
,

�e aJ:�t����:1 A. epopéia. dos .uuerriUJeiros .iugoesláyos!:ê:::�:�!m::S��iOS
Londres, 13 (U. P.) _ ° ma-, RIO, .13 fA:· N.) - ,0 �mIstro ced�!, abandonando aq�el�s Ate ag�ra, acentuo.u, a. aJ1.�- Porto Alegre, 14 (A. N.) _

rerechal von Rommel foi afas-. da �u.gosl�Vla, n� BrasIl., falaEl- regioes, � que, �� c?nsequencla da dos allados, aos g�ernlhe�- Pelo presidente da Comissão de
tado do comando das fôrças! do a Imprensa sob:-e a mvasao �s famllI�s ali residentes fo- ros do m.eu P�,IS, tem s:d.o mUI- Abastecimento foram dístri
alemãs na zona de invasão. Es-! da Europa, d�clarou �ue os Iam chacmadas. to reduzida, ja pela� ,dIÍlculda- buidos, aos sindicatos locais, as
sa informacão foi transmitida I seus c?mpa!notas agua:d�- Falando sôbre as perdas dos de� de transportes, ja pelas de primeiras fichas que dão direi
pelo correspondente do "E,:e-I vamp �a I������ap�: q����a�� guerrilheiros, revelou que, en-

acesso. to aos trabalh�oresA sindical�
ning Standard" junto ao gover-

ou e

2
. 'h' '.

d tre setembro do ano passado a Depois de outras considera- zados de adquirir generos ali
no do Q. G. do 210 Grupo de!

rante
d

O dI�S, �Vla�h �I, o, abril dêste ano, os alemães cões o Ministro concluiu dízen- mentícíos a preços do custo. °
Exército anglo-americano. ° ?C�P� as pe os d�uerll eI�os prenderam e mataram cêrca de do que os [ugoeslavos, tanto ato .foi solene, tendo compare-
correspondente salienta que, Jugos avos, q�e, esse ,mo o, sessenta mil. os guerrilheiros de Tito como cido autoridades.
embora não existam notícias pr.eparavam erreno para os

Só durante o ataque, em os de Mickalovitch, lutam pela
oficiais, tudo indica que Rom- aliados.

maio ultimo, ao quartel gene- libertação da pátria, acima de At t t·mel não está comandando os Adiantou que, vencidos, af'i- ral do Marechal Tito, os ale- quaisquer considerações de 01'- 11 aque ma U Ino
exércitos alemães, nal, pela superioridade numé- mães mataram 6.200 "parti- dem política, deixando para Londres, 13 (U. P.) - Forta-
r.....·.- •...__-·-......··-·_� rica e de armas dos nazistas, sans" e fizeram 2.000 prísíoneí- depois da ",guerra a escolha do lezas Voadoras e Liberators
Morte de general os guerrilheiros tiveram que ros. regime que lhe convier. norte-americanos atacaram in-
nazista _ tensamente, esta manhã, os

Londres, 13 (U. P.) - Mor- Novo bombardeio PODtos para
Vitória dos aérooromos nazistas situados

reu em campanha, na costa d e Munique . norte-americanos em Evreux-Fauville, Dreux e

ocidental, o primeiro .general Roma, 13 (U. P.) - ° gran- prOnlOCaO Melbourne, 13 (U. 1:'.) - Illiers-Lebêcqu€!!a :prança.
nazista. Foi o que informou a de centro industrial alemãode.' F o r ç a s norte - americanas,

-

.

emissora de Berlim. Segundo Munique foi atacado, hoje pela Rno:, 13 (A. N.) - 0. D��.P apoiadas, por tanques, avança- L-b .
'.'

f'
.

'.: ..
'

os mesmos informantes, o ex- manhã, pelos bombardeiros eS,cla,receu que o f�nCIOnaIl? ram ao oeste e noroéste de Mok- t ra e ranco
... tinto é o general Marks, co- norte-americanos com base na público convo�a�o nao pode�a mer, vencendo forte resistên- Londres, '13 <U.' PJ - Foi
mandante das fôrças alemãs Itália. Durante a travessia dos ter pontos maximos mensais cia oposta pelos nipônicos. As anunciada oficialmente na Câ
na península de Cherburgo, o Alpes travaram-se intensos d�rante o teJ?po de convo�a- fôrças japonesas sofreram pe-Imara dos Comuns li fixação da
qual pereceu no curso de vío- combates entre os "caças" na- çao, para efeito }.e prom09ao, sadas baixas, durante a luta, i taxa de câmbio entre libra e o

lento combate travado com oSI zistas e os bombardeiros ata- mas, apenas serao ma�t:dos que terminou com a vitória das franco. De acôrdo 'com a nova'
aliados. cantes. aque�es pontos do se� UI�l!:lO tropas norte-americanas. taxa, a libra valerá 200 francos:

_ _ •• ._ •• _. • • __ • ._. __ .• _ ....... boletrm mensal anterior a In- ... •• __ .··_· .·.--_.T··-· ... -.-- .. -- .. -.--.-----

Owiafecêü-Dã
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Fra��a �O��:::ã: ;:;;�:t:� Frente-néoiiiíõüã:iôriêe_o --êilCi-êiííê·
Recife, 13 (A. N.) - O ministro <las Relações Exteríores nazis tas

(la Inglaterra comunicou à fan.tí!ia d? joyem. l}ernambuc!lno Roma, 14 (U. P,) - ° perito
Stanley .�e. Barros Bernard, capttão aviador !la RA�, que esse de Arte e História que acompa
bravo ofíela] desapareceu duraute as operações {ln mvasao da nha os exércitos norte-amerí
França pelos exércitos aliados. O eapítão Stanley de Barros canos na Itália desmentiu as
Bernard,

.

que conta�ra, 23 a�os de idade, nasceu. nesta capítnl, alegações alemães de que os
na rua Lima, no bairro de Santo Amaro, e eral fIlho (�o senhor monumentos religiosos e cultu
Haroldo Bernard, contador do Bank of London. DeIXOU no raís de Roma haviam sido
Recife vários tios e outros parentes próximos. enormemente danificados pe-

.. los bombardeios aliados afir- Tort r do
·

d I I
-

AtIrando retorces ao acaso mando qu� só ,e�tão ating!�os U a s e assaSSina os pe os a emaes
,

. em condições senas a Basílica
Londres, 14 (U. P.) - As tropas do EE. UU., que ampliam de São Lourenço e as muralhas Nova Iorque, 13 (U. P.) - Informações, transmitidas de

a cabeça de ponte na França Setentrional, avançaram, encon-1do cemitério protestante An- Londres para a N. B. C., revejam que as tropas de assalto, que
trando dé?il resi.st.ênci.a e ocuparam. um grupo de aldei�s, ta-] glo-Saxão, sendo estas ultí- r�g��essam {lo norte _!la França, trazem a "indiscutível ev�dên
zendo muitos pn_slOnmros. Em 1�10vlmen�0. �e flanco, liberta- mas avarias facilmente repa-

cm de que os alemães torturaram � �s:��ltaraI? paraquedístas
ram uma povoaçao de 2.000 h�h�tan�es, llllcla�do logo opera- ráveis. Illorte-amerlcalLo�

durante �lS fases llllCllllS da mvasao. � COT-

ções. de limpeza. O total de prrsioneiros alemaes so neste se- , respondente da :N. B, C., RIChardson, revelou que, tendo mves-

tor, ultrapassa 1.000, Após êsse avanço, aumentou a resistên- :Os atacantes
.

tígndo, vertíleou que os corpos de três paraquedístas norte-ame-
cia alemã e os americanos tiveram que aumentar o vulto das ríoauos, encontrados nas imetIia�ões tIo alto comando alemão,
fôrças de ataque, Mas os alemães têm dificuldades em reforçar foram afastados �itll.ado P":l'to de Carent:ll�, t�nha!ll as mãos aítadas. "ATaI fat� -

o setor e atiram ao acaso reforços para conter os ataques lU{llcou RIchardson - e llHhcaçao de que aqueles tl'es amerlca-

aliados: Im�dr�s, 13 cq. PJ - Bom-/ nos toram executados, após terem sido capturados, com flag'ran-
_____ - � bardeIros alemaes tentaram (le violação <las l'eg'rals de g'uerra". 1Uais adiante o COl'l'espou-

