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Os aliados cruzaram a Via Appia
Nápoles, 24 (U. P.) - As fôrças anglo-americanas, em

ofensiva na cabeça-de-ponte de Anzio, quebraram inumeros

pontos fortificados das defesas nazistas naquele setor. Infor
mações autorizadas salientam que os aliados já cruzaram a Via
Appia, ao sudeste de Certena, e prosseguem avançando, na di
reçã'o da Via Cassilina. Os alemães, por sua parte, admitem qUG
os aliados estão lutando em ambos os lados de Cisterna, dei
xando entrever a possível ocupação desta cidade pelas fôrças
do Quinto Exército. Outros despachos de fontes aliadas acres

centam que as tropas do Quinto e do Oitavo exé-rcitos chega
ram a Pontecorvo, onde se está travando intensa batalha. No
setor de Terracina, na costa do Tirreno, aliados e alemães con

tinuam empenhados em encarniçadas operações.

o
o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO fLORES

ChurchiU abriu os debates na tân1ara dos Comuns
Londres, 24 (U. P.) - "O ao general De Gaulle, no senti- discutirem problemas de inte

princípio da rendição incondi-I do de que o chefe do govêrno rêsse mútuo com outros orga
cional não afeta apenas a Ale- de Argel venha a Londres, em nismos mundiais. Salientou

manha, mas, também, o Ja- 'I' futuro próximo, afim-de serem ainda a importância enorme do

pão" - declarou na Câmara assentadas as relações inglesas acôrdo colonial aprovado por
dos Comuns o primeiro minis- como o Comité Francês. Chur- todos os primeiros ministros,
tro Winston Churchfll , ao abrir chill revelou, ao mesmo tempo, pelo qual ficou estabelecido que

hoje os debates de dois dias sô- que na reunião do Império, re- o objetivo fundamental de to

bre o desenvolvimento da guer- rentemente celebrada, foi dis- da a Comunidade Britânica, na
ra. ° dirigente britânico desta- cuticla a possibilidade de os hora presente, é o esmagamen-

cou, em seguida: "Eu dei ênfa- membros do "Commonwealth" to do inimigo comum. Não aceitarão os
se à palavra democracia, por-

d
cheques do rei Pedro

que não podemos admitir que Herl·lm novamente at�ca a Notícias aírida sem coníir-
em nenhuma forma fascismo U mação anunciam que os Esta- Teatro Municipalseja mantida em qualquer na-

� dos �nidos, a G�ã-Bretanh�, o Bahía, 24 (E.) _ O arquíte-ção". Churchill fez um apanha- LONDRES, 24 (U. P.) - Poderosas tormações, integradas BrasIl, a Turqma, e. a Smça, to Hélio Duarte entregou ao
do geral da guerra, especial- por Fortelazas Voadoras e Liberators, .atacaram hoje Berlim. que possuerr: d�posItos r:o to-

I prefeito Elísio Lisboa o ante
mente, na Europa, destacando Durante a noite passada a capital alemã tôra intensamente tal de 80 milhões de do�ares projeto do futuro Teatro Muni
as relações entre a Grã-Breta- atacada pela RAF. Referindo-se ao ataque contra Berlim, um de fundos do Banco Nacional

I cípal. O trabalho obedece a ul
nha, õs aliados e os neutros. ° porta-voz alemão declarou que a capital nazista tinha sofrido J�goslavo, acedend� a um pe-; tima palavra em arquitetura
dirigente britânico, em certa "novo ataque de terror". Os bombardeiros pesados norte-ame- dído do .narechal TItO, recusa- teatral tendo o seu autor estu
parte de sua oração, referiu-se ricanos atacaram, também, durante a manhã de hoje, inúma- rão aceitar �s cheques. emiti-: dado o's melhores modelos de
à política espanhola frizando ros objetivos militares situados nos arredores de París. dos pelo governo do reI Pedro. Buenos Aires e dos Estados
que a mesma é assunto que diz -

\ Unidos
��s�i��t� ��:���;�t:��coes:e�� Caíu Terracina e fechou-se o cêrco de Pontecorvo ...-(;.�;;;.;_-�;.nêAS-��7iéi:
tacou também que os britâni- ,
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j ressados no desenvolvimento Via Appía, entregam-se estes das linhas conquistadas vão-se onde os alemães ofereceram ti- ores e Ire ro\ da união entre todas as fôrças azora a um renhido combate amontoando os corpos dos na- tânica resistência durante dias Porto Alegre, 24 (A. N.)
patriotas jugoeslavas, gregas e c�m os nazistas a noroeste de zistas liquidados. A notícia consecutivos, foi ocupada hoje, Durante a presetlte safra, o RL�
dos. países ocupados, como

oI Cisterna. Esta importante po- mais importante da trente íta-
"

A • Grande do Sul já exportou para
meio ele as mesmas redobra-

sição, que é o núcleo vital das liana, porém, foi a conquista i s�m resistência alguma ".Os I:�- os Estados Unidos cêrca de 800
rem os seus esforços contr_:a o

-omunícaçôes nazistas, dista de Terracina, importante bas- zrstas, quando viram �. ínut.ili- mil quílos de flores de piretro,
inimigo �omum. �? falar .sobre apenas 40 quilômetros de Ro- tião da linha Adolf Hitler, si- d.ade de qualquer esfôrço, re-

no valor de 5 milhões de cru
a situa9ao da Ital.la,. afI�mou ma. Na cabeça-de-ponte de An- tuado no litoral do Mar Tine- tIrara�l-se de �erracllla so� a

zeiros. No município de Taqua
Cl�urchIll que o rei VItor _.:J��- zio, os alemães já começam a no. Simultaneamente, íntor- proteção da noite. Os alemaes

ra, que é o maior produtor de
nuel estava plen,am�nte d�Cldl- dar sinais de enfraquecimento. mou-se que as, tropas canaden- optaram pela fuga, quando uma piretro, há grande animaçãodo a re�irar-se a v!da privada Multiplicam-se os golpes das ses haviam ·fechado o cerco de formação de tanques america- entre os cultivadores, preven
logo apos a ocupaçao de Ro�a fôrcas aliadas enquanto a 1'6- Pontecovo, outro vital

balua.rtej
nos irrompeu pelo oeste da cí- elo-se, por isso, que a próxima

pelas f�rças libertado;-as alia- sistêncía inimiga vai dímínuín- das defesas nazistas ao sul de dade, ameaçando cortar a e8-,1 safra seja ainda mais conside-
das. Adiantou ChurchIll que o

do paulatinamente. O número Roma. . trada pelo léste. rável.
novo govêrno italiano estava

���Ct�r���� ���i:���r:f��::�e�� Estrada cortada pelos chineses PrOVI-de'"uC·las para a ·Invasa-ote o esfôrço de guerra aliado. ChUl:g�i�, 24 (U. P.) -:- AO d�r.igidos contra os nipônicos,
'.'

Quanto à sorte de Roma, o ora- comunicado de guerra chinês sitiados em Tatangtzu, ondeos. <
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dor expressou assumir, ainda,
I

anuncia que as tropas da China abastecimentos das tropas in i- Lo�dles, 23 (U. P.) �. A I�vasao C?ntlllua na ordem-do-dia,
, d a mes-. nacionalista cortaram a estra- migas são criticamente reduzi- na Inglaterra. Todos os jornais matutinos advertem o povo de

celta esperança e que , que devem esperar sev r s t "
N •

f
., .

ma seria preservada dos horro- ela da Birmânia a oeste de Sal-l dos". Por fim, a nota chinesa . r
"

v
, .e ares lIç?eS nos serviços

. errO�Ia'l'lOS
tr tan-! altura de Cheíang Indica que nos" demais setore- e rOdOVIaIlOS. Alem dISSO, revelar am os mesmos jormais queresdaguerra,oque,enlean-iween,na " .�. 'f' d

" ," 1 .
" o·'

to dependia fundamentalmen- localidade distante 40 qullôrne- os sucessos locais ganhara ii
o tra ICO e .vlveres: prmcipa mente de peL�e, sel� grande-,

d
.

t M' adiante tros da fronteira da. Birmânia impulso durante o dia, muiL.) I
mente .reduzI�o. A�IedIta-se que essas medidas estao relacío-

te os naZIS as. aIS I,
, . N.

I nadas com a mvasao
Churchill declarou que as rela- com a provmcia de Hona. MaIS I embora pesadas chuvas tenham .

_

cões entre a União Soviética e adiante, a nota oficial chinesa atenuado o ritmo das opera-] N
-

b b d·a Polônia não são tão boas �o- diz que a "destruição das fôr-I ções em}oda a frente do rio I ao esmorecem os um ar elosmo deveriam ser e que os alia- ças japonesas, cercadas eI�ll Salween ,

dos receberiam com agrado Chefang, fOI completada a 22 ------------- Londres, 24 (D. P.) - Informações autorizadas indicam
qualquer acôrdo entr� ambas de maio

.. M.ais de 20.0 inimigos Não há relreta que cêrca de 4.500 bombardeiros britânicos e norte-americanos
as nações. Anunciou alllda o foram ellmll1ados e Importante. .

participaram nos ataques desfechados, na jornada passada,
.. .

i d t r'al caíu em nosso poder" Por motIvo de fôrça maIOr. a contra a Europa o.cidental. Revelou-se, ao mesmo teml)O, quepnmelfo mm stro que, e co- ma e I .

