
Bahia, 15 (A. N.) - Sílvio Felice, residente nesta. capital,
recebeu de seu irmão, o professor Ernesto Felice, residente em

Salerno, na Itália, uma carta emocionante, que conta os hor

rores alí praticados pelos alemães: Sôbre a carestia da vida em

Salerno, o missívista diz o seguinte: "Veja só os preços de

alguns gêneros: feijão 170 cruzeiros o quilo; fubá, 140; açú-
.

> car, 350; batata, 40; e assim por diante. Estamos, aquí, dian
te da bahia de Salerno, que é tudo de belo que ainda nos resta

e por onde fugiram os alemães com seus navios carregados de

nossas riquezas e por onde todo dia chegam os aliados trazen

do-nos socorros".

Ano XXX I

S··
·

-I- P I
O Professor Z.

u)eltos ao serviço mlltar em orluga ��:.�;�:�t�E��!���X�fE:
Lisbôa, 15 (U. P.) - Os jor- jovens nascidos no Brasil. a-fim-de serem logo inspeciona- do como professor "Z", que,

nais publicam em primeira pá- Aqueles, completando os 20 dos e incorporados, se for o ca- sob o patricínio do cornandan
gina, a decisão do Minisbéro da anos serão imediatamente re- so, sem qualquer outro proce- te Amaral Peixoto, vai fazer
Guerra, após a consulta favorá- censeados para oportuna con- dimento, uma vez justificada um completo e curado estudo
vel da Procuradoria da Repú-l vocação. Pela mesma disposi- sua não apresentação anterior. da situação do nosso país no

blíca, de ��nsiderar sujeitos ao I ção, .t�dos o� :portug�eses nas Aqueles que nã? se apres�nta- campo dos produtos alímentf

s�rvIço mllI�ar em Portugal os con.dIçoes re�endas de Idade s�- r�m �3:ra leg:=tllz�r sua situa- cios, com particular atenção
f�lhos de pais por�ugueses na�- penar a vmte a�os .deverao çao mIllt�r a�e o fl�. do c?rren- para a produção, transportes. Icídos no estrangeiro mas resi- apresentar-se aos dístritos de te ano, ficarão sujeitos as pe- armazenagem e dístríbnícão.
dindo em Portugal. A medida, recrutamento, com o compe- nalidades previstas no Código -----------.---.--------------
logicamente, atinge numerosos tente atestado de r�si�ên�ia, Militar. _

O inquérito .... sôbre Pearl Harbour
Batem-se os Ianques desde o IniCIO Que teráo os Washington, 15 (U. P.) - No inquérito, que realiza o

I - Congresso norte-americano para apurar as responsabilidades
Londres, 14 (U. P.) - Em Montbourg, os americanos do- alemáes ? .de Pearl H%_rbour, conclue-se que o coronel Teodoro Wyman

minam mais de duas terças partes da cidade, sendo, entretan-j foi negligente, colaborando com um engenheiro de origem ale-

to sumamente tenaz a resistência nazista. Em Tilly, contínúa Nápoles, 15 (U. P.) As mã no sentido de entravar o sistema defensivo de Pearl Har-

vigorosa a batalha de tanques, travada em terras francesas perdas de homens e material bour. Wyman, segundo a comissão parlamentar, concorreu

desde o início da invasão. Os observadores aliados não revela-II nestes últimos meses de luta para que não se ultimasse a tempo a ímstalação de certos apa-

',l'am detalhes sôbre o desenvolvimento da luta, destacando na Itália enfraqueceram de relhos detentores em Pearl Harbour. E, segundo os técnicos,
..
apenas que as fôrças blindadas anglo-americanas estão aco-I tal modo' os dois exércitos de I êsses aparelhos teriam evitado que os japoneses pegassem os

metendo contra o inimigo procedente de várias direções. Kesselring, que parece pouco I norte-amertcanos de surpresa, quando assentaram sua trai

provável consigam estabilizar çoeira punhalada.

tomovente carta vinda da Itália a frente ao sul da linha Pisa-: --e
----�--------

Florença-Rimini, sem pesados A mvesao da ilha· de Brac
reforços. Diante da necessida-. ' . A .