L g ha' enseJ' O desertam 'atacar a cidade de Londres, du- dente da N. n. {'. disse que seg'undo ca.so foi oferecido para.O O que , r�nte a noite passad�. �s "si- cOl'l'oborar êsse ponto-de-YÍsta: é que um seg'un<lo-tenente
Londres, 14 (U. P,) - Continuam sendo indenficados ele- ren�s" do �l!lr!lla antl-a;ereo da tIum COl'PO de paraquedistas foi encontrado com a g'arg'anta

mentos de todos os países dominados pelo Eixo, entre as fôr- c�pItal bnta1ll9a so�ram, ou- ,aberta e () corpo yaru,tlo por uma faca., que estava enterrada
ças qlJ.e tomam parte na reação germânica na Normândia. Os vmdo.-se, ta�b�m dIsparqs das até o cabo.
Aliados ata.cam o Exército alemão, mas êsse Exército é mul- batenas a�tI-aereas. Os apare- ------------- ,------------�

�i��.r�:�e�a��maba���\��t���d���l_ i�:�i��d�o���n��íS��s o��ii�= ;����;;:�;:l!i��::�!�:��:: SériO s prob Iemas dipiomáticoS
rais alemães. Logo que ha enseJo, des�r�a�ll � engrossam as Em jôgo todas
tropas aliadas. Combatem sempre sob v1g1lanclas de extrema
dos nazís e o comando germânico, não concentra fôrças da as reserv,as
mesma nacionalidade em qualquer setor, mormente france- Londr�s, 14 (U,.: P) � O Es-

tado-MalDr alemao Ja pos em

jôgo tôdas as reservas da Nor-

Onde os nazistas resistem e recuam �!���. �:u�0���tn2:�n���;ce��
Roma, 14 (U. P,) - As fôrças do Oitavo Exército atra- mas nada conseguem em face

vessaram o rio �alini, em diversos pontos, ocupando o impoJ'- da impenetrabilidade da bar
tante entroncamento de Poppoli. Também foi hcupada a loca- reira blindada estabelecida. Re
lidade de Bagno-Reggio. Outros despachos acrescentam qlW gistou-se novo ayanço aliado
os nazistas continuam resistindo ao léste ao sul de Terni, ten- que deve assegurar o domínio
do efetuado novas retiradas ao léste de BOlsena, a cêrca de da região do Soulles, ao sul da
�OO km�. ao llor,te de RQm�. rodovia,

Meti40 eftt�e 3 pa�e4e$
WASHINGTON, 14 (U. P.) ... ROOSEVELT ADMITIU QUE O ASSALTO À COSTA FRANCESA FOI MUITO DIFíCIL E RE·
PRESENTOU GRANDE NúMERO DE BAIXAS; MAS, AGORA, OS ALIADOS JÁ ESTÃO EM CONDIÇÕES DE REPELIR O
INIMIGO PARA O INTERIOR. NóS E NOSSOS ALIADOS ESTAMOS EM OFENSIVA EM TODAS AS PARTES DO MUNDO. E
O NOSSO INIMIGO EUROPEU ... DESTACOU ROOSEVELT ... ESTÁ DE COSTAS' CONTRA A PAREDE� NA VERDADE DE
COSTAS VOLTADAS PARA T�ÊS PAREDES, TENDO DE COMBATER, AO MESMO TtMPO� NO LÉSTE� OESTE E SUL

Bons vinhos

o
Ano XXx. I florianõpolls- Quarti-�eira, 14 de Junho de 1944 H. 9131

que, tinham escondidos!,
Carentam, 13 (U. P.) -'- De Henry Correll - Depois de se

terem conservado, durante todo dia, em suas adegas, em' busca
de proteção contra a luta que se travava furiosa em tôrno da
cidade, os habitantes de Carentan abandonaram hoje seus es

conderijos para saudar os libertadores aliados com finíssimos
vinhos e champanhes, que conservaram escondidos dos ale
mães durante quatro anos. Pagamento era coisa completamen
te fora de cogitações e a única solicitação dos franceses era a

.

certeza de que os nazistas jamais retornariam à cidade. A es

tátua comemorativa da primeira guerra mundial, situada na

praça central de Carentan, ostentava as bandeiras da França
e dos Estados Unidos.

o MAIS ANTIGO DIÁIUO UE SANTA CATARIN A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Londres, 14 (U. P.) - O alto comando aliado informou
que os aliados efetuaram novos progressos em todos setores
de luta da Normândia. Os combates, na região de Caen, conti
nuam, pois é tenaz a resistência oposta pelo inimigo. O co
mando aliado confirmou oficialmente a ocupação de Carentan
e destacou que as duas mais importantes cabeças-de-ponte con

seguiram estabelecer contacto entre si, ficando os aliados com
forte frente contínua mais eficiente.

Washington, 14 (U. P.) - A fase diplomática, que se. avi
zinha, terminadas as férias do secretário de Estado, sr.' Cordell
Hull, será uma das nlais movimentadas da chancelaria amer-h ,

cana. Numerosos são os problemas internacionais por' consi�
derar, agora que os acontecimentos militares provocam rápi-.
das decisões e, dentre êles, avulta o caso da França . .A recen�
te declaração de De Gaulle, contrária aos planos de Eisenho
wer para a administi'ação da França, projetou alguma dúvida
sôbre a próxima viagem do chefe francês a Washington,. que
estava mais ou menos concertada. Outros relevantes prob�e
mas, prestes a ser considerados, são o da Polônia e da Finlân- ..
dia, embora a atual, ofensiva soviética pareça ,ser a solução
final encontrada pelos russos para negociar com os líderes
pro-na:dstas de Helsinki.

ses.

... '�,: .:
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nLES
ArtJgoos' -pára. senhoras

Boléres de péle desde " o •

Renards Alaskas à .. o . o .. o .

Martas, par .

Reaards Isahél 0 ••••••••••••• o ••••

Argentês finÍssiI1.1ll,s á 0 ••••• o •••••

Canas e casacos de lontra, BLEU, Ar-
gentê, Visonéte, etc. por preços es

tlt'Pe:ndamentes baratos.

éA�A E JANE·tAS
EDREi)SN'S doe seda, duplos, feito á

mão, á ... o ••••• o ••••••••••••• o

Líane 'belga p/hmçóes, largura, 2,30
lnetro o.. o . . . . . . . . . . . . o . . .

. .
. . o .

Fn�t á mão, metro ,
.

StQ:re,s superiores á . o ••••• o •••••••

rrecirl:O,'s para cortínas, linda padre-
llage-m, metro .. o • o .

o •• o .... o ...

Artig9s pa:ra hOm....H1S
dapas de g'ab'a.mlne, pura. lã á .

Capas de chantung, duplas á o ••

Alta uov-idáde em capas de chantung
ênc:ol'pa.íio, tipo gabardine á . o o • o

Ftnfssítaas capas de gabardine, iguais
a� vendtdas na praça a 500,00
�or 0 •••••••••••• o •••••

Sol)petuílo:s de córte elegante e supe-
rior quâlíMde á o •• o •••••••• o •• o

Sweters algDdão á o o

Sweters puta lã á o o ••••••••••• o •••

Sweters pura lã c/ mangas compridas
á. ..

Casemírae de lã, corte (gde, pechhs-
ena.) "0 o .. o o o , o . o

CASEi\'.IlRAS FINAS, recebemos o
.

qUi! há: de �is �O!ietl1o .•••••••

,

11'$'
275.00
390,00
175,'00
790,00

1.590,00 APARELHO DE JAN'I'AR, CHÁ E
CAFÉ (Ingleses) ainda temos f'l

guns, por preços convídatlvos,

0,60xl,20

1,28x�,8.� ,. .. ,. ��1'§�:º�
1,60x2,30

2,OOx3,00

SEJlA.S
Kímonos, aoolcheados á .. o o o •••••

j�g.Ô:s de Jersey á o ••

Calças de Jersey á o ••••••••••

Caratsélas finíssimas á o •• o ••••

AS'l'RAKAN SEDA métro o •••
• o • o •

Blusas de seda á ... o o •••••• o •••••

Sedas em metro, só temos em quali-
dade Hafural, 1101' preços realmente
baratos!

•

LÃS .I

Manteaux de pura lã, tipo reclame á
Manteaux de supertor qualidade, á, ..