. '1 banda n\usical «Amor à Arte» não
mum acôrdo com o presidente Acrescenta o com�lllIcado que I'ealizará hoje a anunciada retreta foram lançados sôbre objetivos militares e instalações ferro�
Roosevelt, dirigiu um convite os "ataques contmuam sendo no jardim «Oliveira Belo», viárias cêrca de 7 mil toneladas de bombas explosivas e incen-

diárias.
Londres, 25 (U. P.) - A doeste de Viena e a sul, léste e

"Fortaleza de Hitler", que norte de París. ° ponto, porém,
continua com o telhado furado, que sofreu danos mais conSt
recebeu hoje outra considerá- deráveis foi a região do sul e
vel carga ele explosivos aéreos. sudoeste de París.
Informa-se que e,ntre outros .-....,•••

- ......J".-•.�-.-,••.-.....-..�

objetivos foram pesadamente Querer nãobombardeados o.S situados a su-
-_ _ _ -. "' -..,..._.., é poder _ ..

Reconquistada Londres, 25 (U. P.) - A
Londres, 25 (U. P.) - o.s DNB anunciou, pelo rádio de

g�lerrilheiros j�goeslavos, �m Berli:?, quas as fôrças aéreas
VIgorosa investIda, reconqms- alemas devem "esmagar Ports
taram, pela terceira vez, a ci- mounth, Plymouth, Bristol e
dade �slovena de Trebni, que as docas de Londres", portostem SIdo teatro de sangrentas que "se encontram atropela
bat�lha�, �evi,do. a .ser o ponto dos, a ponto de rebentar, com
de Junçao ferIOVlána entre Lu- todos os tipos de equipamentosbnar,a e Zll�rehe, de inYasão"�

Não podem sair
120 Reich
LONDRES, 25 (U. P.) - O

rádio de Moscou declara que a

Alemanha cancelou todas as

licenças de saída do Reich e

que os alemães que chegam à
fronteira recebem ordem de

regressar. O Ministério do Ex
terior alemão, não deu explica
ções a respeito.

Os nazis querem evitar.o envolvimento de suas divisões
Nápoles, 24 (U. P.) - Se� siva allada, embora seJa p.?s- quando os AlIados t:ataram de

gundo informações autorizadas sível que as fôrças das,Naçoes estabelecer essa. Importante
a luta em toda a cabeça-deMpon� Unidas avancem tambem na cabeça-de-ponte SItuada ao su

te de Anzio está-se desenvol� direção de Valmontone, igual- doeste de Roma.

Vendo de forma sumamente mente situada na zona da via

Volelnta; pois os nazistas com- Cassilina. Participall1N no a�a- Nápoles, 24 (U. P.) A

preendem a gravidade da si- que poderosas formaçoes' blm- ofensiva aliada na cabeça de
• tuação e parecem dispostos a dadas aliadas, que estão CO;1- ponte Anz,io-Nettuno está �e�
não permitir o envolvimento tando com excelente pl'oteçao do condnzlda com extl'aordr.na�
das divisões, que se encontram dos canhões norte-americanos

I

ria violência para rompe:' o

na frente ocidental italiana. C! I
e

_brit�nicos e tau:bém da avia-' cêrco nazist�. ,As operaçoe3.
principal avanço aliado esta çao alIada; �e acordo c?m des� neste setor, I:3;llano, pelo me

sendo realizado sôbre Cisterna, pacho ofICIal, a ofenSIva
.

fOI n�s tr�nsItOI'l�mente, deral.ll
de OInde parte uma estrada' desfechada pelas tropas bntâ- tregua a ofensI�a, que, maIS

para Velletri situada na Via nicas, 'que desembarcaram, em para o sul, os allados desenvol
Cassilina. Êste parece ser o ca- primeiro lugar, na costa italia� vem contra os baluartes da li

;minho mais indicado da ofep. .. paI entre Al;l.ziO e Nettunol nha lI.Adolf Hitler".
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o ESTADO-Quinla .. 'elra, 25 ele Maio de '944

o BRASIL NA GUERRA'
Rio (Especial) - No dia 7, ponto. Quer isso dizer que alIpartiu desta capital para o tea- nossa esquadra está particl

tro de operações de guerra, o pando eficientemetne da luta
último contingente do 1° Gru- que se trava neste Hemisfério
po de Aviação de Caça, que já contra os corsários eixistas.
se encontra em ação há várias Aliás, a êsse respeito, o almi
semanas. Êsse fato vem mos- rante Jonas Ingram afirmou
trar que a F. A. B., além de par- que a ameaça submarina alemâ
ticipar ativamente da Batalha está definitivamente contro
do Atlântico Sul, está, também, lada.
combatendo na Europa, para
onde em breve seguirá a nossa Segundo revelou o corres

Fôrça Expedicionária, cuja pre- pondente naquela rede de emis
paração militar está pratica- soras, as forças aéro-nava! s
mente ultimada. brasileiras e norte-americanas
Falando agora, de Recife pa- Interceptaram, recentemente,

ra a cadeia radiofônica "Blue três navios germânicos qU8
Network", o almirante Jonas tentavam furar o bloqueio alia
Ingram afirmou que o decrés- do. Esses navios traziam do
cimo de efetivos das fôrças i Oriente um grande carrega
norte-americanas, nesta parte mento de borracha, do qual to
do Atlântico, foi tornado pos- ram capturados cerca de dois
sível graças ao concurso da mil quilos, que agora serão
marinha de guerra do Brasil. A aproveitados na indústria béli
cada unidade naval brasileira ca das Nações Unidas.
que entra em operação - af ir- Estamos dessa forma part
mou o almirante Jonas Ingram cipando diretamente das opera
- uma unidade norte-america- ções militares contra os eíxís
na correspondente é retirada tas tanto aquí como na Euro

para operar em qualquer outro pa.
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ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano
Semestre
Trimestre
}[ês
Número avulso

No Interior:

Ano Cr$ 80,00

I
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre eis 25,00

i Anúncios mediante contrato.

I ()s originais, mesmo não publi

I
caãos, não serão devolvidos.

',\. direção não se responsabiliza

'I pejos conceitos emilidos nos

artigos assinados •

Os sacerdotes e a

politica partidària
o exmo. e revmo. Monse

nhor João Cazzani, Bispo de
Cremona, em uma Carta Pas
toral na qual se refere à situa

ção da Itália, admoesta os sa

cerdotes de sua diocese que se

jam cautos e que procurem
"com verdadiero zelo" man

ter-se "acima de toda divisão
partidária e livres de toda su

jeição política".
Na sua Pastoral Mons, Caz

zaní relembra as admoestações
de S. S. o Papa Leão XIII con
tra aqueles que tratam de ar

rastar a Igreja à luta política
e pretendem valer-se dela para
obter vantagens sõbreseus ad
versários políticos, prática esta

que o mesmo Pontífice quali
ficou como um dos peiores
abusos que pode fazer-se da

rel,��ãf�to que a Igreja firme Ainda que ta-rde ...
uma Concordata com um go- Rio (Especial). - Divulgan- do, a 10 de junho de 1938. Mas
vêrno determinado - recorda do a informação que a mocída- 'o culto da memória de Tira- PETISCOS - Rol l-rno ps _ He rr inqs Pickles _ Carne.Mons, Cazzaní e-> Não signifi- de acadêmica promete dar iní- ,dentes nunca se incluiu entre rões recheados _ Sc ndwí chs _ Cebolinhas _ Ovos deca que Ela se liga ao partido �io, em breves dias, a u:ma las. preocupações _9-os �e.sponsa-I tainha fumadas _ Pernil _ Pasteis _ Empadas _

que, no momento, prevalece lcamp�nha d,� .�u�to a Tlr�- !VeIS pela educaçao crvica do! Salame __ Peixf.! frito. etc. etc.politicamente, senão ao Estado dentes ,
- o Diário de Notl- nosso povo. ! ..,..,... _. .........._.._____.,__"""'""' _�� ......--

que representa a nação. O fato cias comenta: "Agora, a mocidade acadê-,�

�l!iH�
CharUe Chaplinde a Igreja firmar um acôrdo "Não há mais nada a ?izer, mica resolve tomar a �j e�sa �� 111\1 ��flalmente livrecom um Estado ou com quem de novo, so?re a necessidade tare�a,. conyocar os cidadãos ILULAS DE

I
Hollywood, (Via Aérea)

quer que o governe, não supõe de manter VIVa na alma dos brasileiros a sua campanha P
R Todas as acusacões federais

uma adesão à doutrina políti- P,�vos a veneraç.ão, r:elos se.us p�t.riótica. Que, p�rodiando a RET1TE contra Charles Chaplin ruiram
ca sus!entada P?r este Estado, grandes vultos �llstonc�s, cujos divisa <!_os Inconfld�ntes, essa \U

, I por terra, guando o juiz O'Con-
n:I.n tao pou�o a forma do go- :xerr:p�os cons�It.uem as melh.o-; re�araça� venha, ainda que

e uenas puulas. . nor deixou sem efeito as impu-verrio por ele adotado, mas res lições de civismo, a segUlr·1talde... II
p q

roas 1 � ltacões contra o ator de haver.

1 t t
.

t I TI! heciment d íd ' eroed o "
>

"

snnp esm.en e em em VIS 3;,. 0.1";" no _con ecimen o a VI a e I ........_..........."..,.-. ..............,......,...,....... ........,...... I grandesrdoenças obrigado Joan Barry a abando-estabelecimento de relações da açao dos seus antepassados .. contra a relho nar Beverlyhilis violando seusPráticas tendentes a aarantir rrlor.iosos que os povos adqui- Cemrsas, Gravatas, Pijarne s I �
dO appat \ � o. d··t·' 't' t t tb , b '. A • A M' d Ih 1 d \ g e s irei os CIVIS. .I!Jn re an o a

enquanto possível a liberdade. rem a conciencia de sua força elas as me ores, pe os

me., t S d E t d. .