de de enfrentar a invasão na Londres, 14 (U. P.) - As forças de desembarque brttâní-

França Setentrional e ao mes-:
cas _e gue�rilheiros [ugoeslavos iniciaram, ontem à noite, � i.n

mo tempo fazer face à ameaça! �a�3oo da .Ilha de Brac'o.�Itu_ada ao !argo da costa da Daln:�cIa.
duma nova ofensiva russa não ",ebundo mformou a agencia alerna D. N. B., o ataque fOI des

é muito certo que o alto' cO-I! fechado por mil soldados bl:i�ânicos, e mais ,de 2.500 gue:rilh�i
mando alemão queira empre-1ros, que contaram com apoio de forças aere30s e navais 3011:1-

gar tantos homens nessa ta-,
das.

re�a: -__--;::---:.-.-.-
• ...........;,_, I P-ro-c-u-r-a-n-d-o-en-v-o'-l-v-er---a-l-em-ã-es

Influencia I Roma, 15 (U. P.) - As tropas do Ql�n�O e Oitavo Exér-

d f
- _ - 'da e'poca

citas estão empenhados em furiosa luta com as fôrças de Kes-

preço o elJao
.

. selring a léste do lago Ploscena. Informações autorizadas dei-

Porto Alegre, 15 ('B.) - Em virtude das grandes entradas
N Ior 15 (P) W.

xam entrever que os exércitos aliados estão procurando efe-

de feijão no mercado, nestes últimos dias, baixou o preço dêsse
b .He: b01tQ'B18, ham

- 1-
tuar um movimento énvolvente, para cortar a retirada de mais

. . A. d t ' d t d UI' er er urn am apresen- t d d t d 14° E êrcít 1
-

A' d d fproduto que, em Iíns do mes 'passa o es aV3j seu o co a o a
t

.

t d ít 1
uma par e o erro a o xerci o a emao. 111 a e ente

Cr$ 77,00 o saco, tendo caído, agura, para Cr$ 62,00, conforme
ou um

I pdroJeNo e SVl rha padra oficial se revelou que as vanguardas de Alexander já se encon-
o lsa,

� a cape a e assa en ora . a AdIO '1' ,. d T
.

N
"

dados colhldos na Bo S8. Vitória, da base naval de Nor-
tram a cerca e qUI ornetros e er111 e arru, Importantes
posições Que ainda. estão em poder do inimigo.

A guerrilheira nazista era ... polonesa!!! l�i��e�irr�í�l�:daRe��es������,,�
Londres, };') (C. P.) - (']H'g'ou a Londres a guerrllheíra I canhões anti-aéreos, aeropla

naalstn, que 8hriu Iogo contra (IS soldados norte-ameríeanos.l nos e veículos blindados. Em

Trata-se de uma jovem, de 29 anos, de nacionalidade polonesa, I lugar do Menino Jesús, a Vir

capturada em Saint-l\Iere Ég'lise, e que prestava serviços como 'I' gem tinha nos braços um pe

cozinheira de um regimento ale-mão. A guerrílheíru nazista
I queno "destroyer". Êste pro

empregava um método eficaz desde os tempos de Eva s sorria.' [eto motivou inúmeros e ve

Os Invasores se aproximam plu.'a prestar-lhe suas hornena- ementes protestos, tantos que

gens, e ela, então, descarregava, serenamente, seu revólver o Departamento de Marinha

sôbre a 'Vítima do sorriso. resolveu modificá-lo. Desapa-
-� receu do vitral o "destroyer"

Vielenfissímo bombardeie aéreo incriminado, sendo substituido

pelo divino filho de Maria,

Florianópolis- Quinta-feira, 15 de Junho de 1944 H. 9132

ft matemática do dr. Gmbbels

Espera-se um golpe no golfo· de Biscaia
;ALONDRES, 14 (U. P�) -- IMPORTANTE FÔRÇA· NAVAL A L I A D A ESTÁ NAVE
GANDO NO GOLFO DE GASCONHA� AO LARGO DA COSTA DE LANDES, EM
AGUAS RELATIVAMENTE PRóXIMAS DA ESPANHA. SEGUNDO INFORMOU
A EMISSORA DE VICHí� A REFERIDA FÔRÇA NAVAL .ESTÁ-SE PREPARANDO