Manteaux com torre seda, últimos
rnedêlos á . o •• o •••• o • o o • • • • • • ••

•

Idem, id-em em lãs lisas, conteção
fínfsalma á o • o •••• o •••

Taí'lleurs : de J),ura lã. á o ••••• o o •

Blusas de pura lã desde .. o ••••• o o •

•

TAPE'.PES

orueeíro <1,50x1,eo
"

"

o ••••

o,'
••• o •• o •

20B,�o
3-9,00
13,&0
ã{}·,eo
90;.00
15,00

�'j
;

ItnplIlsr'onando a minha da sua SEN.SACtOMAl
\
e ViTORIOSA UQUlOAÇolO, (cm o acrésdreo

tas R'(:EW-YIH9AS MOVI·DADES DE ESTAÇÃO e

a'inda cem ulra MAJOR BAIXA D.E PR2�OS

375,ü0

A MODELAR
\

95,00
135,00

200,(1)

235,o-J
135,00
35,00

39,0�

50,00

185,u.O
2:6,0.0
16,Q-t)

$,70
se ufana do êxito obtido, ao mesmo tempo

Gua manifesta o quanto Ilte é slnceremente

grato o fa.to doe representar esse SU°c1 liquit'hçáo
. um 0:(.1&11)0 E REAL FAUTOR DE ECONOMIA

'il. a POp:ULA(ÃO FL9RIAKOPOUTANA,! quem
TAtiTAS ATiH<ÕES DÉVE !

Casa'liB�'S para meniu·.)
e meDiDOS!

26:0,00
245;o(j

Capinhas colegiais
e sobrejudosinbos.

Legítimt·s PaBDe�ux France·s·e:s

Congoleuns e passadeiras
de Congoleum !

39'5,00

490,00

Smirna 2,tlOx3,OO o o,' •••• o •• o • • • • • • S70,oO

Oriental 1,20:x.l,80 o o •••• o • o • • • • • • • 255,00

Bagdad 2,OOx3°,0& o • o • • • •• 1.(80)O
'remos ainda 1 CHIRAZ legítimo,

2X.3, fab.ricado no MarrúOOs Fr-àn-
cês, por ...••.................... :1.90.0,00

375,00

345,90

3'H�,a)
14,ua
4e,00

l2�le0
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IATE CLUBE FLORIANÓPOLIS. - Sábado, dia 17, 'grande -seírée-, em comemoração do 3.0 aniversário
__

de
. fundação. Inauguração da praça de espo�tes e do novo edifício da séde social.

V!��s(��)Lis��!i_ O prOblema da habitação em S. Paulo
cam de Lísbôa que, sob o títu-

São Paulo, 13 (A. N.) - Também nesta capital se está fa

lo "Economia de Guerra Bra-
zendo angustiosamente sentir o problema da escassez de

ha-Isíleíra", o diário lisboeta "O bitações. As pensões e casas-de-cômoclos estão superlotadas e

Jornal do Comércio e das Co- ninguem consegue easa ou apartamento. O interventor federal,
lônias" publica longo artigo,

seriamente preocupado com a solução do problema, está es

em que aprecia o esfôrço de tudando planos no sentido de promover grandes serres de

guerra brasileiro, que vem construções proletárias e, também, para as classes médias,
transformando completamente procurando interessar no assunto grandes capitalistas.
a fisionomia econômica do

-üiiiiiiiiiiii----iiiiiiiiiiiiiii-------------ííiiiWi·1Brasil. Diz que é interessante
notar que a contribuição bra- A riradecimenlo e Missasileíra para o esfôrço de guerra Et
aliado já lhe permitiu reforçar
consideravelmente a frota-de
guerra com unidades monta
das e, em certos aspéctos, cons
truídas em estaleiros do Rio
de Janeiro, que já deram suas

provas com especial êxito na

guerra anti-submarina. Termi
nando, diz: "O papel do Brasil
no esfôrço de guerra aliado não
se limita a transformar radí-

. calmente sua própria

estrutu-Ira econômica: serve como es

tímulo a outros Estados do seu

continente, conduzindo-se as- I�����������������������-�����
f���ara�U��r�i:i��m�u�e r:� �r:�b:.:!��t:'a�o .

I Estudaram e já
prepara a prosperidade futura.

Rio, 13 (A. N.) _ Realiza- f!JlnreSSaram Bahia, 12 (A. N.> - Afim deO Brasil é hoje uma potência 'h M" '01J
. salvaguardar o interesse dosde primeiro plano e, nesta qua- se hoje as 14 oras, no mis-

RIO 12 (A N) Regressatério da Marinha, a cerimônia '."
-

.

-

consumidores de carne verdelidade, deve prever-se qualquer . ram ontem dos Estados Um- E t d
.

t t f dforma de relacões com êle no da posse do POV? chefe da mIS- dos os srs. José Soares Maciel nOI s a o, l?d Iâ e�ven ar.
d
e r

após guerra" '. são naval amencana, coman- Filh S'l' B d Corrê ra, na qua I a e e presi en e

dante Harold Dodd. O coman- .

I
� O. e I �o r�n _ , .

a, da Comissão de Abastecimento,• --......-._....-••--.............----............

dante Dodd substituirá o co- lllt::;�l�ntes d� mlss�o tecm�a determinou o fechamento proHomenagem tMI'
brasíleira da mdustna textil, visório das feiras de gado nosmandan e acau ey que exeI-
que há um mês seguiram para . . . .

Rio, 13 (A. N.) - Os [orna- ceu essas funções em nosso I
'

f' de t d mumcipjos baianos de Gere-
'v

• • 'I aque e pais a im- e es u ar b '"GI" P b 1 Blistas colombianos resolveram, país durante dOIS anose meio.i. rt t . bl . I
. moa o, ona. om a e arra

num dia desta semana, prestar - - - - -.; impo an es pIO �mas re �CIO- de Paulo Afonso. Na mesma

expressiva homenagem à me- MiSsao·�liIlêôã-n_- �:��sfi���f����:� de tecidos

I�o��a:!�ix�t�������t�e aX����Ze���I���d�0e:������a��;��·��� Rio, 13 (A. N.) _ Na manhã
...... ....._- ...................f" -_-_w.- cime:rto a estabelecer a quota

mulo. onde falará um dos pe- de hoje, a missão militar chile- semanal de gado para cada Es-
ríodistas ·;i,2itantc3 e será depo- na visitou a Escola Técnica do NOVOS

tado que se abastece no merca-

sitada uma corôa de flores na- Exército, na Praia Vermelha. e do da Bahia, depois de assegu-
turais.

��e����ne�ct��g:n����o �� USADOS r��.�������2:_. ._

Escola «Presidente tenente-coronel José dos San- COMPRA e Buster Keaton
tos Cavalheiros, chefe da Ter- VENDEBenes)} ceira pivis�o. da Diretoria d? •

O interventor Amaral Peixe- Material Bélico, s�ndo recebi- Idi=mo s por-

d I I P t G d tuguês. espo-
to acaba de assinar uma deli- ?S pe o gener� in o ?-e. es, nhol , francês.
beração dando ° nome do pr'e- diretor do enSlllO do Exercito,

_

.: inglês, etc.

id t 'B d Ch 1,' que se achava acompanhadosi en e enes, a ecoes o�a· d t lt torid d '1' Romance, Poesia, Religião. Aviação
quía, .à unidade escolar exis- ou ras a as. au ori a es.mi 1- Matemática, Física, Química, Geo
tente em Lídice, no município tares. No gablIl:e�e do c��ando, logia, Mineralogia, Engenhal"ia ci

fluminense de Itaverá como o c.oronel Ab�I�lO Fulgemo dos

I
vil, militar e naval, Carpintor�a,

. d' A

_ ReIS fez aos VISItantes uma ex- Desenho, Saneamento, Metalurgia,homenagem ao chefe o gover . -

d t Ih d d f' lid Eletricidade Rádio Mdqu inos, Mo·.

is aliad poslCao e a a a as ma 1 a- " ,

no, daquele bravo paIs a 1 o, .'" . . .. I tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
que tem sido, como se sabe, um I des 1iecmc�s da ��cola, I�Iclan-1 cultura, �e.terin�ria. Contabilidade.
dos mais sacrificados pela fero-jdO-Se d�po�s a VIsita a diversas DICionáriOS, e:c. etc. Combate ao
cidade nazi-fascista. d.ependencIas ..daquele estabele-

... __ • � •• _. .mercado negro»

;OTrãsiT1iííirlêa
I��1��t��i�AFE::�!�:�=rf:�to·

-

ni�!��ag��;!ftd� �bas�e�:
motores da av·.o-es» por ocasião. do "cock�t�il:' of�- O Boletim do D3:SP, regístan- mento deste Estado, que tomou

li receido aos Ilustres ofICIaIS ChI- do u}ll desp�c.ho, dIZ que a con- várias providências no sentido
Nova Iorque - (Inter-Americana). lenos, apresentou seus agrade- ces�ao de fe�Ias, ,por pr�z? su- de se formar grandes estoques- o sr. Hera�do_ de Sousa Matos. I cimentos, fazendo breve saudá- penar a 20 dias, e contrária ao de gêneros alimenticios afimchefe da Ccrrdssfío da Fdbrica Na-: •.

b d i
-

di
-

t 145 d Est tu .