'
.

-

f' d
. nores preços só na CASA MIS' _��' Cor e uprema o s a o, em

bdO's dmlllllstros" da Ig(NreJt� .e o �o� con lança em seus estí-
CILANEA _ Rua Traiano, 12 .!!:.,;:::::g....... -,.'� São .Francisco, denegou a petí-

em, .

as a mas .:- o ICIOSO ,,' . .
.

•
--

ção de "Carlitos" para que ros-
Católico Internaclonal) . �or. I.SSO, nenhuma_ figura se deixado sem efeito o julga-mais digna de exaltação, �esta - - - __ mento afim de determinar sua

i;�l;;l�Ú���!e:������i� ����3F�� l i:�l�:;fh::�!;ir!s� ����
ta�, humilde quanto heróico.

. INCENDIOS E TRANSPORTES bre artista. A Corte SupremaÉ pena que torne precisa confirmou a negação das Cor-
u,ma "campanha" p�ra garan- capital e reservas ....

����.;.,; .��. ��;���. ��. ���;
... Cr$ 71.6156.189,20

tes inferiores para deixar o ca-
tI-l.o c.ontra o esqueclme;nto ou

so sem efeito.
a IndIferença da postendade. ResponsabUldadea .

·····cCrt! 4.999.477.500,58
Receita .... .... . ....•..•.••• , , . . • . . . . . . . . . . . .. 70.681.048,20

"Já foi assinalada a singular AtiYO..... .. . . Cr$ 105.961.917.70
circunstância de não haver Sinistros pagos nO!! '1l1timoB 10 an09 cr; 64.986.957,20

uma moeda ou um selo brasi- ResponsablUdades.. . . . .. . Cr. 76.736.401.306.20

leil'o com a efig'ie do grande Bens de raiz (pl'édlos e terrenos) Cr$ 23.742.657.44

I
DIRETORES: - Dr. Pamf1Jo d'Ultra Frelre de car"alho, Dr. FrancJ.sco

Alferes - homenagem tribu- de Sá e Anisio Massorra.

tada, entretanto, a personali- / .\g!mclas e sub-agênclas em todo o território nacional. - Sucursal 00

dades de projeção incompara-I UruguAI. Reguladores de avarias nas principais cidades da América. Europ8

1 te Afrlca.
ve meu. e menor. I
"Reparou-se, é verdade, a·

falta anteriormente cometida
com a supressão do 21 de abril
da lista dos nossos dias nacio-

I

nais. O feriado foi restabeleci-

1.200 vagões de madeira
Porto Alegre, 24 (C. P.) -/ porto, o govêrno do Estado

O govêrno britânico adquiriu promova um entendimento
neste Estado cêrca de mil e du- com a Coordenação da Mobili
zentos vagões de madeira, a zação Econômica, a-fim-de ser

.er exportada pelo porto do feito levantamento da quanti
Rio Grande. dade ali existente, pondo-se à
A propósito, o diretor da disposição do govêrno britàni

Viação Férrea acaba de se di- co os tipos que mais convierem
rigir ao interventor federal, à exportação. A Viação Férrea,
através da Secretaria de Obras

I
então, dentro de suas possibili

Públicas, sugerindo que, em dades, iria repondo a madeira
vista da retenção de grandes exportada, procurando, assim,
estoques de madeira naquele evitar o congestionamento.
��o����������.,�_�����_����-��-*'��-���::�:�:�,·

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

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

11

v.. 2

FARMACIA ESPERANÇA
do Fa�macêutico NILO LAUS
HoJe e amanhA será a 8.... preterida

Oro.... .aclonal• ., estrangeiras - Homeopatia. - pert.....ar1..

Artll(o. de borracha.
Gara.nt&<oo! • .,xata obsllI'vAllcla no r<>eelto....o m6d100.

BAR E IRMftlEM ORlfNT[
PREÇOS MÓDICOS.

Rua V.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S I� O B O & C I A. - Rua Felipe Schmfdt. n. 39
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJA!, BLUl\.IE-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

-

Móveis
Comprar, vender 011 alugar

SÓ na

A SERVIDORa Prestigia o Govêrno e a'

clssses armadS8, - 011 tIIel'á.
11m "quInta - tolunllta". (L.
o. 'I'{.).[a maior organização no

gênéro nesta cQpital]

Procura colocação
Senhorita, com diploma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece. se p?ra empregada de
casa comercial ou escritót:�.
Informações na Gerênc�" do
«Estado' .

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

CASA MISCELANEA, distri·
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicoll.
Rua Trajano, 12.

"A' Crediária Para-Todos"!
miras,

o distinto público de Florianópolis faça'flos
uma visita e ficará conhecendo o que há de
melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoF8S e crianças, de todos os

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case
Ternos feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuos.
Temos secção especializada para con.f: cção de luxo, sob·medida.

Para ..Todos») Rua Felipe Schmidt, 3U-Esquina Gerõnímo Coelha-Telefone: 1595

NOTE BEM:

Crediária
.. ,.,_..__...._.,._<:.....---�,---�---,-...,-----_.�-- ----------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Qulnta.felrar 25 de Maio de '944
������·�&.�"'.Ui••'�i :amam.n�l�t�mtiO 7Ta-- a...DDW'.·.· "uu , 1 ..

ssassinados em seus,alojamentos
LONDRES, (U. P.) ..• INFORMAÇõES DE ESTOCOLMO DEIXAM ENTREVER QUE OS QUARENTA E SETE OFICIAIS

DA RAF FORAM ASSASSINADOS 'PELOS NAZISTAS QUANDO SE ENCONTRAVAM EM SEUS ALOJAMENTOS:, .oE QUE NÃO

TENTAVAM FUGIR. ENTRE OS ASSASSINADO� FIGURAM 25 INGLESES, 6 CANADENSES� 3 AUSTRALIANOS, 2 NEOZE·

LANDESES� 3 SULAFRICANOS) 1 FRANCÊS, 2 NORUEGUESES� 4 POLONESES E I GRE�O.
---------------------------

:0-..•• 110 santo do dia Milhões para a IAuxiliandoIVida Social I· s. GREGóRIO VII, PAPA Cr�!hJJl!��h�INTER. o�AS��!�O�se�NTERC
:•••00.01 ••••••••

Não se sabe com certeza nem AMERICANA) - A Cruz Ver- AMERICANA) - Um total de

CLAUDETTE COLBERT a data nem o lugar do nasci- melha anunciou que os donatí- 18.886.717. dólares ,foi enviado
Mesmo sem dispôr do recurso, mente dêste Papa que era, en-I vos da campanha I?al�a o levan- �ara a CI:ma at�aves do Socor

das «tailettes» Iuxucsos , a adorá- I tre os grandes sucessores de s.
tamento de 200 milhões de do- ro da China ymda, desde que

vel franc_esinho. cor;se�ue manter a I Pedro, um dos maiores. Conhe_llares para os trabalhos de guer- as. organizaçoes de auxílio dos
sua hcbi tuo l eleganclQ no desem-

, tr t t 'f it ra em 1944, ultrapassaram chmeses começaram a atuar
nho do papel de Janete Davidson, ce-se, en re an o, per ei amen-

1 t· d 1 ilhô
.

pe
f

. .

I d 1 d I te a carreira dêle Depois de aque a quan la e 1 mi oes em 1941, declarou o Presidente
Q en erm,nra cUJO uo- e·me u- ,

...", .

d d lar "A' t d .

rou uma noite, apenas.
, . .

estudos feitos em Roma, foi e o ale�. respos a. ? po,� l\r�cCon�ug�y. Esses .fundos
A julgar pelos comentarlOS feitos

I para Cluny tornando-se mon-
vo americano fOI magnífica I teem sido gastos na Chma em

pele crítica norte·americana, é bem.. A' d
� ,. 1· ,disse o Presidente da Cam-. remédios, serviços médicos,

sível que Claudette venha a

r.-I
ge. 1 a qumu aque a mvenci-.

h N' 1 L F I'
-

pos
I d vel firmeza de caráter e o amo-r pan a acionai, eon raze.

.

cuidado de orfaos, bem estar
caber novamente, pe o .eu esem- . . .

penha em A LEGIÃO BRANCA" à Igreja, que fizeram dêle o 'd�s crianças, hosplta�s, educa-
- o filme que o Cine Odeon Ion- [exímio defensor dos direitos da çao, socorro de refugiados, co-

çará amanhã em a�ant.-?.:emiêre
IObra

de Cristo. Os seus servi- GR1'TISI. peça este livro operativas industriais, trans-
e em homenagem a Leglao Bru- , A porte de drogas e a ar Ih
sileira de Assistência, - a ambi- ços prestados a varias Papas t

,. .

p e a-

cionada estatueta da Academia de I como hábil diplomata prepara-
men o médico e tremamen�o

Artes e Ciências do Cinema. I ram-no para o papel que deve- DOENCÀS DO GADO d� pessoal para o corpo me-
-- .

d h h f E' dico
ANIVERSARiOS na esempen ar. como c e e REMEDiaS

__

o

_

Decorre hoje o natalício do nos- supremo da Igreja. Desde o -----'"

BO estimado conterrâneo sr. Na· dia de sua elevação à Cátedra
buco Duarte Silvo, conceituado de s. Pedro, mostrou-se o ver-

represe rrtorrte comercial.

'I dadeiro reformador, lutando

.
.. contra os inúmeros abusos que,

Faz anos hoj e a sra. d. Mana·
corno a simonia e as faltas con-

Bittencourt Lopes, viuva .0 sr, . .