PARA EFE1jUAR UM DESEMBARQUE�

o Nova Iorque, 15 CU. P.) - Os matemáticos da emissora
de Berlim chegaram à desopilante conclusão de que a conquis
ta ele toda a França custará aos aliados 50 milhões de homens.
Cincoenta milhões, vejam bem! A propaganda nazista chegou
a êste resultado, calculando as perdas aliadas em caela quilô
metro quadrado, na atual fase de assaltos à Normândia. Inver
tendo os termos do cálculo, cabe retrucar: se a ocupação da

França custar 50 milhões de homens aos aliados, a Rússia
eleve ter pedido gente emprestada para "reocupar" seu terri

tório, de Stalingrado para cá.

(I ,'C\lS ANTIGO DIARIO UE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Baixou o

Belém, 15 (A. N.) - O in- Londres, 15 (U. P.) - As esquadrilhas aliadas bornbar-
terventor Magalhães Barata doaram ontem pesadamente o porto do Havre. O canhoneio

acaba de determinar ao Dopar- naval foi apoiado pelos bombardeios aéreos. A informação
tamento de F'inanças que nos partiu da agência nazista D. N. B .. As notícias oficiais aliadas,
primeiros dias de julho vin- no entanto, só se referiram, até o momento, a vigorosa ação

,douro o funcionalismo seja naval dos encouraçados "Nelson" e "Ramillies", nas áreas de

• embolsado das diferencas ve- Caen e de Troarn, onde as linhas alemães foram íntensamen

rificadas nos seus vencimen- te canhoneadas para dar proteção ao flanco esquerdo da in

tos, de acõrdo com o decreto I tantaría aliada. Outra informação de extraordinário interêsse
em vigor que aumentou os 1'8- é a da revelação aliada sôbre as perdas humanas durante as

feridos vencimentos, de molde operações navais da invasão. Informa-se oficialmente que,
a receberem os do mês em CUl'- até agora, não �e perdeu um único martnheíro norte-ameríca

so já aumentados, recebendo no nessas operações, inclusive os da marinha mercante. Quan
igualmente as diferencas acu- to às perdas materiais, foram pouquíssimos os navios afunda

muladas desde [aneiro do cor- dos ou avariados, numa proporção muito menor que a prêvía-
rente a.D,Q, melit"e calculada,

oi __-_-.� ."-a-.-e-"""_' ................-..-.-_...._.....

Londres, 14 (U. P.) - Mil Fortalezas Voadoras e Libera

tors, escoltados por várias centenas de aviões de "caça", apro
veitando o bom tempo, iniciaram violentíssimo ataque, na

tnanhã de hoje, contra a costa de Invasão. Informações auto ..

rizadas salientam que foram atacados objetivos situados na

Costa francesa, na Bélgica e na Alemanha. Outras informações
aéreas aliadas prosseguiram em seus ataques contra as posí
Ções e comunicações inimigas situadas na frente de batalha da

N'ormândia.

Vão receber
o aumento Em ação o NELSON e o RBMILllES

A chicote e echa-de-lenha
Londres, 15 - O furor contra os colaboracionistas �8

ateou em Bayeux, onde uma verdadeira "caça ao homem" se

desenvolveu, à procura dos traidores da frente de invasão. Em

�aiyeux, os cidadãos, enraivecidos, fizeram desfilar os colabo

racionistas pelas ruas, sspancando-os a chicote e acha de lenha,
e também castigaram, a socos, os gendarmes de Vichí. Entre

�anto, a maior parte dos franceses continúa tranquilamente
".08 seus afazeres diários em meio aos combates, cumprindo

"2 ordens flOl!! cllefeíl aliados,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, (O Estado - Pelo Cor- las de 500 cruzeiros, 173 ao ta
reia) - Repercutiu, muíto., do. E com todo cuidado com a

nesta cidade, o suicídio, na ca-Imesma frieza que deve ter tido
sa de apartamentos da Rua ao ingerir o veneno, recortou
Evaristo da Veiga n? 83, da in-I caprichosamente as efígies de
quilina Marthe Perrin, de na- Floriano Peixoto das cédulas,
cionalidade francesa. inutilizando o resto. Meteu os