'

cional de Motores do Govêrno Bro- çao. aos mem ros, .a � ssao que Ispoe � ar,' .

o· a - de combater o "Mercado Ne-
sUeiro. acredita que a grande fá- milItar daquele paIS lrmao. to do FunClOnarlO. gro", pois com os gêneros em
hrica nos proximidades do Rio de larga escala os preços tendemlaneiro, �inteiro�ente equipada

Correl·as de transml·ssa-o
a baixar.

0000 máquinas e lnstrumentos da
.�

_

maior engenhosidade americana»,
Prestigia o GOl'êrno fi .:3lIsrá «·um importante fautor no

futuro econ8mico do Brasil». elassl&s armadas, - oa 8erá.
Escrevendo no número corrente Vendem-se a preços baratíssimos, um "q.lnta. eolaDJ.ta". (L

do «Pe(Jasus». um mensario da sem competênCia, e diretamente O. 11.).
Faírchild Engine and Airp!ones da Fábrica! ------- _

�i�7e°���o�' fábrí:�' �<�u�� ���l�
Sapatarl·a Barrel-ros Salvou quase vintetodo tangivel da cooperação ame-

ricano-brasileira, uma cooperação oavl·os tor1lledeadosque auxiliará a vit6ría nesta guar- Rua Cons. Mafra, 41 II
ra e uma paz duradoiro. no futu
ro»,
Acrescentou que o início da pro

dução da fábrica será «um novo

capítulo na hist6ria da expansão
industrial do Brasil».
Discutindo as especificações do

fábrica. o ar. Souza Matos frisou
q:..e o sistema d. fôrça americano
será empregado. acrescentando "que
o estilo europeu exige certas má
quinas que não permitiriam a

rápida expansão da fábrica". Elo
giou o treinamento ministrado aos

engenheiros brasileiros nos Estados
Unidos onde aprendem a. técnica.
da produção americana.
A revista vam ilustrada com um

I'etroto da uma patrulha voando
sabre o Rio na capa de frente e

Com uma fotogrofi.a do aeroporto
de SantO!! Dumont no fundo. Nu
!:nerollos fotografias da Fábrica
:Nacional de Motores acompanham
1) CI.rtigo que tem o título; «O Bro
I" fQ})ri�Q m�to;t'.' t1� "vii..»,

Rio, 12 (E.) - Viajando a
bordo do "Clipper" da Pan Agências e Representações em GereIAmerican Airways, seguiu para Matriz: Florian6polis
os Estados Unidos o capitão Rua João Pinto, n. 5
Gunnar Haagensen Carlyle, Caixa Postal. 37

h
. . . Filial: Cresciúrnaengen eIra amerICano especraa RuCil Floriano Peixoto, 8/n (Edillista em salvamento de navios Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS�afundados por torpedeamento Agentes n08 principais municipio.

e que, em 1942, em Massaua, do Estado
no mar Vermelho, fez reflutuar i JOA-O B.

-------

dezoito dessas unidades mer- RODRIGUES
cantes. Esse técnico integra a

I

comissão de engenheiros brasi
leiros-americanos que, em se-'
tembro próximo, dará inicio ao
trabalho de salvamento do
HBrasiloide", da Marinha Mer-;cante Nacional, e que foi torpe-

PRECOS HóDIeOS. deado pelos nazistas na costa
--,.......,., � ..,...-,..,.. .,.,,,=.w _.. ..,.,",,,,,,.•,,=.Y"".. -,...,..,- -•• ...,'.''''''' ,._•. _'..,4, '=_,."..._""" ,,.,.•.•.,..... ',...", , ,. , •. do Estado da Bahia,

A viuva Adelaide de Freitas, filhos, gen·
ros, noras e netos. profundamente abala
dos com a üreparável perda de seu ado'
rodo espôso , pai, sogro e avô HERCULANO
DE FREITAS, cumprem o dever de agrade·

decer, publicamente, a tôdas as pessoas amigas que os acompa
nharam no doloroso transe por que passaram e, bem assim.
aos que lhes apresentaram pêsames. e en�i�ram flores para o

féreho, muito especialmeILte ao drst ín to c l irric o dr. Paulo Fon

tes, pelo extremo carinho e alta dedicação de que cercou o

saudoso extinto.
Ao mesmo tempo, convidam a todos os parentes e ami

gos para assistirem à missa de 7' dia, que será rezada sdbc

do. dia 17, às 7.30 horas, no altar .do Sagrado Coração de }e
sús, na Catedral Metropolitana. hipo teccndo-Lhes , desde já.
sua perene gratidão.

8AR E ARMAZEM OOlfNT(Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - RoU-mops - Herringa - Pickles - Cama.
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha f\lmadall - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Boje e amaAbl .erA a 8ua preferlcJa

Ot-otr.. ..do_atAI e eatr8n.-;etru - Homeopatlu - PertllDuu1..
Artl..o. de borracbL

os

VERDADEIRAS'
.

I.i

PASTILHAS":;
VALDA�
são O unico remedio eficaz
€ para evitar e tratar

C S ROUQUIDÕES, os CATARROS
os DORES DE GARGANTA

licença do D. N S P No [86
"': de 26 de Fevereiro ço.c,'."-1�nfh de t 915

0r$P Q
°f 0.002, Evcaly�tO{ O, .

Fechamento provisõ.
rio de feira de gado o santo do

S. Basílio Magno, Bispo e

Doutor da Igreja
Nasceu este grande lutador pela

pureza da fé em Cesaréia de Co.
padócia. pelo ano de 330. Sua avó
Macrina escolheu a Basílio entre
os nove filhos de Basílio, pai de
n ceso santo. para dar' lhe uma e·

ducação esmeradíssjma. A primei
ra instrução científico recebeu Ba
sílio de seu próprio pai. Depois di
ligiu se para Constantinopla e
Atenas onde se encontrou com

Gregório de Nazianzo. ctrneçanclo
aí aquela amizade que somente
devia acabar com a morte de Bo
sílio. De volta para a pátria, rece
beu êle o batismo -. segundo um
costume pouco recomendável dife
riu·se a recepção deste sacramento
por muito tempo. Agora Basílio
dedicou se a urr.o vida ascética
cujo primeiro fruto era a funda
ção da ordem dos Basilianos, or
dem ainda hoje f10relicente na
Igreja Oriental. Junto Com seu
amigo Gregório escreveu uma obra
sobre Orígenes. Tendo sido orde
nado sacerdote, trabalhou muito
contra as heresias. principalmente
contra o a, ic.n isrno, O imperadorValente quis introduzir em tôdas
as províncias de seu império esta
última heresia. MáS. a resistência
de Basílio. que. entretanto, fôra
sagrado do bispo de Cesaréia, o rri
quilou seus planos nefastos. Estas
lutos, suas obras cientiticas e as
penitências qu e se tinha imposto
minoram a saude do grande bis:
po , Faleceu ,.em i: de janeiro de
379.

.

Hollywood, 12 (U. P.)
Buster Keaton que ultimamen
te estava escrevendo para a Me
tro, decidiu participar em um

filme que, por certo, terá o ti
tulo "Keaton Well Smile". O co

mediante desempenhará o pa
pel de um "chauffeur" de oni
bus em San Diego, que jamais
viu o mar.

MACHADO & ClA.

José Alcino dos Santos e
Senhora

participam a seus parentes
• conhecidos o contrato de
aasomento de sua filha
ALA IDE Com o Sr. Heládio

Mario de Souaa.
---..-------------------

Vergilino Ferreira de Sousa
e . Senhora

participam a seus parentes e

pessoas amigas o noivado de
seu filho HELÁDIO com a
lirita. �lai:de dos Santos.