Augusto Lopes, antigo propriet&rio tra a lei do celibato entre o c�e-
dêste jornal. ,ro, ameaçavam a mesma exis-

.têncía da Igreja. As medidas
F'asem anos hoje: I contra tais vícios tinham que

sro., Walquíria Ramos de Moura; visar a absoluta liberdade da
srita. Maria Madalena Paiva e

I
.

1
' .

Ana Rita Machado; I greJa
e evavam

. necessa,r�a-
ars, Olavo Schmídt; José de Cor- mente ao conhecido conflíto

valho Ramos e dr. Emídio Aze. I com Henrique IV. da Alerna- Congresso de
vedo Trilha. nha. A reconciliação entre Pa- cirurgia

pa e imperador em Canossa RIo,
-� (A. N.) - Em fins de

não pôs termo a estas lutas; outubro do corrente ano, rea

pelo contrário, Gregório tinha lizar-se-á em Santiago do Chi- Aumentando Olltque fugir para Salerno onde le o terceiro congresso inter-
.

li ro
morreu aos 25 de maio de 1085.!::1mericano de cirurgia plástí-] cem·.teF reioMas, morreu como vencedor e! ca, para o qual foram convida- !

restaurador das liberdades e I dos delegações de todas as ins-) A Prefeitura Municipal de Caça
da integridade eclesiásticas. I tituicões médicas da América. dor vai adquirir, de Vítor Kurudz

, pelo valor de 6.500 cruzeiros, um
·_o o.-.o....o.-.o....().....o�O�) ()._.o_()._.(l\· terreno de 10 mi.} metros quadra- ._-- ---- ..------

DIA
dos, destinado à ampliação do •. , .

, cemitério pú bl íco. I Ao Estatístlca MIlh.ar, desbnada a

faci.litar a preparação rápida, e tão

Por 1.800 cruzelros das �a Nação, exige. que todos 08

. . . I perfeita quanto possível, do apar ...•A Prefertu ro Mumclp�l da Serra Ihamento material das fôrças arma.
Alta [ex-S. Be.nto] VQl comprar,! brasileiras lhe prestem cooperação,
por 1.800 cruzeiros,. um cavalo e o Subtrair-lhe apôio é trabalhar een

a_rreamen.to. r�spe�bvo, para o ser I t... n Br.!llI oP.m t'IIerr•. (D. E. M.),
V1ÇO de f!scahzaçao. de 1942: - Art. 18. N_ ln,

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO· DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18OEPA'TA"mO� DE OIVULGAÇÃO

�.,,.,
PRECEITO DO DIAoENVIE UM CRUZEIRO EM SÊlOS PARA o PORTE POSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
COPOSTA!..... "AeOTlçASAL EST.S.PAUL(I

Para verificar se uma lesão é ou

não sifilítica. o médico conta
com o exame microscópico da se

creção da ferida. Tôda pessoa que
apresente feridas suspeitas, prin
cipalmente localizadas nos órgãos
genitais. deve submeter-se a êsse
exame sem demora. SNES.Vjsit�s:

HOJE

Visitou· nos, ontem, o sr. Frede
ric Percy Welch. digno vice-cônsul
da Grã-Bretanha, para nos agra

decer a nota publicada sôbre o

«Dia do Império».
- Acha.se nesta capital II rev.

José Carlos Nogueira. presidente
do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil. havendo·
nos dado o prazer de sua visita em

companhia do rev. J. Alcântara

Santos, pastor da Igreja desta

capital. Gratos.
CARTAZES o

HOJE Sa.feira
Está à venda

(lHE (cODEOo «,Restaurante Pérola». Para
mais informações, dirigir-se ao

proprietário, na praça Quinze,
n. 22. -- Florianópolis.

V.·H
--_....-.-.-.-.........-_._-.....

- ..................,

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar .

.. .. -.-_-.-.-_-,.-.r'll*.-.......-,..........,._..._.... .,._-...

A's 5 e 7,30 horas
Muita Alegria na melhor comédia da namo-.Imundo: Jane Withers, juntamente com

os Irmãos Ritz:

3

Estão orçadas em 3.529 cruzeiros
e 40 centavos as obras de reforma
do salão da Prefeitura Municipal
de Serra Alta [ex-S. Bento].
W.JW......,..,.,...�

Musica! Comédia!
rada n? 1 do

RODI
DE RItMOS
GOOO)��R

. dos números
Lindos e van� .

mUSICOIS.
5 feiras!

Tôdas as as.

Reforma de salão

"

FILHA I MAE I AVO I3 capacetes de aço
LAGO ARAR! (Nacional)

Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 «Irnp, até 10 anos»,
Todas devem usar fiPreciosa -�e�ão

MINURNO - (INTER-AME
RICANA) - O quartel general
do Quinto Exército na Itália
noticiou que as coleções- de li-

vros, manuscritos e panfletos A's 7,30 horas: {OU REGULADOR VIEIRA;
do século quinze e dezeseis da Ultima Exibição da maior fábrica de gargalhadas do cinema M AUniversidade de Nápoles, que nacional, com Mesquitinha, Grande Othelo e outros ases

ULHER EVITAR DORES
estavam desaparecidas, foram do nosso broadcasting: Alivia as Cólicas Uterinas
encontradas pelos soldados

S b B Iamericanos na devastada ci- am a e.m er im Emprega-se com vantagempa-

dade. O Capitão Alan Oppne-
ra cornbatar as irregularidades

heim, colecionador e amador' COMPLEMENTO NACIONAL (Natural) ,,_
das funções periódicas das se-

de quadros antigos, declarou Preços: c-s 3,00, e 2,00 "Livre de Censura" . �.��.:,"�
nhcrns É calmante e regulador

�-

------------�

�VO
...�0 ..

;
. de8S8� f�nções._que a coleção incluia livros im- -f '"

pressas por Guttenberg e pelo Amanhã às 8 horas no ODEON. em homenagem à <," "'� FLUX{)-�EDA llNA, pela sua

primeiro impressor inglês Cas- «LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA»

f- .

. '���'\;f�
comprovada eficácia, é muito re-

tono Entre os livros havia tam- a apresentação da espetacular película da PARAMOUNT: �t�} ,-�,., ,�; ceitada. Deve ser usada com

bém alguns desenhos originais L g-
-

B
.... ,�l'\ e-. confiança.

Ide Leonardo da Vinci e uma e lao ranca �i� � FLUXO·SEDATINA encontra-se

rara edição de Vilgatel, datada com Claudette Colbert, Paulette Goddard, Verôníca Lake e
"'F H 'MAE pm toda parte.

d5�e�1�5�3�0�.���;;�·;;��====�==��a:;s�en;.s;a;Ç;ã�0�d�o�m�0�m�e�n;to�:�G�E�O�R�G�E���E�E�V�E�S������������������������������

Preço

(lHE «IMPERIAL')

l,avando-se com. o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
•

Ci�.. \VETZf�L IND08TRIAL-JOINVII.J..4}� (Marca regisl.)

economiza-se tempo e dinheiro
)1.4 J; 4. ,..,.., 16 ,1M1"!lA'S!t!ue.L!QJJl .. At .Ji.U.SMAA!CAi 'II:! , ·;8_Q"t jAP+

� . S��Ã���RGtAt
, Esp ECIALI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO::""Quinta-feira, 2S de Maio de 1944

2,20
4,00
3,30

na conhecida· e barateir�Casa Yolanda filial, à Rua Felipe Schmidt, 2.
Grandes reduções nos preces, Eco nom.sem o vosso dinheiro comprando este mês na Casa Yolanda Filial.

Damos abaixo a relação de. alguns artigos do nosso variado sortimento:
'rECIDOS I Chitão, artigo superior. . . . . . . . . . . . . . .

.' 5,Jo' Pasta Colgate, pequeno .

VoU estampado mt. 4,00 Crepon para quimono 7,50 Pasta Colgate, grande .

Voil estampado '4,50 Pelucia lisa, reclame 5,do Pasta Lever .

Vo il estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,>'0 Sabonete Carnaval caixa
Peterpans (reclame) 6,00 Pelucia estampada Ivone 7, 'o Sabonete Dorly .

VoU suísso 7,00 Pelucia com bonecos 7,00 Sabonete Lever .

VoU suisso (artigo superior) 8,00 Cachá, artigo bom '....... 10,00 Sabonete Eucalol .

Voil romain 9,00 Cachá, artigo superior . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Sabonete Gessi " .

Linho liso, todas as cores .. , . . . . . . . . .

" 4,50 Casernlra para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo I • , .

Linho estampado 5,00
I
Casernira para casacos, aproveitem 35,00 Sabonete Cativo em bola .

Linho estampado com 80 de largo . . . . . 7,00 Casemira pa,ra casacos, art. extra 55,00 Sabonete Vale Quanto Pesa .

Linho Rodie 10,50 Mescla, artigo bom 7,00 Sabão Aristol!ino .

Fustão branco 7,00 Brim Kaki 7,50 PÓ Ladi .

Fustão estampado 9,00 C.UIA E lUESA. PÓ Coti pequeno .

Fustão estampado artigo sup. 10,'50 Colcha para solteiro 28,00 PÓ Coti grande .

Peterpan (artigo superior) 12,09 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00 Pó Emerand de Co ti .

Tecido listado 7,)0 Colcha para casal, artigo bom 35,00 Pó Suspiro de Granada grande .

Tobralco listado 10,00 Colcha para casal, artigo superior 45,00 Talco Malva pequeno .

Tecido Beligerante 10,50 Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 Talco Malva grande .

Tecido c/aviões " 8,00 Cobertor para solteiro 24, ·�o Talco Eucalol médio .