Essa mulher, de cuja vida ovais das efigies num envelope
original pouco se sabe, chegou subscritando: "Testamento de
ao Rio há uns dezessete anos, Marthe Perrin". Colocou-o en

simplesmente para "ganhar e I tão sôbre um móvel do seu

juntar dinheiro". Dotada de quarto. Estava consumada a

excepcional vivacidade e aI-I "peça".guma beleza, logo se fez conhe- Marthe deixem também uma

cida nas diversas rodas boê- carta. Não conseguiu escrevê-
)s originais, mesmo não publi- mias da c.idade e dos s_ubúr_bios.!la com o mesmo capricho co�'1casos, n50 serão devolvidos. Mas, a nmguem desejou lígar-: que recortou e destruiu o di-

se por laços de profunda afei-' nheiro. Escreveu-a baralhando

I\ direção não se responsabiliza ção. Era conhecida pela al- o seu idioma com o português.
pelos conceitos emitidos nos cunha de a "mulher dos ga-) Assim, mesmo conseguiu a

artigos assinados : tos" e dedicaya ami.zade estra-I Polícia decifrá-la. Dizia a sUici-1I nha a sete desses bichanos. da que ninguem era culpado

D Ad I·d K d
Os jornais noticiaram o sui-. do seu gesto. Lamentava pro-

I

• 11
.

e 81 e 00 . er cídio dessa francesinha excên-] fundamente a guerra e os seus IÉ com satisfação que trans- trica, com riqueza de pormeno- i tremendos efeitos. Falava sôbre
ladamos para as nossas colu- res. Como se sabe, foi encontra-I a miséria e a dor levada a mui- I

nas as dadivas da exma. e ve- da, morta, no leito, ao lado de tos lares, em virtude da grande
neranda senhora d. Adelaide um vidro contendo restos de conflagração e, sobretudo, da í

Konder, em intenção aos seus viol�ntíssimo. veneno. Um dos desvalorização. do �inheiro. I
queridos filhos falecidos: D. rep�rteres revelou que, no ba-I Marthe Per�l� �nsou bem na i
Evelina, Arno e Vitor Konder: nheíro do �l�arto,. em que a sua carta a miseria e a dor cau-I
Obras da nova Igreja ,mesma resídia, fOI encontrado, sadas pela guerra, mas se es-,
de Itajaí 2.000,00' sôbre luxuoso tapete, o corpo queceu de que.os 86 mil cruzei-

Obras da Igreja do I
de "Pirolito", o gato preferido ros destruidos poderiam mití-

Estreito _ Floria- dentre os sete que possuía. E gar a fome de milhares de víti-

nópolis 1.800,00 I acrescenta q�e Marthe, na h�- mas da guerra, que ela tanto'

Obras do Bispado de I r� .extrema, tivera outra exqu�- deplorou ...
Lajes 1.000,00 ��tlCe: adoTl::ara O gato com f.I-

Obras da Igreja de I tinhas de cor. Os outr,?s d�IS N. R. - Marthe Perrin, como

Piçaras 500,00 \rr:-0rrer�m na saia. A. eles nao d�st3:ca essa _nossa cOlTesp�n-
Obras do Padre Al- í Id�pensara

tantos cmda,ctos a de1l:cIa especial, era de na�I�-
berto Kolb _ Join-, nao ser o de acompanha-la na n�lldade francesa. O seu SUlCI-

víle 1000
morte. Os outros quatro ha- dío conforme telegrama por

Obras d�' HO's' 'ú�i d'
. ,00

I
viam sido envenepado� .

dias n,ó� pu�licado� ocorreu. no prin-
Ca ado'

p o
. antes, porque um dos vizinhos cipio deste mes, ou seja antes

lVIate;n'd 1

d "d_' FI"
1.000,00 -reclamara o barulho causado da invasão às costas francesas.