ALArDE e HELÁDIO
confirmam

Junho de 1944 ,

----- �_II
3 v.-3

participa aos parentes e pess8aB de suas relações o con
trato de casamento de sua
filha adotiva Linaura Cunha

com o sr. Jorge Tonara
--�---------------.....

LlHAURA e JORGE
confirmam

Fpolill., 5-6-43

dia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comentérto
sensacional
Na revista "Weekly Review"

o eminente historiador católi-
co Hilaire Belloc publica o se-

De alguma parte na Nova para as frentes de batalha car- Rio, 13 -C· M. A Delegacia d�

r<
.' •

(P 1 Tt G
Ordem Politica e Social do Estado

guinte comentário: umne, maio e o' e. eor- regados de paraquedistas e su- Rdo ia acaba de encaminhar, de

"Se os Aliados conseguirem ge Mason - Copyright da IN- primentos, esses aparelhos não vidamente relatado. o processo ins

restaurar uma Polônia livre e
TER-AMERICANA). - Esta- podem, portanto, trazer o em- tourada contra O artista de rádio

forte, com pleno acesso ao mar
mos numa .ba,se aérea �solada blema da Cruz Vermelha, que

Silvério Silvino Neto, acusado de

N GOl b
. ..

t
ter feito, no decorrer das suas

mediante portos ligados ao
na ova mne.. calor e a ra- o imumsaria con ra ataques temporadas, de novembro do ano

resto do Estado polaco terão Isador. O sol queima tudo o que aéreos quando transportasse passado e fevereiro do corrente ano

ganhado a guerra. Se, por des-I
está a seu. alcan.ce. Mecânicos feridos. Em consequência, os no Cassino Icaraí, referências o

conhecer o ponto principal do suarentos mspec��nam os mo· aviões inimigos julgam êsses fensivas ao govêrno e às autorida·

- tores de m ao tr n ort Ih' t' 1 b des brasileiras. Silvino Neto teria

Problema, êles aceitarem, pelo I L U aVI - la sp e apare os o Imos a vos, em 0- .

fl d
feito também propaganda eixista.

contrário, uma paz de qual- j
camu a o. ra muitas vezes êles tragam a A polícia fluminense arrolou teste'

quer espécie, não importa quão' Sob um� = asas do apa.re- bordo númerosos feridos e en- munhas que fazem no processo 0-

compli �a na aparência, mas,
lho - � umc3; �ombl�a arruga fermos evacuados. cusações categ6ricas e que não

dei
. num rala de var'las milhas O' d f id deixam :ivúidas quanto às atitu-

que eixe mdecisa a sorte da J S' - numero e en os que po-
•

.'
des Jmpatritóicas do referido "as"

Polônia, os Aliados terão per-
uma Jovem amencana enxuga dem ser evacuados em cada do broadcasting carioca.

dido, com toda certeza, a a testa de um soldado ferido. vôo depende da capacidade dos ;
--�--

guerra.
A enfermeira usa a farda cin- aviões, que varia de 18 a 24

= -------II1II

"Uma Polônia livre e sufi- senta do exército, muito mais passageiros, cifra que provavel
cientemente independente é a íresca do que a roupa man- mente aumentará quando os

condição SINE QUA NON da ehada de sangue e enlameada ·grandes aviões, inclusive os

civilização ocidental na Euro- usada pelo soldado ferido na quadrimotores Skymasters, fo

pa central. É o contrapeso ne- padiola. Subitamente, o ar se rem entregues ao Comando de

cessário contra o espírito prus-
movimenta em- redomoinho Transportes Aéreos.

siano, que continuará vivendo com o ronco trovejante dos Os pilotos são treinados es

ao léste do Elba, ainda quando dois motores de 1.200 cavalos. pecialmente, afim de que apro

fôsse neutralizado no resto dos Dois padioleiros ajudam a jo- veitem as condições favoráveis

alemães. O primeiro desmem- vem enfermeira a colocar o fe- para dar aos evacuados o

bramento da Polônia foi o prín- rido'a bordo do avião. Nove ou- maior conforto possível. Os te

cípio de todas as nossas preo- tros já se encontram em seus ridos mais leves são colocados

cupações. Pôs, novamente, a respectivos lugares. Pouco ��- I
na retaguarda da cabine, onde

barbárie no coracão da crístan- tes de fechar .a port�, .0 m�dI- I
a escilação é maior. Os mais

dade; admitiu,
>

pela primeira co chega e faz uma última mS-1 graves são colocados na prôa.
vez na história da civilização peção dos feridos.

ocidental, sem vergonha e sem Olha para o ferido que aca- I .............--..................----...--.---.......--...----...��...............------......-

razão, a negação brutal das leis ba de ser colocado no avião, e
1

CAinternacionais e do direito à diz á jovem: RTAZES
.

O DIA
vida de uma nação cristã". _

"É preciso aplicar-lhe uma
.

" I
(Noticioso Católico Interna- transfusão de plasma durante ---HO..-e 4 !:Iio.fe.-ra
cíonal) .

a viagem"..
IR!

Alguns minutos depois, o

grande transporte aéreo levan

,ta vôo e sobe a 7.700 pés de
altitude, Um enfermeiro cuida A's 7,30 horas

A D· I·d IdOS
nove homens, enquanto a G;andiosó programa duplo

smo I_SSO VI O penafr,earmaueixrI.all'adr,oOaNr. lPOr.epara-se Deana Durbin, no seu melhor filme, ao lado de

.

Tone e Robert Stack, em:

R
·

d t I Prepara calmamente o plas- N
-

diOpl Omen e ma para a transfusão. O solda- erva por um la
'do, um sargento de infantaria,
abre seus olhos fatigados o su-

Está de volta a familia de «Ftor isbela», com Penny

ficiente para observar a opera- Arthur Lake, Jujuba e Faisca, em:

cão Que vai lhe salvar a vida. PapaiQuando o transporte aterra
I numa grande base aérea. as COMPLEMENTO

ambulâncias já se encontram Preço Cr$ 2,00, 1,50,
á espera.
No momento em que o leitor

está seguindo esta reportagem,
a mesma história se repete em

várias frentes de batalha, pois
as Unidades de Evacuacão .N.é
rea estão salvando vidas pre
ciosas em todos os cantos do

globo onde lutam nossos sol

dados, numa devoção perma-
Comprar na CASA MISCE nente para com os enfermos

LÂNEA é saber economizar. e feridos.
A idéia de transportar os fe

ridos e enfermos das zonas de
combate em aviões foi um dos

grandes desenvolvimentos des
ta guerra. O creador do Servi
ço de Evacuação Aérea foi o

Amanhã: simutanearnente , no O'íeon e Imperial, um

general David N. W. Grant, ferente, e que agrada 101)%, com Betty Rhodes e June

diretor de Saúde da Aviação.
I A lelra acusadora

Como os transportes segtlem
Ir"

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano C"$ 70,üll
Semestre Cr$ 40,Oí)
Tr-imestr-e Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Númcro avulso c-s O,:lO

No Interior:
Ano c-s 80,UO
Semestre C,·S 45,00
Trimcstre c.s 2!),OO

Anúncios mediante co n l rú l o.

Os originais, mesmo não pub li
caãos, não serão devolvidos.

A di rcçâo não sc rcspousahil izu
pelos conceitos emit irlos nos

artigos assinados

o Mucus do

Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em il minutos, Mendaco,
nova Iórmula médica, começo. a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata

ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a düiouldnde em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se Iaz ne·

cessaria é tomar 2 pasttlhas de Mendaco
á8 refeições e ficará completamente livre
da

.

asma ou bronquite. A ação é muito
rapída mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. 'Mendaco tem tido tanto
êxito que .se oferece com a garantia de

d!lr ao pacíente respiração livre e íacll ra

pidamente e completo alivio do sofrimento

da. asma em poucos !lias. Peça Mandaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

'Mendafto Acabacorn
.. a USlno,

YHOOV TAMBEM A CR' Si 10,00

Vende se
1 máquina in-

-

glesa de tríplice
expansão, de 180 HP nomi

nais; 1 caldeira, regime 7 qui
los de oressão; 1 bombn de

duplo efeito de 4"; 1 cuba de

cobre. Tratar .com A. L Alves.
Rua Deodoro 35.

Mais soldados para invasão
t.