Tecido americano moderno 12,00 Cobertor para solteiro 26,00 Talco Eucalol grande .

Tobralco estampado '.' . 7,00 Cobertor para solteiro 28,00 Talco Ross médio .

Tobralco (artigo superior) :': . 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00 Talco Ross grande .

Tobralco estampado c/corações 12,00 Cobertor para casal 28,00 Talco Gessi grande .

Tecido com barra (reclame) 10,')0 Cobertor para casal 30,00 Talco Palmolive .

Tecido com barra (novidade} 12,00 Cobertor para casal, tipo superior 33,00 Rouge Tentação .

Tecido estampado c/Iaços 14,00 Algodão Léro-Léro peça 32,00 Rouge Cici
.

Opala lisa, todas as cores 5,Go Algodão Minho 40,00 Rouge Roial Briar .

Opala trancesa G.oo Algodão Douro "50,00 Baton Tentação .

Opala belga 8,00 Algodão Argentina 55,00 Baton Lalaque .

Opala suíssa Matarazzo 12,00 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. "32,00 Baton Colgate .

Opala branca, 1 mt. largura 15,00 Cretone Lençol 6/4, branco mt, 12,00 Creme Coti
.

Cambraia branca, 1 mt. largura 16,50 Cretone Lençol 7/4, branco 13,00 Creme de Alface .

Opala estampada 7,00 Cretone Lençol 8/4, branco 14,00 Creme Ponds .

Opala estampada " 8,00 Cretone Império 6/4, em cores 13,00 Fixbril
.

Opala estampada (art. superior) 9,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo Óleo Dorly e Frank Loyd .

Opala estampada Ivette 12,ou 2 mts. 20,00 Óleo Cecy .

Zefir, artigo bom 5,00 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo Óleo Eucalol .

Percal para camisas . . . . . . . . . . . . "5,0 2,20 mts. . � . . . . . 22,00 Óleo Royal Briar .

Tricoline, reclame " 7,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo Óleo de Lima
.

'I'rtcoline, artigo superior 10,00 2,20 mts. 20,00 Óleo de Ovo
.

Tricoline, tipo extra "12,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo Quina Petróleo Oriental .

Tricoline, com salpicos "12,50 2,20 mts. "24,00 Loção Brilhante .

Tricoline, para pijamas o . o . o • "11,00 Cretone Cur ló 9/4, branco, largo 2 mts. 24,00 Leite de Rosas o .

Tricoline branca, superior 10,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo Leite de Colônia .

Brim pardo colegial "5,00 2,20 mts. 26,00 DIVERSOS
Brim pardo colegial, superior. . . . . . . .

" 6,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 rroalha Bom Dia o 6,00 �
Brim azul marinho, art. bom. . . . . . . .. 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 22,00
Brim fantasia o o "5,00 mts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 'o Camisas ele Tricoline . . . . . . . . . . . . . . .. desde 30,00
Brim colossal o •• o o • • •

" 6,50 Riscado Colossal para colchão, reclame 5,00 l\1eias para homens o •••••• o •

" 3,00
Brim, artigo bom " 7,00 Riscado enfestado para colchão 9,00 Meias Paulistas para moças 5,50
T3rim Singapura " 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem . o • • • 8,00
Brim Superior .. :.................... "10,00 superior . . . . . . . 12,80 Camisa de meia grossa, manga comprida 15,00
Brim Estalingrado ,........ "12,' 10 Atoalhado branco e em cores, enfestado "

12,00 Creme RugaI o • .. 8,50
Brim Sebastopol 15,é r) PERFUJUARIAS Casacos de malhas para crianças 10,00
Brim Caroá o •••••••••••• o • • "12,00 Pasta Kolynos 3,30 I Blusas de meia para criança, art. inverno 12,00

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

'

Comprar barato só na Casa Yoiaoda Filial. (8 casa que mais barato vende)
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

formidavel liquidação de

,

MAIO

"

4,2)
4,50
6,00
6,00
6,00
1,;;)
3,50
4,50
4,50
1,tlo
6,00
9,00

12,00
9,00

4,1,"

4,00 l
5,00 r
4,00
õ.oi
5,00
5,00
1,80
3,50
5,00
1,50
3,50
7,00
7,00

8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50
4,50
6,0(1

15,00
10',50
6,50
8,0f)

-

Lançaram pesadas cargas
LONDRES, (U. P.) - Mais de mil bombardeiros pesa-

dos da RAF lançaram, na noite passada, cêrca de 4 mil tonela-
das de bombas explosivas e incendiárias sôbre ° território do
Reich. Informações oficiais salientam que foram atacadas as
cidades alemãs de Brunswíck e -Ludwíshavsn. Os ataques mais
violentos foram desfechados contra Dortsrnund e Brunswick

de

&
na Alemanha, e os centros ferroviários 1.r Or léans e Lernaus,JOÃO GOMES CIA. na França. .'

Avisa o sua distinta freguesia que transferiu á matriz' LONDRES. (U. P.) - Poderosas fôrças de "Fortalezas
de sua Casa para a rua 15 de Novembro, 1.360, na Voadoras" e "Liberators" atacaram, esta noite, inúmeros ob
cidade de Blumenau. Nosso representante nesta capital jetivos industriais e milítares situados .na França e no oeste da
é o sr. Jacy Daussen, estabelecido na rua Tiradentes, Alemanha. Informações oficiais indicam que os bombardeiros
Jl.0 19 Al com quem deve ser tratado todo e qualquer at�cantes foram escoltados por mais de mil aparelhos de caça

neg6cio de nOJiIiQ firmQ. aríadcs.

CréditoMútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonif.ccoô es e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

FARMACIA ESPER'ANÇA
A SUA FARMACIA

,Roa Conselheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642
.

Enteega I domicilie

A. lXADIOLAlx

«Salão americano «

Recentemente instalada
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
ié está funcionando o
" SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizonte").

Preços módicos e

serviço garantido

Irmandade do Divino Espírito
Santo e Asilo de Orfãs
« S. Vicente de Paulo»

Festa do Divino Espírito Santo
De ordem do irmão Provedor

torno público que a festa do Di�
vino Espírito Santo se realizará:
nos dias 28. 29 e 30 do corrente
com o seguin te programa:

•

De 19 a 27: novenas, às l8,3G
horas;
Domingo de Pentecostes: às 6,30

horas. míasn com comunhão geral
do.s Irmãos e Irmãs; às 8 horas,
missa solene. com assistência do
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Me
tropolitano, que pregará: ao Evon
gelho;
Segunda e terça-feira, haverá:

missa rezada às 7,30 horas.
Durante a festa, hoverd quer

messe e leilão de prendas e massas,
no local do costume.
Florianópolis, 18 de Maio de 1944.

CANPlDO FR�ITAfi

Bombordeíros gigantes
Nova Iorque, 24 (U. P.) - (). que supera a dos atuais bom

brigadeiro-general Caleb Hay- bardeiros. A tarefa desses apa
nes, em um artigo publicado relhos, segundo diz, será mais
no "Aersphere", anuário a estratégica que tática, pois seu

aviação sendo ternacional, diz raio de ação permitirá seu e111-

que estão sendo construidos p:;. prego contra as reservas- eco
los Estados Unidos super-bom- nôrnícas do inimigo e facilitará
bardeiros capazes de voar :1, a desmoralização total das po
uma altura de 12 mil metros, pulações civis. Acresce que c1
à velocidade superior a 560 qui- mau tempo facilitará, ao invés
lômetros horários e transpo i- de dificultar, seu funcionameu
tando uma carga de bombas to.

\

ue. DoN••• N� 17� DE liSA ... AG. PETTINATJ

de bombas
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o ESTADO Quinta.felra, 25 d. Maio de '944
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o ESTADO
...-----

decadênciaGrandeza do [uteból
(De São Paulo) - A simples ritos pela população, que se

enumeração da renda que re- curiosas considerações: - Não dividia numa torcida entusiás
.sultou do encontro espórtívo I é só um perigo colocar frente tica e sincera, sem apostas de
aquí realizado, e�tre uruguaios a. frente, no momento interna- dinheiro nem decepções ocasío
e brasileiros, fana supor que cíonal que atravessamos, qua- nadas pela suspeição de que po
continua a ser um aconteci- dros de nações amigas. Por cau- deria haver combinações t1e re

menta cada grande jogo do es- sa do coice mais ativo de um sultado. Hoje, ponha você,
tádio de Pacaembú. De fato, zagueiro ou de um passa-mo- além disso, a dose de consciên
não deixam de constituir um leque que o juiz não marca, e11-1 cía que entrou em cada um com

espetáculo magnífico para os venena-se o ânimo das cama- os acontecimentos mundiais
olhos a própria arquitetura da das populares menos lnforma- com a própria revolução viva
praça de jogos, sua completa das, e resultam pequenos ódios que se processa na organização
ocupação por uma massa com- que podem criar obstáculos à da sociedade em pânico. " O
pacta de povo, a torcida unif'or- amizade continental que usu- que o povo já sabe dos assuntos
mizada fazendo pnszles de ban- fruimos. Mas não é só isso. 'Ve- que eram- herméticos outrora.
deiras e mais aquelas figura- ja como de há muito, tanto nas Acabava de falar, discreta
ções de início com banda de decisões do campeonato loca., mente, o meu amigo e em nos

música, Cruz Vermelha, revoa- corno nos jogos com o Rio e sa frente, num banco ocupado
da de pombos-correio e apre- agora, há um véu de frieza na por duas pessoas modestas,
sentação cordial dos times. Tu- atitude d�s .espectadores. �uvi-I trav�v�-se este diálogo interes
do isso é lindo. Mas o jogo co- elo pelo rádio, graças a aruma- santíssimo:
meça, desenvolve-se, prolon�a- ção profissional dos speakers, - Você viu? Quinhentos mil
se e o povo que, de fato, se in- toma outro vulto e outra im- cruzei:ros... Fosse para um