. } al.e e 0-

1000 ipelos bichanos. Marthe Perrin A suicída sentia os efeitos da
rianopo IS . ,00 b t 1 t T I f

.

Asilo d O fâos de
a orreceu-se a a pon o que guerra. a vez, mesmo, so na

F'I
. e, r. aos e

! resolveu comprar uma grande com o seu povo a dôr causada

o i
orianópolís .. ',' 1.000,00 -dóse de veneno e matar qua- pela ocupação nazista. Mas, o

A",llo. ? Bosco, de
I tro dos animais, guardando que pode desmentir tudo isso,

. It�Jal :
.

.'..
1.000.00 o resto do corrosivo. se não justificar o epílogo co-

Blb!lOteca Dr. VItor! ! Marthe estava mesmo dis- mo consequência de desespero
�onder - Joaçaba 700,00 posta a "pregar uma peça". Na lou 'loucura, é a circunstância

ASl]? de Velhos, de I véspera, fora às casas bancá-! de haver inutilizado oitenta e
Trombudo 1.000,00 Tias onde depositava todas as tantos mil cruzeiros. Enfim, a

-----

suas economias, 86 mil cruzei-: vida, às vezes, escreve direito a ITotal .... Cr$. 12.000,00 ros. Regressando ao aparta- sua história por linhas tor- !

:;;;;;;;;;;;;;--;;;;_-._;--;;;;� \mento, separou todas as cedu- tas. . . I

Missa em ação de graças !Shtt;��d��pií;i;
Marina-Telmo, Hélio-Vítor, Zenon-Carlos e Ju no- Washington, junho - (Inter-aliados, procurando detê-los

Miriam convidam 09 parentes e pessôas das relações Americana) - Entre a com- com as medidas de represália
de seus pais para assistirem à missa que mandarão pacta massa de notícias, que alemãs. As palavras de Pétain
rezar no dia 16 de Junho corrente, às 7 horas, na �hega_m hora a hora s?bre a vêm justificar, paradoxalmen
Capela do Colégio Co. tarinense, em ação de graças mvasao, mereceu especial co- te, a razão das exortações di

pelo transcurso do 25° aniversário de casamento de mentário a alocução de Pétain rigidas pelo General Eisenho
seus pais José Vitor Garcia e Maria Henn Garcia. dirigida aos franceses, consíde- wer à população francesa, con-

rada nos meios políticos desta
. ...,..· • -.- • • ·a • • w • -.-.- - _•........,...,. capital como altamente sinto- vencendo-a a manter-se calma

mática do estado de espírito da até ao momento oportuno. O

F!ança. O velho colaboracío- certo é que - o próprio chefe
msta francês dirige apelos afli- de Vichí o confirma - os alia
tivos aos seus compatriotas pa- dos podem contar em absolu
ra que não. partic�pem nas ope-! to, com essa ajud�, quando se
raçoes de libertaçâo ao lado dos, o momento produzir.

o suicídio de Marthe Perrin
A vida excêntrica de uma francesinha amiga dos gatos, que

inutiiizou 173 notas de 500 cruzeiros

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeI. 1022 - ex. postal 139
j

ASSINATURAS
Na Capital:

c-s
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

\no 70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Semestre
I'rimestre
\l[cs
\'úruero avulso

No -Interior i

Cr$
Cr$
c-s

\no 80,00
45,00
25,00

iernestre
I'rim es tre

Anúncios medíantp contrato.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Procura coloc�ão
Senhorita, com diploma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou escritôrio.
Informações na Gerência do
«Estado e

, COMPANIDA "ALIANÇA DA BAtA"
{ ---�-_._-------_._- .. -._�

Cõntr6íê'"da'".iêíiifâ···
de madeira

'Fundada em 1870 - Séde: BAIA'
INCENDIOS E 'l'RANSPORTES

Washington - (Inter-Ame
ricana) - Segundo anunciou
o Departamento de Produção
de Guerra, o consumo de ma

deira será controlado, a par
tir de l°de julho próximo. O
sistema de "autorização para
aquisição", só permitirá o em

prego da madeira nos casos

estritamente necessários e de
acôrdo com o estoque de re

serva no momento. Até aque- I
la data, os consumidores' con
tinuarão a receber as suas en

comendas pelo regime do CQ

mércio livre.