,

COMPRAS E VENDAS

Na gravura, vemos milhares de soldados americanos �executando manobras na Inglaterra, como

parte dos preparativos para a atual invasão do continente. Numerosas legiões de soldados per

ieitamente adestrados aguardam tão somente a ordem do comando para atacar a Europa subjuga-
da pelo nazismo' Fóto da Inter Americana'

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

rádio

CASAS
Vendem-se: uma na Rua Ferric.n

do Machado, com 4 quartos, 2 so

Ias. cópa cozinha, terreno plano
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00'
Tres na Rua Uruguay, de mcdeí

ra. todas alugadas. terreno plano.
medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar·

tos, cozinha, sala, dispensa bôa
água" medindo o terreno 30xi2xl 5
por Cr$ 12.000,00.

'

Uma na rua Almirante Alvim
com 2 quartos. sala, dispensa, va:
ronda etc., terreno com 26x45 por
o-s 20.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dois pav_imentos, 3 quartos. banhei
ro, cozinha. Preço de venda Cr$
60.000.00. .

Uma na rua Frei Caneca, recen

construido com 3 'quartos, eta.

Preço 32.000.00 cruzeiros.
Uma na rua Oswaldo Cruz (Es

treito) 3 quartos, sola etc" terreno
com 16x32 por 16.000.00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas residencias) por Cr$
70,000.00.

r Uma na rua General Bít tencour-t
por 35 000 cruzeiros.
Uma no. rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiros.
Uma em Coqueiros, ótima res i

dência, na praia, por 15.000 cru

zeiros.
Uma no Estreito, com 2 quahos

etc. por 7.000.00 cruzeiros.
Uma na rua Major Costa, recern

construido por 45.000,00 cruzeiros.As heróicas do Ar Processado o artista do
Silvino Neto

�\

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powski, terreno plano. medindo
l2x37 por c-s 15.000.00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, IOx32 por Cr$ 7.500.00.
Um na rua Camboriú, .terreno

plano medindc 30x50 por 24.000,00
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x45 metros por 11.000.00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-se também a rne

tade por 20.000,00 cruzeiros.
Um ótimo lote em João Pesaôo ,

Com .ênibus à frente, Cr$ 10.000,0.0
Um na rua Frei Caneca com

13x40 rn ts. Preço 8.000,00.

CHACARAS
Uma em Barreiros

mts2.30.000,00.
Informações com A,

Rua Deodoro

com 63.000

enfermeiras

Móveis L. ALVES.
35.

Comprar, vender ou alugar
só na

I A SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

)
...

HOJE

CINE

Procura colocação
I Senhorita, com diploma .de

complementarista e dactilógrafa,
cfer ece-rse para empregada de
casa comercial ou escr itório.
Inforrriações na Gerência do
«Estado".

RENNER

Franchot

Sin gle ton I

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480.
SAPJ}TOS de Cr$ 50,00 a 255.
AGENCIA: PEDRO SOARES •• 9

Pa-.-.·�'TERRiNO
,_-_-J

Veride-se um por Cr$ 15.000,00,
sito na rua Menino Deus, com

58,5 mts. de fundos por 6 mts. de
frente. Tratar com o chauffeur do
carro 1-595, no ponto dos auto.
móveis, 6 v,-2

'Os órgi9s da Estatisüca Mmtar
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor .e o vendedor a mostrar
o que possuem em aeue estabeleçA-
...atoL (D. •• ".b ,",

em apuros
NACIONAL (Natural)
e 1,00 «Livre de Censura»

CINE �(IMPERIAL)J
s:« 7,30 horas:

Ultimas Exibições.
Arthur La ke, Panny Singleton, Jujuba

Papai em

e Faisca em:

apuros
James Gleason, na fábrica de gargalhadas:

O segredo do conde
COMPLEMENTO :f\TA'CIONAL (Natural)

Preços 2,00 e 1,50 Livre de Censura
----------------

filme di-
Preisser:
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o ESTADO Inscri�ão
Concurso

Reféns
Assassinados
às Pencas

para

Quadro de horror, extraído &a
novo livro de Arthur Koestler -

em que se pintam o� processos
usados na Alemanha"nazí para
exterminar os reféns. No novo

número de SELEÇÕES. E, mais:
A maior façanha aérea
desta Guerra. Como se de
moliu a formidável' reprêsa de
Mohne na Alemanha... Pág. 1.

Voou mais depressa que o

som! Como um pilôto de comba
te lançou o seu avião num «mer

gulho» de 13.000 metros, e sobre
viveu para descrever a alucinante
experiência... Pág. 48.

Nunca se morreu de gripe!
Que se sabe ao certo sôbre essa

caprichosa doença que tem ater

rado o mundo?,. Pág. 6.

Está iminente a derrocada
da Alemanha? Quadro ma

gistral da desintegração que está
ocorrendo atrás da «muralha de

aço» do Reich. Condensação de
um livro de êxito... Pág. 95.

Não deixe de ler êstes e outros

25 notáveis artigos no número cJ�

SELEÇÕES para MAIO

Estão abertas as inscrições para
o concurso para provimento em

éargos da classe inicial da carrei
ra de Escrivão de Coletoria, do
Ministério da Fazenda, promovido
pelo Departamento Administrativo
do Serviço Público ·DASP-.
Local de inscrição: Rua Felipe

Schmidt. 4. l ' andar. em Flori.anó
polis, diàriamente de 8,30 a 10,30
horas. exceto aos sábados.
Encerramento: As inscrições se

rão encerradas em 8 de agosto de
1944. �.
Condições: Só poderão inscrever

se candidatos do sexo masculino,
de 18 a 38 anos de idade,
Provas de seleção: Prova de

sanidade e capacidade física,
Prova escrita de Contabilidade e

Matemático, Provo escrita de
Legislação Tributária e de Fazenda
e de Prática de Serviço.
Prova de habilitação: Prova es

crita de Conhecimentos Gerais,
oornpreer-derido : Noções de Di
reito e Noções de Estatística.
No posto de inscrição menciona

do os candidatos poderão obter os

esclarecimentos que desejarem.

I

Salve o figueirense f. C.
Transcorreu no dia 12 do mês em curso a passagem do 24°

aniversário do glorioso "Figueirense Futebol Clube", clube
que foi e continua a ser um dos orgulhos no esporte-rei cata
rinense.

Com um passado de glórias as mais imarcessíves, o queri
do grêmio da camisa "preta e branca", tem sabido impor-se
à admiração e à estima dos desportistas barriga-verdes.

Campeão invicto por três lustros, do campeonato estadual,
o Figueirense, sempre soube honrar o desporto pebolístico do
Estado e quiçá do Brasil.

Nos bons tempos em que o futebol era praticado com

afinco em nossa capital, e, longe estava a época da cidade ser

infestada pelo profissionalismo, o clube que se aniversariou,
era o principal baluarte no pebolismo estadual, não temendo
quaisquer outros clubes, que diante da artilharia de seus

"cracks ", fulminava o mais aguerrido conjunto que o enfren

tasse, merecendo do seus "fans "o epiteto de "eS(luadrão (li)

aço", tal a combatividade de seus defensores.
Na data de seu aniversário que passou no ostracismo da

família desportiva catarrnense, é de todo justo, que ressalte
mos daquí, alguns "players ", que tudo fizeram e fazem pela
glória de seu pavilhão.

São êles: Alberto Moritz, João Carvalho, Procópio Ourí

ques, o inesquecível Paraná, Calico e tantos outros, que inu
merá-Ios seria longo demais.

As taças, bronzes e diplomas que possue em sua sede so

cial, falam bem alto do seu passado de glórias, e que atestam
o esplendor do pebolismo catarinense.

Por tão grata efeméride no calendário esportivo catarl
nense o "Estado" esportivo, saúda o glorioso "Figueirense
F. C.", na passagem dêsses vinte-e-quatro anos de existência,
na pessoa de seu dínâmtco presidente sr. Orlando Scarpelli,
extensivos a todos os seus companheiros de Diretoria, com os

votos ardentes de muitas felicidades no encetar o ano de seu

jubileu de prata. (Wa Idír de Olheira Santos).

Quanto à A. D, Colegial,
quasi todos jogaram bem, o

que, lhes fêz merecerem a jus
ta vitória.
A renda da rodada foi de

Cr$ 550,00.