..teressa e torce deixou, porém, portância o recontro. Nunca asilo de órfãos, ninguém da
de ser aquele povo fanático mais voltarei a estes fúnebres va ...

que enchia as dependências li-I prenúncios da decadência de - E os sinistrados da Can
vres e as arquibamcadas gas�as um grande esporte que logr�u tareira receberam por 'cada
do Floresta, do Parque

Antar-,
entre nos a malOr. �tenç�o morto ... dois �il... Aquela

tica e de São Jorge. quando, fora do protíssíonalis- velhinha que perdeu o filho
Por que? Um sociólogo dile- mo, era praticados JY.lr poucos único ... para passar o resto da

tante, que foi comigo ao fute-I clubes, todos tidos como favo- vida, dois mil cruzeiros! - O.
ból fazia no ônibus da volta A. (Do "Correio da Manhã").,

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

e

DUNNINGER,
"O Rei dos
Mentalistas"

.Em mi -

-!UíZO DE DIREITO PRIVATIVO DE

MENORES

Lê nosso pensamento, as cartas

que temos no bolso. É, depois
de Houdini, o maior mistério men

tal de todos os tempos! No novo

número de SELEÇÕES. E, mais:
Como fazer amigos. Con

densação do livro Famoso, de Dale
Carnegie .. _ Pág. 105.

Jornal de um vagabundo
no Japão. Êste homem viu o

Japão por dentro, e nos revela os

seus pontos fracos e suas energias
espartanas... Pág. 47.

O gole d'água que mudou
o curso da história. As tropas
de Rommel e o veio d'água que
lhes deu o gôsto amargo da der

rota no deserto... Pág. 14.

Triptana, a nova superga
solina. Ultra-potência e extra

quilometragem... A invenção de
um gênio russo, que se fez cidadão
da ciência universal... Pág. 63.·
A cirurgia recompõe os

desfigurados. A cirurgia
plástica restitui à vida normal os
feridos de guerra-. . Pág. 6.

Não deixe de ler êstes e outros

22 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para ABRIL

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

Portaria n. 416

O doutor Sever-mo Nicomedes Alves
Pedrosa, Juiz de Menores da comarca dê
F'Iorjanópoljs, no uso das suas atríout
ções, e

CONSLDERANiDO que a secção agr-í
cola do Abr-igo de Menores, em vias de
funclonaenento, visa m ín isbr-ar aos me-,
nores internados, noções práticas de
agricultura e pecuária;
qOSSIDERANDO que a referida sec

ção fica süuada em Itacorobí, sub-d is
trito da 'Dr indade, que dista quatro qui
lômetros elo Abrigo de Menores;
CONSIDERANDO que presen.ternemte o

Govêrno elo Estatelo se encontra em difi·
culdude para adquirir um veículo ade
quado ao transpor-te elos menores, e.m
virtude ela situação anormal decorrente
do estado de guer-ra;
CONSIDlERA"IDO que o transporte dos

111enOI·e8 para a secção agrícola deve ser
fatí lí tado, por Interessar ao estudo e edu
cacão elos ref'er idos menores;
CO?\SIDERAN'DO que a autoridade

protetora dos menores poele emitir. para
a proteção e assistência dêstes, qualquer
provimento. que ao seu pruden ta arbí
I rio pa recer conven íents (Código de Me
nores. art. 131);

R'ESOLVE:
I - Permitir, a título precário. o

trnnsporte dos menores para a secção
:1'(1 kolCl no caminhão do Abrigo. desde
que sejam colocados bancos e a lotação
não exr-erl a cte 24 menores.
II - Os menores viajarão sentados E'

,,,lJ a vtg ilânc ia e responsaoíudade do
: ,'cn ic-o agrícola ou elo funcionário que
o subst itu ir.
!\. Curmpra-se e comunique-se.
Juízo ele Menores. em F'Ior iamópol ls, 18

ele maio de 1944.
SevcrIno Nicomedes Alves Pedrosa

Juiz de Menores

Representante Geral no Brasil
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário. 55-A - 2.° andar - Rio

, Dr. Newton d'Avila
\
Operações -. Vias Urinarias -- Doen
ças dos intestinos, réto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho �

Consu!t: Vitor Meireles, 28 .

Atende diariamente às 11.30 hs. 8,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vida! Ramos, 66.
Fone 1067.

Barreiros
Mafra, 41

Paula Ramos 6

I �O be�..
A pelota cai�d_o �1a II nho, ,Al�o, Antonico e Son�ini.

B
.

2 area e disputada por varres JO-
.

O árbitro desta pugna fOI oe �(�I.�va. t
. rsofismável gadores e, finalmente, vai a

.

sr. Antônio Salum. Partida fá-_VItOlla JUs a �.lI tarde de
\ Abelardo que a manda de ca-I cil de ser dirigida, e portanto,fOI a que consegtnu a
_ beça em dlreção=da meta e boa a atuação do "coach" .

domingo Últim.o, f
o patula RBOa- nisto aparece Dutra que fü{ali-I E com O' marcador a a�sina-mos F C ao en ren ar o -

. ,-----
.

.

". nda artí- za muito bem. lar 6 a 2, favoravel ao clube docaruva K. C:' na �erd �uem Nove minutos após êste lan-I dr. Rosário, encerrou-se, a tar-

í
da da :e1 cerra I o ast�diO da I ce, o Paula Ramos volta a mar-I de esportiva de domingo últí

-1 compaDleceub ao e

m pauh! cal' por intermédio de Forne-
i mo no estádio "Dr. AdolfoF C o servou u .

C··'
.

d K d ". . .,

1 do se no 1'o11i: arrom, apos uma Joga 1. on er .Ramos, ocomoven -

., .

ivid I d

I'f . t da uêle ep'> Inteiramente indívi ua , e- --

gralI_lado, eh eren e qvana�; fronta-se com o arqueiro e chu- ALCUNHAS RIDíCULASpelejou co�tra o C��i�o.O d es� ta, o arqueiro, devido a violên- O "Diário de Noticias" diztarde _do dlap7 ..DOd F
b

ra vol- cia do chute, rebate, e FODne� que a imprensa deve procurarquadrao d� rala e f"O � 43 rolli que acompanhava o lance, Imeio de expungir de suas pagítau a pelejar co�o o ez �l lu' não tem dificuldade em acres- na certos apelidos ridículosBasta que se Iâa qu;,:
e

d� centar mais um ponto para a adotados por alguns jogadores�Oi.l contra. �� a versaIlo. <� vitória. I de futeból. Há alcunhas queigual posaibtl ídade,
t
e allld,� Com o placard assinalando são aceitaveis, como por exemprelíou contra a con ag�m d��. 3 x 1, favorável ao Paula Ra- plo: Batatais, Biguá, Tim, Le

merrca de e�ement�s,. pois, "'_ mos termina o 10 tempo. lé, etc. Outras, porém, não de
de aos.25 mll1utos Ull?IaIS, pa" A' etapa final principiou às veriam jamais obter agasalhosou a Jogar com ,d�z Joga�or�s, 16 35 e quando eram decorri- nos jornais de respo�sabilidaem virtude de sena con us�o do� 7' minutos o placard sofreu de, vimos, duma feita, um qua
que sofreu o seu

centro-avan,.el nova tran.sfor�açãO a favor do dro escalado com jogadoresDutra.
. d ',� Paula Ramos. Era que Abelar- que eram identificados por no-A partida sob o ponto e VI",

d 40 mes assim' "Mulambo" "Mise-,. -

dou De um do acabava e marcar o

I
. ,ta teclllCO nao ag.ra .

.

L

I te� to após finalizar uma tro- ria", etc. Há por aí um "Pé de
lado víamos um quad�'o pr�'1 c� de' asso's com o seu compa-Ivalsa", como já tivemos tam
liando dentro das reaIS pOSSI'

I h
.

P
F 11' bém "Rapadura", e assim porbilida;des, ao passo, que de ou-, n A�Ir� 7 oo:ne��riI�ni aprovei- diante. Para 08 Rins. a Bexiga

t 1 d 'a-se outl'O, atuando S , , ,

I
- .

. - • I d' d bé para Pl'e1'0 a o,VI.
I tando-se de uma es,caramuca Nao sena exagero, por conse- Preferidas porque sao: nica as tam m -

d spectatlva d

t d t
-

• D' é' b I·
. lires, uretrites e cistites.aquem a e .