'_:3 p1l.8J • reservas Cr$ 71.606.189.20
Cttrll8 do balanço de 1114.1:

Responsaníltdadee .... .... .... . •....... 7. . .. Cr$ �.999.477 .500.58
Receita . ........•.................. Cr$ 70.681.048,20
Ativo . Cr' 105.961.917;70
Sinistros pagos nos üiumoe 10 mos .........•...... Cr$ 64.986.957,20
Responsabtl ídades . . .. Cr' 76.736.401.306.20
BeM de raiz (prédios e terrenos) ,..... Cr' 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. PamfUo d'U1tra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sã e Anisio MaSSOl'1"8.

PAGUE AO RECÉBER A ENCOMENDA

SENSACIONAL oferta de propaganda da
nossa seção de relógios. Enviamos para qual
quer cidade do interior do Brasil, os relógios
abaixo anunciados,. para pagamento ao Agente
do Correio na ocasião da entrega. Faça o seu

pedido HOJE MESMO.

REF. 92· Relógio -, de
bolso. Niquei croma

do. Fabricação Suiça.
Mostrador Branco.
Com ponteiro de se·

gundos preço Cr$65,OO
Sem ponteiro de se

gundos Cr$50,OO.

REF. 93· Relógio de
pulso, suíço, mostra
dores variados e di
versos mo d c los.
Preço; Cr$ 65,00.

REF. 94 - Relógio de

pulso. Marca Suíça.
Cromado. Mostra
dores modernos e

� variados. Modelo
chato. P r e ç o ;

Cr$150,00.

REF. 95 • Relógio
'de pulso. Cromado.
Mostradores va

riados. Ponteiros
luminosos. Tipos
di ve r s o s. Com
ponteiro central.

, Prcço : Cr$160,OO
e c-s 180,00.

REF. 96 - Relógio
de pulso para se

nhoras. Mostrador
moderno. Fabr-ica
ção Suíça. Pulsei
ra de Couro. Pre
ço; CrS 95,00 .

ENVIAMOS CATALOGOS. Faça o seu pedido com

urgência pelo Serviço de Reembôlso Postal da

DISTRIBUIDORA COMfRCIAL
- A serviço do interior -

Caixa Postal, 206-A - SÃO PAU L O
END. TELEGR.: INTERVENDAS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguãí. Reguladores de avartas nas prtncípats cídades da AmérIca, Europa
e África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A. M P O S L O B O & C T A. - Rua Felipe Scbmldt. n, 39
Caixa Po!>L'I1 n, 19 - 'I'elefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA."
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TTTBARÁO, ITAJA:t, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

THE LONDON & I,ANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

. .

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I.a CODJelbeiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Elltrera I domicili.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
�e sortimento de casemiras, riscadas, brins
bons e baratos, algodões, moríns e aviamentos
para a]fai-:1tes, que recebe diretamente 'das

melhores fábricas. A Caso. <tA CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Cornerclcn tes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas _.c<?_mpras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

......� _ � --
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r $ 117

I IATE CLUBE FLORIANÓPOLIS. - Sábado, dia 17, grande -seírée-, em comemoração do 3: aniversário
.

J de fundação..; Inauguração da praça de esportes e do novo edifício da séde social.
�
..........·..

-:··�··I: Condenados apenas a um ano de prisão ,i"ii,i!;;m;m,;;mmm",,:;':;�':; �
da Social �. i \\01[1 22,00 .

ANIV;RSARIOS
•••••••• Venderam ao povo 64.426 ações no valor aproximado �!� n;õ\fus�N��

d
·

·Ih-
-

bt-I·
EM ONDAS L

e seis mi oes e qUln eu OS mi cruzeiros t�.lll.l.ll.l:�.!.!.�:���:�;:��:[:';Hglllll:lRio (Pelo correio) - No Tri- os acusados venderam nada concelos e Francisco Neto Ca-
bunal de Segurança, em au-I menos de 64.426 ações no valor bral. .