COLOCAÇii() nos CLUBE:>;
A1UAUOHES, r01t POX'I'OS

rEJUnHOS
1 ° lugar - Avaí e Crispim

Mira, com zero ponto perdido;
2° lugar - Caravana do Ar,

com 1 p. p.;
3° lugar - Paula Ramos,

Colegial e Figueirense, com 2
p. p.;

4Q lugar - Escola
trial, com 3 p. p.:

5" lugar - Netuno,
p. p.; EDITAL DE FORNECIMENTO

6° lugar - Bocaiuva e Lo-.
. .

pes Vieira com 5 p. p. I
.

De ordem da Mesa Admlnlstra�, t ivo da Irmandade do Senhor
, 1 "� .-::-;_ T Jesús dos Passos e Hospital de
LRAN SFERE:N ClAS CO� - Caridade, desta Capital, previno

CENHIDAS aos interessados que, até o dia 20
deste mês, às 12 horas, receberá
esta Irmandade e Hospital, na sua

Secretaria, propostas, em cartas
fechadas, de todos os artigos neces

sários ao seu consumo. durante o

semestre de julho a dezembro do
C. corrente ano. Os proponentes po

derão obter informações de todos
OS artigos a que se refere êste

R'" 'O';:' oe JOGOS edital, no Hospital.EdUL'I'r1.J) d J) IC' � Consistório em Florianópolis, 6
UE nOJIIXGO de jU1ho de 1944,

JULIO PEREIRA VIEIRA.
Secretário

Indus- Irmandade do Senhor Jesús dos

com 4 Passos e Hospi�1 de Caridade

Representante Geral. no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Iiua do Rosário, 55-A - 2,0 q,ndar - Rio
Hercilio Costa, do Iris F. C.

para o Netuno F. C.
Nelson José Inácio, do Irls

para o Netuno.
Ruben Lange, do Avaí F.

para o Bocaiuva. ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Florlanópolís r

Lopes Vieira O x Paula Ra
O ANIVERS.<\.RIO nA C. B. D. tação do destacado árbitro An- mos 12.
Viu transcorrer no dia 8 do tônio Salum, pisaram as equí- A. D. Colegial 3 x Bocaiu-

mês em curso a passagem da; ques no gramado com a se- va 2.
seu 30° aniversário de funda- guinte formação: Imprensa Oficial 2 x Pal-

ção a C. B. D.,' entidade 1-:1en- ,A. n, ColegIal s �onas, Iv:- meiras O.
tora dos desportos no PaIS. 111 e Katcipis ; Seara, Boa", De acôrdo com e que ficou resolvido em sessão da
À sua diretoria, o "Estado" Tamoio; Décio, Perrone, Du- Arurang'uá ; Diretoria. realizada a 9 do corrente. convoco os srs. sócios

esportivo envia embora tarde, duca, �ewton e G�novês. ,

Avaí 1 x A. A. Barriga- Ver- da Associação Comercial de Florianópolis para a sessão de
as suas felicitações. BOC311lY3: Rubmho, OS111, de 3, Assembléia Geral Extraordinária. a efetuar-se na séde

China; Capeta, Trilha, Valter; . Rio: social. rua Trajano. 13. sobrado. no próximo dia 23 de
Monú, Saroba, Berna, Medinho Vasco 2 x Botafogo O (sá- \ junho de 19lt�. às 19 horas. para o fim exclusivo de ser
e Menino. bado). I discutido O proieto dos novos Estatutos.

O 10 tempo terminou empa- América 1 x São Cristóvão 1. Hão havendo número. à hora marcada. lar-se-é nova
tado por 2 a 2, tentos de Ber- Bornsucesso O x

Fluminen-jl
chamada meia hora depois, quando a Assembléia funcio-

no (2) do Bocaiuva; e Geno- se 1. nará com qualquer número de associados.
vês, (2) da A. D. Colegial. Flamengo 2 x Bangú L De acôrdo com o artigo 10 dos atuais Estatutos, "será
Na 2a fase, Boas, de fora da Canto do Rio 3 x Madurei-

I
constituida a Assembleia Geral, sempre que. além da

área, assinalou o 3° tento, I ra o. I maioria dos membros da diretoria. estiverem re-unidos
dando a vitória aos colegiais. São Pnulo e mais de vinte sócios, efetivos ou fundadores".

Os melhores do Bocaiuva fo- São Paulo 1 x Juventus O. Florianópolis. 10 de junho de 194ft.
ram: Capeta, lVIedinho, Rubi- Coríntians 1 x Santos 1. ADAUTO FREITAS. 10 secretário.
11ho, China e Osní. \

Comercial 1 x Ipiranga O. 10 v.2

-------------------------
,..........- - ·".- ""' 0- ••• • ·.-.-.- -.-.-.·.-.- ·.- • -

Associação Comercial de Florianópolis
Convocação de Assembléia Geral Extraordinária, para a

reforma dos Estatutos

RESULTADOS DOS .JOGOS
])E nOMINGO NO CAl\IPO DA

F. C. n.
12 a () 110 "placar(l", pró

Paula Ramos
Em prosseguimento ao Cam

peonato de Amadores, peleja
ram domingo, Paula Ramos x

Lop�s Vieira, e A. D. Colegial
x Bocaiuva.
A 1 a partida, entre o Paula

Ramos e Lopes Vieira, teve

início às 13,45 horas, sob às or
dens do juiz Valdemiro Melo.
,

Apresentando equipe desor
aanízada e sem conjunto, o
� ,

Lopes Vieira não foi adversa-
rio para os comandados de

Ranulfo, que, folgadamente
enfiaram uma formidável "go
leada". O 1° tempo terminou
por 2 a O para o Paula Ramos.
Na fase complementar, po

rém, mais 10 goals foram ati
rados às rêdes guarnecidas por
Ávila, que, lutou sózinho con

tra a linha atacante de Paula
Ramos. " Ávila foi, sem dúvida,
o que mais se esforçou.

Os tentos do Paula Ramos
foram de autoria de Abelardo
(3), Forneroli (3), Lebeta (3),
Carioni (2) e do médio esquer
do "Magri".
A equipe vencedora era for

mada por Boos; Aníbal e Bru
no; Jacinto, Beck, Magrl ; Ca
rioni, Minela, Lebeta., Fornero
li e Abelardo.

ICrédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

.g - -

-

SANG1'TFjN()]�_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Sapatos para Senhoras
Aproveitem

Os mais
Tudo não

os preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI além de Cr$ 50.00!

A. n, COLEGIAl, 3 X ]lO· Sapataria BarreirosCAIUVA 2
Foi esta fi pugna mais ínte- Rua Cons. Mafra, 41

ressante de domingo, em que V-. 14
os esquadrões acima citados, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••__...
integrados por verdadeiros jo- THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE Ivens amadores, se empenha-

SEGUR S
THE LONDON ASSURANCE

ram a fundo em suas" jogadas, O COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL'"
acusando o "placard , no

fI-I COMPANHIA! DE SEGUROS "SAGRES"
nal, a vitória dos colegiais pe- Representante: L. ALMEIDA
10 apertado score de 3 a 2. Rua Vida} Ramos. 19

,
As 15,30 boras, sob a oríen- ••••••••••••••• .,•••••••••••••••••••••••••••••••••••, , �

Os Pálidos. Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Ortançes Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

\
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Fôrvas suecas mandadas para a fronteira
ESTOCOLMO, 14 cu. Ps) -- FORAM ENVIADOS REFORÇOS MILITARES SUE
COS PARA AS VIZINHANÇAS DA FRONTEIRA DA FINLÂNDIA C O M A NO
RUEGA .. SEGUNDO PARECE, ESSA MEDIDA, TOMADA PELO GOVÊRNO DA
SUÉCIA, FOI DETERMINADA PELA OFENSIVA SOVIÉTICA DESFECHADA NA
PENíNSULA DE RIBACHY, NO NORTE DA FINLÂNDIA� A CÊRCA DE 50 QUI-

lÔMETROS DA NORUEGA.

Florianópolis, 14 de "unho de 1944

Declarações do gral. De Gaulle
Londres 13 (U. P.) - A ça de que se o chama de "moe

agência francesa deu a conhe- da francesa" sem acôrdo al
cer estas declarações de De gum e sem garantia alguma
Gaulle: "A França lança à ba- das autoridades francesas só
talha pela libertação do mundo mente p�de provocar senas

tôdas as suas fôrças internas e complicaçoes. No momento em

externas. Mas está claro que é que se inicia a batalha em ter

sob condição de obter comple- rítórío da França, o govêrno
to contrôle de sua soberania francês encontra-se ansioso, de
que ela faz a guerra hoje e a acôrdo com os interesses ca

paz amanhã. As proclamações muns franceses, por acabar
do general Eisenhower, no dia com tais confusões e infra-
6 e 9 de junho, parece pressa- cões".