• frente à meta de Miltinho as-j guin e, um pouco e a ençao mr tlcas e a samlcas -

• Fáceis de tomar. Insista nasO Bocaiuva, com 1;lm arqueI�·
inala o 50 oal ara o seu para as equipes que trouxerem des�nf��:b:t:�va: á�id�{;rico legítimas Pílrdas dt Fosttr1'0 que ofereça confIança aos bS d

g p
jogadores com semelhantes al-

, manifestações. (inv6lucro vermelho).seus defensores, poderá produ- an o.
.. cunhas.

zir bastante, pois possue bons Era decorndo 1 mI.nuto, �p�s �":l>* AprovadQ pela D.N S. ,ob II." 12} em 11-"-94•

elementos. êsse lance e o Bocam.va dlml-
INVERNIZZI FOI PROFIS- . .. _��

No Paula Ramos, não houve nuiu a contagem: tu'ado o
SIONAL EXEMPLAR W'. _

_••"'_._ - __-_•••_ _
..
_ _ _ �

nome a destacar, pois, todos lu- centro, Waldir, fica com a

pe-I Rio (V. A.) _ O pr�fissio-In�
..

p;;a o lança_ment� do peso,1 interêss;s clubísticos tudo f�ztaram com denôdo, e com a lota e despede um ce,n�ro �t�� nal Invernizzi, do Fluminense, I alcançando a dlsta�cIa;Ie. 121 no sentIdo de afas�ar Tesounvontade férrea de vencer. cruzB, a meta de VadlCo, eSL
vem de pedir uma certidão na

I mE'tros e 27 cenhmetro". A nha do scratch, afIm-de colo-
No Bocaiuva, os :nelhores procura interceptá-lo, mas, t! F. M. F. sobre a sua conduta I marca ant�rior fora estabeleei-l ca� .

em ação o veter�ní.ssimoforam: Barbato, WaldIr e Sono atrap�lhado por um. avan"" nos gramados cariocas. da em malO de 1942 pela sta. LUIzmho, ur:ta das relIqmas.d.ocini. contrario e a pelota vaI a S�n- A nossa entidade atendeu ao Edith Klampau, com 11 me- soccer de Sao Paulo. E LUIzI-
O jôgo começou, precisamen- cinJ, que fuzila, sem

O'
apel�çao. pedido e fez constar que êsse tros e 97 centímetros. n.ho jogou em lygar de �e.sou.te às 15,40, e ao cabo de 8 mi- As 17,15, a co€>ntaoem e en- jogador teve exemplar at12ação, , ;. . np.ha. A atuaçao �e Lmzlllh_onutos o placard marcava um cerrada com o ,6 tento d,o .pau- não tendo sofrido puniçaJ al- Tesourinha fpl mUita falta nao correspolndeu a expectatI-tento' para o Bocaiuva. Fê-lo la Ramos: ha uma sene �e guma. Rio, 19 (via aérea) _ Eis va. Longe de produzir o que

Waldir ao cobrar uma falta c�utes, contra a m.eta de Mu- *�,*
o que disse "O Jornal", órgão Teso�r�nha .p:roduziu em Sãolnáxim�, cometida por Luiz, e tmho, que é defendIdo, o.ra por IMPUGNADO O CONTRATO líder dos "Associados": Januano, LUIzmho esteve apa-

bem assinalada pelo árbitro. êste, ora por �eus colegas, DE SANTO CRISTO "A substituição de Tesouri- gado no Pacaembú". ifiA série de "goals" para o quando Fornerolh para acabar Rio (V. A.) _ A F. M. F. não nha por Luizinho não CO'llven- .�",f,'1)J:>aula Ramos, começou três com a "festa", despacha a pe- aceitou o contrato de Santo ceu ao público esportivo brasi- Um jôgc original
minutos depois do feito de lota que, b�tendo no poste e�- Cristo em virtude de ser o mes- leiro. Oficialmente, foi in for-
Waldir. E foi assim: Carionl, que1'do, alOJa-se no canto dI-

mo de menor idade. mado que Tesourinha se acha- Fortaleza, (via aérea) - Na
bem colocado no seu setor, re- reito do quadro aUTi-azul. Para o referido documento va "muito gripado" e conse·- cidade de Canafistual foi dispncebe a pelota de um dos se1;ls Os" t.eams" pelej�ram com

ser aceito é necessário a auto.- quentemente impossibilitado tada uma original partida de
Companheiros e centra a mela as segullltes f?l'maço.es: Paula rização do pai de Santo. Cristo. de enfrentar pela segunda vez futeból, sendo disputados dois
altura, e,sta cruzando a meta de Ral!l0s - ':adIco, LUIZ, e Bo�s: *':(,*

os uruguaios. Todavia a im- "teams" constituidos exclusiNiltinho vai a Abelardo que a, Jacmto, JaIr e AmaurI; CarIO- CAiU O "RECORD" FEMI- pressão que ficou foi que a en- vamente de leprosos das colô-
ellvia às rêdes auri-azues, em-I ni, Minela, Dut�a, Fornero.l!i .e NINO trada de Luizinho valeu como 11ias Antônio Justa e Alntôniol patando. a partida. Abelardo. Bocal1I�a - MIltl,- Santiago, (V. A.) - A se- uma confirmação de uma im- Diogo. Durante a partida tocouÀs 1.6 horas e 2 minutoEl, Ca�lnho; Barbato e Dma;te; Osn.I'lnhorita Lóre Zippelius bateu 01 posição do técnico Joreca. O uma orquestra formada tam..

ti9ui cobra um eicanteiQ mui .. I Jorge, Walter i WaldIr, Medl- jl'r.eçord" s\,\lam.ericano f�nlini· "çoach II ba.ndeiran�� y!ªa,qdg bém só Ç1.e hru!§e!!iaIlº§t__"�..._

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não além de Cr$ 50,00!,-,

Sapataria
Rua Cons-

V. - 2

• Dôres nos rins, nas costas, e envenena o organismo.
dôres reumáticas nos mús- Não passe noites em claro
culos e junt�s, pé.. inchados, - para uricemia tome o

olhos empapuçados, urina remédio indicado: Pílulas
turva, escaldante e escaSía de Foster. Ajude seus rins,
podem significar uricemia, evitando graves conse

o excesso de ácido úrico qu&ncias e defendendo sua

não eliminado, que invade saúde de forma adequada.

Pílulas de rOSTIR
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Rio, 24 (U. P.) - O povo da' soldados e civis, mulheres, te, porque sabe que desempe- zer do nosso pensamento cole- i ao sr. ministro da Guerra, al
capital da República assistiu' crianças barbaramente massa- nhareis corajosamente vossa tivo, nem mais felizes e autori-I cança esta homenagem no que

hoje emocionado o desfile da: crados pelos navios piratas dos missão. Soldados expedicíoná- zados os intérpretes do senti- ela exprilne de admiração pp
Primeira Divisão de Infantaria I países nazistas. Fel izmente.j rtos. 'I'ranquiltzaí-vos contra I) mento popular. No tríplice des- las nossas fôrças armadas, pe
da Fôrça Expedicionária Bra- ainda desta vez fazemos a

guer-I
futuro. Tôdas as providências dobramento desta homenagem, la integridade moral e o valor

sileira. Nos aplausos tributa- ra justa - a guerra dos povos foram tomadas para que nada cabe a v. excia., sr. Presidente, militar dos que as compõem.
dos aos garbosos soldados bra- pacíficos, ofendidos na sua di;- vos falte. Vossos entes quer i- a primeira e principal reterên- Aos nossos soldados relembra
sileiros a multidão que foi à nidade, reagindo contra os dos - espôsas, mães, noivas, ! cía, pelo rumo que soube traçar a data de hoje, 24 de maio, em
Avenida para saudá-los tradu- agressores. É isso o que ensina filhos, aguardarão confiantes para os destinos da Pátria, co- que souberam enobrecer os Ias
zíu uma certeza nacional: a de

I
a tradição dos nossos maiores, vosso retôrno e estarão arnpa-j Iocando as suas armas, de acôc'-l tos da nossa história, ontem,

que os homens desta geração é íssõ o que aprendemos sôbre rados pelo govêrno - pelo' do com a consciência nacional, I como saberão amanhã, glorio
reproduzirão, além-mar, as gló- as guerras em que estivémos Brasil, que cumpre lealmente I

a serviço da grande causa que' samente, trazer vitoriosa a ban
rias imperecíveis daqueles com empenhados. Desde as primei- seu dever e, ao lado de podere- as nações aliadas defendem em deira que lhe oferecemos e as

quem Caxias repartiu sua sorte, ras i n v a s Õ ,e s estrangeiras, sos aliados, irá ganhar, como hora decisiva para a vida do I armas oom que vão desfilar
no combate, ontem como hoje, quando ainda colônia, nunca o esfôrço e a intrepidez da sua mundo. Aos chefes e oficiais do para honra e orgulho da nossa

à ditadura imperialista. De fa- nos faltou coragem, tenacidade juventude, lugar condigno na nosso Exército, destacadamente I pátria" .

to, os rapazes, que esta tarde para nos defender. Depois, e comunidade das nações civilí-
desfilaram perante o chefe da em tôdas as circunstâncias, re- zadas. A Pátria tudo espera de

Nação, não conseguiu ocultar o vidámos sempre aos golpes qu= vós e orgulha-se da vossa co

orgulho de que estavam possui- nos eram vibrados, reagimos ragem consciente, da vossa de
dos, como legítimos depositá- sempre à cobiça alheia, fizé- dicação. Que a bênção de Deus
rios, que são, da honra nacio- lllOS sempre tremular no alto vos acompanhe, como vos

nal, ultrajada pelo mais torpe tope dos mastros o sagrado pa- acompanham os nossos espíri
atentado submarino de que te- vílhão auri-verde. Agora, mais tos e nossos corações, até o re
mos recordação. No histórico do que nas campanhas vitorio- gresso com a vitória. Em qual
momento que vive o Brasil, uma sas do passado, cui.ipre-nos quer circunstância, em meio de Antorizado a casarverdade é compreendida de to- agir com heroísmo sereno dos dificuldades próprias dessa jor-
dos r assí b f tO'

..

d h'
r d h

,.