Fez anos hoje o sr. major New- diencia do juiz Raul Machado, aproximado de seis milhões I Após os debates, o juiz profe-
ton Machado. realizou-se, o julgamento de quatrocentos e quarenta e dois 11 riu a sentença, que conclue,
o Ir. Antônio J. da Silva, fun Celso Camargo, general José de mil cruzeiros, não. tendo os di- condenando Celso Camargo,

cionório da D. R. c. T., faz anos Assiz Brasil, coronel José Neves rígentes da Companhia desem- Carlos Steinberg, Francisco

bpie. Carvalhais, Arlindo de Almeida bolsado qualquer importância Heilemann e Abelino Sousa
Barros, coronel Francisco Pe- para a integralização de suas Barreto, diretor-gerente e peri

Decorre hoje o nataHcio da sra. reira da Silva, dr. Carlos Stein- ações, apesar de terem aumen- tos, a um ano de prisão, tendo
d. Noêmia Câmara da Silva.

berg e mais 12 acusados, íncor- tacto o capital social para cin- sido absolvidos Alar Carvalhais,
Nesta data po.sso, o aniversário poradores e diretores da Com- quenta milhões de cruzeiros, Arlindo de Almeida, Barros,

da Ira. Lídia dos Réis Silva. panhia Siderúrgica São Paulo sem consulta à assembléia ge- Carlos Leite Camargo, Boaven-
e Minas, com sede en São Paulo ral. tura Afonso de Carvalho, Cri-

PelSa hoje o dia natalício do f'l" t d
' .

I N di d C Ih' Ed d
J

- Pld S
e I iais em o o o pais os quais, a au iencia, usaram a pa- samor arva aIS, uar o

Ir. sargento 000 au o e OUBa.

segundo a denuncia oferecida jlaVra pelo Ministerio Público, o Priolli, Francisco Pereira da

r�zem anos hoje os jovens New- pelo procurador Clovis Kruel procurador Gilberto Goulart de Fonseca, José de Assiz Brasil,
ton Comissão, Va1do Grúrmer e de Morais, recorreram à subs- Andrade e os advogados Ga- José Neves Carvalhais, presí
Américo Luz. críção popular, sem autoriza- briel Peixoto da Silva, Moesia dente da Companhia, José Nu

ção legal, como determina o Rolim, João de Deus Falção, nes de Sousa Sobrinho, Leoca-
Noivados: art. 63, do decreto-lei n? 2.627, José Pereira Gomes Filho, Au- dio Bezerra Calvacanti, Odilon

I Com � gentil nita.. Maria H.os- de 1940, para a "montagem" de reo Soares de Moura Andrade, I Loureiro da Cunha, Plínio

"mto, hlha dat·rta. vlcuavsaamJoeSnetfolnao I
.ima usina siderurgica. De Raul Lins e Silva, Valdemiro] Carvalhais e Sebastião Sousa

HOI erno, con re, ou
�.

d denú d AI
�

t Amil d V V'ir, Eduardo Canaiani, residente acordo aln a com a enunCIa, e can ara, mI car e as-, lana.

� Curitiba.

Nàscimentos: Eisenhower, o homem que O santo do dia Pecúlio pago�o:�:=��·t�loO��:c;:en�� Nà� sabe 'escolher euxllíeres s, 6uido e Companheiros, o Centro Social de ApoBenta.i2
��1�.!!�;:�.e:'�;:!!:· ..............._ Washington, 14 (Inter-Ame- ita depois que T�nis caísse, se- Mártires e Reformados de Santa Catarina

. ..

l' d d t
. -

d Pertence êste santo ao número pagou à exma. viuva do sr. Her-

Em carâter irrevogável ricana) - A principal qua 1- gun o as e ermmaçoes o co-
d culano N. Freitas. falecido a 11 do

dade do general Eisenhower, o mando aliado. Eisenhower es- pooscmártirt�s.Eôbre atvidat dos quais corrente, o pecúlio deixado pelo
. Porto Alegre, -Via aérea- O pro-1,<. u os no teres cer as emos· em ., ,

fenor Saint Pastous de Freitas, coman�ante das gIgant.e�c�s colhe.u um general pouco CO- consequência da perda dos docu'l mes�o, na quahdade de aOClO do

f.itor da Universidade de Porto operaçoes contra o território nhecído, Omar Bradley, para I
mentos ,respectivos. Entretanto, referldo Centro.