-;...,..,....,.........................-.- ..- .......-.-.....-.-_..18J

giarem a intenção do alto co-

mando de assumir poderes do

govêrno na França. Essa situa

ção, naturalmente, não aceitá
vel para nós, provocaria na

França incidentes que, nos pa-·
rece, se poderiam evitar. Por
outro lado, a emissão em Fran-
;r. .-_ -_-.-••_-_-_ ........,.. _-..r-l""w

Foi então que das ven

das, existen tes àq uela es

quina, saíram alguns in
divíduos, e rodenrern o «ra

becão=, Entre êles havia um

policial. Em tom de troça,
exigiram que o baleeiro os

deixasse examinar os de
funtos. O policial foi quem
puxou o primeiro caixão,
o menor.' Era de uma cri

ança, de pés nús, e com

uma touca vermelha à ca

beça.
Os irreverentes in âividu

os desandaram às garga·
lhadas. escarnecendo do

pequeno morto:
- Está de bôca aberta! ...

Vai descalço para a cova !

Mas vai de chapéu em mo

da ! ...
E outras «piadas" dêsse Comprar na CASA MISCE

iaez pipocaram truildoee- LÂNEA é saber economizar.
mente em redor do carro· ....····�·w- .......... ......__...,.,

fúnebre. Telegramas entre
Outro caixão foi aberto. Brasil e EE. UU.

Tinha dentro o corpo de mo, 13 (A. N.) - o impor
uma moça. 'E novos dicho- tante problema das comunica
tes, entre risadas irreve- ções telegráficas entre o Brasil
rentes, rebentaram amo· e Estados Unidos vem de ser

lecadamente. solucionado de forma plena
O boleeiro, por medo ou mente satisfatória, que muito

indiferença culposa, não beneficiará os que usam essa

procurou impedir o trie- espécie de correspondência, pe
tíssimo e revoltante espe- lo major Landry Sales, diretor

Das 3 às 6 hs. táculo. do D. C. T. e uma' comissão
Rua Fernando Machado, 11 norte-americana, que veio ao

la' mUI-Ias la·lohas ftqU·1 ? ���il ;�i:�al���!�a�ar�;���
• taxas, notavelmente reduzidas
�

, •••• •
para a correspondência tele-

Porto Alegre, 14 (A. N.) - O movimento da pesca em Rio gráfica trocada com aquela
Grande tem sido, desde o dia 25 de maio último, início de uma nação, aplicáveis ao uso do pú
"corrida de tainhas", intensíssimo. O movimento de compras blico e a todos as demais rela
observado naquela cidade já se aproxima de três milhões de ções existentes entre os dois
cruzeiros. Há casos que mais se parecem com o que se observa povos. As novas taxas aprova
nos garimpos, quando é encontrado um diamante de valor. SÓ-I das entraram em vigor em to
mente dois homens já venderam a diversos estabelecimentos do o território nacional, no

de beneficiamento quantidades de taínhas no valor aproxima- i dia 11 do corrente, e são gran-
"<10 de quatrocentos mil cruzeiros. I demente redusídas.

Exibição de filmes
o Departamento Estadual de

Imprensa e Propaganda promoveu
e dirigiu a filmagem dos aspectos
mais fnteressantes dos fes�ejos
comemorativos do 9' aniversá�io do

govêrno do sr. dr. Nerêu Ramos e

das carinhosas manifestações tri
butadas ao contingente formado
no 14' B.C. para (ii Corpo Expedicio·
nário.
Ontem. ambos êsses filmes. com

geral agrado, foram exibidos no

Ci ne Ritz, encontrando-se presen

tes os srs, dr. Interventor federal.
Arcebispo metropolitano. Coman
dante do 14' B.C .. e muitas outras

autoridades.

I)ade transferir
ou vender
Washington, 13 (U. P.) - O

Comité de Assuntos Navais da
Câmara dos Representantes
dos Estados Unidos aprovou
por unanimidade a Lei Her
bert, que autoriza o secretário
da Marinha a transferência ou

venda de naves de guerra aos

países latino-americanos.

AVISO
Dr� M. S. Cavalcanti
De regresso de sua viagem

REASSUMIU SUA CLíNICA

Irreverente e

macabro !

Sumamente árdua a batalha de Caen
Londres, 1:� (Uníted Presx) I ,g'uir o "contrôle" de tôrla a

l'rnsi'wguf' o avanço norte- exsn eídnde é de Importânr-ía 1}H'uínSllla fi c' Contentin, reII1''''
amertcauo UH direção de Cher- i (le{'isi\'a pura o (lesem olvl-

I
sentará para os nazfstn« a

burgo, Entre as Iocalldades fln I mento tia guerra em terras morte da sua €Spel'llllCIl III'
zona dp Jrontllourg', ocupadas normnnd ln«, Seg'Ululo os ohsel'·. lançar os aliados IlO mar: Com.
pelos uliad?s, fig;ura F?uteu.ar· '\':111.

01'CS 1IIiarl�ls, es.,tá.se 1l1'1'O-lll'reelldendo li Imporrâncin da
Sur-âler, situada u (lOIS quílõ- xnnu nd () rapídameute o mo- hata lha de Caen, os genera is
metros do Iltoral, onde tam- monto máxirno da Invasã J, nazistas estão Ievando ii, luta
hém j�i chegaram os soldados quando aí' fôrças auglo-amerl- túdas as fôrças de que dispõem,
norte-amerfcunos. A luta pela CHIWS terão de enfrentar l' lia desesperada teututlva '

de
liOsse de Caen prossegue de fm'" vencer os mais violentos CO�I- deter a acometida alíadn. Ou
ma ful'iosa, sucedeudo- se os tru-ataques llazistas. As fô�·· tros despachos acrescentam
ataques e contra-ataques �e ças de Eisenhower já são tãn que as íôrças aliadas, que ul
ambos os lados. Cada vez sao poderosas, que poderão ell- trapassaram Carentan, estão

mtli� poderosas as fôrças que !�enta,r c0n;'- êxito o i�limi�'o, nvançando sôhre Salnt-Lô, pe ..

part�C]llalll !la luta pela ]!osse ja Ilg'ora, reforçado. A�eJJl dIS· la estrada de Coutanees, pa .,'a.
ele Caen, I10IS, tanto os aliados so, a posse de Caeu, Iígada ?t reforçar o ataque hritiíllÍCo
como os nazistas sabem flu� ofensiva aliada para COUS('.

I contrn aquela, cidade.

Há um carro-um "rebe
cão"- empregado nJ. con

dução de cadáveres de in·

digen tes falecidos no Hos

pital de Caridade.
Ontem, cerca das 14 ho

ras, ésse veículo. que iá
trazia no bóio dois caixões
fúnebres. de teve-se à es

quina das ruas Le tes e

Maior Costa. à espera de
outro caixão. que devia ser

descido do morro da Nova
Descober ta.

PITIILIII
1�III[aIR

CONTRA CUPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laboratório de Análises

Missa em ação de graças
Marina-Telmo, Hélio-Vítor, Zenon-Carlos e Tu no

Miriam convidam os parentes e pessôas das relações
de seus pais para assistirem à missa que mandarão
rezar no dia 16 de Junho corrente, às 7 horas, na

Capela do Colégio Catarinense, em ação de graças
pelo transcurso do 25° aniversário de casamento de
seus pais José Vitor Garcia e Maria Henn Garcia.

Iurbo gerador 500 KW

Vende'se conjunto completo usa

do. recondicionado, perfeito funcio·
nornento, composto de turbina
Curtiss 500 KW. diretamente con

jugado com alternador G. E. 625
KVA. com excitadora de 9 KW e

quadro de distribuição. Pêso aproo
ximado 26.000 lbs., pronto para
embarque imediato em Nova York,
após licença de exportação. Preço
de oportunidade. Informações com

o emgenheiro Miguel Vela, Caixa
Postal. 125 -' Florianópolis.

Casa no centro
Veride-ee, em ótimo local,

para família de tratamento,
com terreno disponível para
mais uma construção.
Informações: Rua João Pino

to, 5 - térreo. 5 v. 43v·2

.", '
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