1 b
. Foi autorizado pelo presiden-,

--

os: aSSIm como sou e o povo OI' es. irumigo e oje e na a eroica, em raI-VOS sem-
t d' 'b

.

traí _

Recebemos do Departamento Estacllwl

brasileiro prestigiar o presi- mais audaz, mais poderoso do pre que defendeis uma tradí- e ,a Repu lica a con rair ma de Imprensa e Propaganda a seguinte

dente Getúlio Vargas nas horas que todos os outros que temos ção, uma bandeira e um nome: trimônio, conforme requerera, nota:

decisivas em que aceitou a I enfrentado. Para isso mesmo, - Brasil" .

o segundo tenente aviador Mo-
"O pastor protestante Werner Anele-

guerra contra as potências na- com os nossos valentes aliados, I
desta Antônio Miguel Dall-

ron foi elemento clestac'ado da igreJa

zí-rascístas, hoje, quando nos' resolvemos combatê-lo na pró- RIO, 24 (A. N.) _ Fazendo
' Agnol, evangélica, exercendo as funções cle c1i-

I r igeute da Ser-iedade "Gustavo Adolfo".
aprestamos para revidar, no pria fortaleza. Fos�es escolh í- entrega, .em no�e d� Cidade,

I
"

Os órgãos da t;statJsUca MilitaI A 26 ele julho de 1fJ38, foi êle fichado

campo de combate, o agravo dos para essa gloriosa tarefa, da bandeíra nacional a FAB, O têm apóio legal, quando 'ntlmaro na Delegacia da 01'(le111 Política e Social

recebido, está a êle mais unido_j honra excepcional que a Pá- .preteíto carioca pronunciou � o produtor e o vendedor a moetrar rlêste Estado, passando, a partir desta

'I'ivemos diante de nossos olhos tria vos confere, e ireis parti- seguinte oração: "Entre as o que possuem em seus estabeleci- data, suas atividades a ser constantemen-

'IIentoa. (D EM) l€ vigiadas, Pregando em língua alemã,
a mais cabal, positiva e eficaz' cipar de operações militares manifestações de respeito e

i
. - --

. nunca, por-ém, em presença ele quaíquer

demonstração do notável es-I que exigem o máximo preparo aplauso, tr'!b�t,ados às _fôrças PARA AL IV I AR :utoriclade, atreveu-se, certa vez, a pai'

fÚl'ço realizado :r:o apaI'�l�q'-1 e denôdo, formando na van- expedicionár-ias, haveria fle escrito, baseado na Bíblia, justificar o

menta de nossas forças millta-l guarda dos nossos bravos com- constar. aAdo. Distrito Federal, OS ZUM B IDOS
.J írelto que lhe assistia de reagir contra.

I � a atuação elo govêrno hras ileh-o, sôhre o

rcs, para ir das palavras aos. batentes, enquanto o povo bra- em cerrmoma capaz de tradu- que porventura dissesse respeito às leis

fatos. Podemos afirmar, com: sileiro, que agora vos aplaude, dir a vibração emotiva e entu- E A O I F ICU L- ela nacionalização. Assim, é que, por suas

legítimo orgulho, que os noss ;5: continuará mobilizado e entre- siástica do seu patriotismo. É
DADE DE

atividades contrárias aos interêsses na-

h- d
I b d cionais, conhecidas pelas autoridades ca ..

generais ao e apontar a seus' zue ao trabalho, confiante no o que aca a e ocorrer, com o
� tarinenses, através elo seu Serviço de In-

comandados, na difícil prova vosso destemor e na vossa fir- oferecimento que lhe é feito, OUV I R vestigações, o pastor \Verner Anc1eron .se

que os aguarda, o caminho da me decisão de vencer. Pela pri- da bandeira nacional, trazida e
' encontra prêso, há dois anos, isto é.

glória - cooperando com os me ira vez em 4 séculos de his- entregue, em nome de tôda a
desde 19·12, acusado de dois delitos, pelo

, que se acha impllcitamenle envolvido,
110SS0S aliados na destruição do tória, votados às artes da paz, população, pela nossa brilhan- Se V. S. sofre de aturdimento não apenas num simples inquérito, mas

"Moloch" nazista que hoje se e só e111 revide fazendo a guer- te mocidade das escolas. Nem catarral e zumbidos nos ouvidos, em dois processos, que terão de ser jul
esconde atrás da chamada ror- ia, vamos lutar noutro conti- mais alto e venerável poderia compre na farmácia um frasco de gados pelo Tr;]JunaI de Segurança Na

taleza de Hitler. O desfile da !llente. O nosso exército, que se ser o símbolo, que, junto às PARMINT e tome-o de acôrdo com
cional".

Primeira Divisão da Fôrça EX-! cobriu de louros em feitos me- �ô:��� _ �::lCe_d_i:�O!l_ár�as, vai di- as instruções da sua bula. Parmint ....,...._",., ..............- ....- ......-....._......,.

pedicionária iniciou-se logo moráveis, atravessará os ma_h�" --..- �--.... Oh ......__-."'"' alivia prontamente os aborrecidos

após ter o presidente Getúlio I res para defrontar um inimigo Falecimento zumbidos dos ouvidos. As narinas

Vargas pronunciado o seu dís- tenaz e perigoso. O exército de obstruidas despejam o catarro, a
I.. Em sua residência, na rua Te-

curso' de saudação aos nossos Caxias e Osório, de Porto Ale- S 63 respiração se torna mais facil enente ilveira, n. , às primeiras
soldados. Todo o desenrolar da gre e Sampaio, de Floriano e horas da madrugada de hoje, fale- cessa o desprendimento do muco

parada foi irradiado detalhada'-I Carneiro, provará as suas no- ceu d. DuzuJina Caria Marangoni, nasal na garganta. Parmint é agra
mente para o Brasil, pelo DIP. vas armas e a sua bravura tra- espôsa do sr. Demétrio Marangoni davel ao paladar. As pessoas que

I Neto. O sepultamento da extinta
O servíço de locutores; que se I dícíonal nos campos da Europa. será efetuado às lQ_ horas, soíndo

Saírem de aturdimento catarral,
revezavam nos vários postos de I O espírito americanista, qU8 o féretro da casa rlLortuário. farão bem, provando êste remédio. Grande Tónico

�:i���v���O'h��! ���li�aaJ�sP:��lr�s1�er������.�ç��t�o�i�:[�:�s� lal-vez-- 'se reco�heça' agora o fGove""rno bUII·VI-anotodo o país. Terminado o des-] humanos, é o da liberdade e da li 9 I
file, pouco antes das 16 horas,

I
Justiça. Não esqueci nem pode- �a Paz, 23 (D. P.) ,- O em- velt e o secretário de Estado, em face do govêrno de La Paz.

O presidente Vargas

recebe'll
rei esquecer, jámais, o entusí- baíxador nurte-amerieann em Isenh9r Cordell Hull, sôbre a si- Nesse caso, Washington dirigirestrondosa ovação popular, em asma, a chama cívica que arma La Paz, sr. Warren, regressou: tuaçao atual da Bolívia. Acre-' se-á a todos os demais aovêrtodo o percurso da Avenida, on- na exaltação e nas vozes do a9s E�tad�s-Unidos: Informa- d,ita-se que, na base do relató- [nos americanos, afim-de-q�e rede o povo pratjcamente blO-1 nosso povo, quando pediacguer- çoe� fídedignas adIanta� que 1'10 a ser apresentado pelo sr.

I conheçam o novo regime boli-
queava o carro presidencial, na ra ao agressor. Chegou o mo- o diplomata nort am c W A

d
ânsia incontida de lhe l'eafir-l menta de transformarmos em

. .

e- en ano a.rren, o governo os Estados viano na base de uma nova
.

mformara o presIdente Roose- Ullldos mudará a sua posição consulta coletiva.
mar, sua patriótica e decidida atos os sentimentos de repulea
adesão.

I
e indig.nação. Para tanto nos

-- preparámos repelindo os ata-
RIO, 24 (A. N.) - Foi se- ques traiçoeiros do inimigo e

guinte discurso proferido pelo adextrando-nos no uso dos mo

presiflente Vargas, no ato da dernos instrumentos de guerra.
e11 trega da bandeira da cidade Estareis tão bem armados e su

à Fôrça Expedicionária brasi- pridos, como qualquer dos me

leira: - Soldados do Brasil. l1101'es soldados em luta. COLU
Chegou a grande hora de h011- o vosso ânimo varonil e

vossaslrar a Pátria. Agredidos, insóli- excelentes condições de disci
ta e brutalmente, vamos vingar' plina, treino e armamento,
o sangue de nossos patrícios, I a nação permanecerá confian-

�(Lira Tenis Clube» - Sábado - Dia 27 -Grande.Soirée com início às 21,30 f

Tout va bieo, ladame la Marquise...
LONDRES; 25 (U. P.) ••. HITLER E MUSSOLINI TROCARAM AMÁVEIS TELEGRAMAS PARA ASSINALAR O QUINTO
ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA NAZI-FASCISTA. COMO É NATURAL�. o FUEHRER DISSE AO DUCE QUE "TUDO IA MUI

TO BEM, MADAME NA MARQUISE", E QUE A HORA DA VITóRIA DAS POTÊNCIAS TRIPARTITES SOARIA UM DIA,
APESAR DE TODAS AS DIFICULDADES. MUSSOLINI RESPONDEU COM A MESMA FÉ NO FUTURO, JÁ QUE O PRE·

SENTE É MUITO TRISTE. DISSE MUSSOLINI EM CERTA A.LTURA DE SEU TELEGRAMA: "EM NOME DO POVO DA ITÁ

LIA SOCIALISTA REPUBLICANA EXPRESSO MINHA PROFUNDA FÉ NA VITóRIA DAS ARMAS DO REleu E SEUS ALIADOS".

Florianõpolis, 25 de Maio de 1944

Nota do D.E.I.P.
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