _, Se

gundo uma transmissão radio
fônica da Normândia, o Pri
meiro Exército canadense lan
çou um ataque em grande es-

CINE OD;:;ON. - Três sessões ex

tl'aordinárias, às 16.30, 19 e 21.30
horas: "Unidos venceremos" (filme
falado em português, narrando
tudo que ocorreu desde o tratado
de Versalhes até o ataque a Pearl
Harbour): "O segrêdo da enfer
meira" (filme de emoção e ternu

ro , com Ann Shirley); e Ccrnple
menta Nacional. Preços 2 e 1 cru-

Na direcão
J>

de Le :Maus
Q. G. do Primeiro Exército

americano, 15 (U. P.) - Foi
revelado que colunas blindadas
norte-americanas estão fazen
do pressão na direção norte
de Le-Mans, tendo penetrado
na região além de Alençon.
Acrescenta-se que nas vizi
nhanças de Rouge-Butte. os

alemães procuram refúgio em

túneis construidos há centenas
de anos.

zairo.

CINE IMPERIAL. - Última exi

bição do filme sensacional e ele
trizante, com AnabelJa «Noit"s pe

rigosas)}; o jornal «Fax Airplan
News» e o Complemento Nacional.
Preçoe 3' e 2 Cruzeircs.

Sal� Aluga-se boa sala
U de fre.1.te, na rua

Vidal Ramos, 30. Tratar na

mes,ma_ 5 v.·I

Destruindo sempre
Londres, 15 (D. P.) - A des

truição do material rodante
alemão está-se processando ra
pidamente. Nas 24 horas de on

tem foram destruidos 6925 va�

gões ferroviários, 956 locomo
tivas e 376 caminhões.

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

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

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construção
Projptes, Orçamentos, Adminl�tração

�ua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