Alegre, dirigiu ao interventor fe- francês em poder dos alemães, I' chefiar a operação. E. Bradley podemos acei�r. o que estudos cui-
_Beral o seu pedido de demissão,

é a sua habilidade em escolher saiu-se magnificamente alcan-I dadoso� consegu.1r,a;n apurar' Nas.
----------------

tm caráter irrevogável· Ocupou êle '"
. .

"1'
'ceu Guido na S1C1Ua, sendo o pcn

� reitoria por espaço de oito meses. os auxiliares. Nas, f�ses finais çando B.lzerta ao mesmo tempo, dêle pagãc. Sem o Baber êste, foi GRATISI t ,.
w�......w....·.·a'·.-...............· ....-_, da batalha da Tunísía, os ame- que os Ingleses entravam em I Guido instruido na doutrina catá • peça es e Ivro

DIbt J t- rícanos só deviam tomar Bízer- Túnis. Agora, o general Bra-,lliCa
e �ati�do pelo casal. M�desto

;'In�::;':;0 ':.'ol(a. Fãilíõsõ-p�êdag-og·o�� ���a�O����:a a�of��1��n����� . ;:r���r:!��� :�::!:��::����:::�:
Irgo ropeu. no que quis obrigar o menino a

.

4 (E t d ) O d Vindo de Buenos Aires, chegou E' h b f T f 1 d

1RlO'
1 s a o

.

- r.
ao Rio o professor Raymond E. isen ower sempre sou e o erece! sccrr icios .

aos a s�s .

eu'

anuel Venancio Campos da Hiller, da Alexander Hamilton mantêr firmemente a dísciplí- se•. Nao o consequândo, resbtulU'O

d V d ,. ,-.

t h
ao pai. !:ate tentou levar seu pró'

az propôs, na Segun a a a High School, de Los Angeles. Auto- na. �qUl na? ln erv�m ne.n um prio filho ao vício da impureza.
a Fazenda Pública desta capí- ridade em pedagogia, aquele pro- sentimentalismo. Nao deixa de I Mas, Guido ficou firme. Para fur

tal, uma ação ordinária con- ;esaor pretende demorar-se cerca de lançar mão de medidas sevéras tar-se a ulteriores tentações fugiu
duos semanas no Rio, dali par- MdC A

tra a União Federal, para que 'i'ndo para Q Bolívia e outras na- para assegurar-se do cumpri- com o esto e rescencia para

�osse restabelecido o seu direi- c ôes do heml'sfe'rio, fazendo estu- mento daquilo que considera S�lerno. Acusado �e ser cristão,
f >

., , • fOl, por ordem do írnperodor , lan-
to ofendido por ato emanado los sôbre os estabelecimentos de essencial para a vitóría - fa- çado numa caldeira de pês ferven'
dO Govêrno. ensino secundário latino-amer.i- zer com que' os oficiais britâni- te, saindo, porém, ileso. Então, fo-
r canos. Los Angeles, onde o pro-

COS e norte-americanos de to- ram .plicadas outros torturas a

'. O autor era inspetor sanitá- 'essor Hiller exerce a sua atividade ! G'd M d t C A •

tiO desde 1903, fOI' demI·tI·do a pedagógica, é, depois de Nova lar- das as patentes trabalhem jun-I
Ul o e a 0?8 o e rescenci�

. ., duronte as qualS morreram. FOl
ao de março de 1936. Preso em que, a cidade dos Estados Unidos tos, na maIor harmoma. Êle e, no ano 303 ou 304.

J935 pelas autoridades policiais
onde mais difundido se acha o por outras palavras, um admi-

desta cidade, por ter sido um
ensino' secundário. nistrador de extraordinária ca-

dos diretores da extin�a Alian-,I
! pacidade. E as suas qualidades

ça Nacional Libertadora. Ale- NILTON AMORIM e
I de estrategista foram positi-

ç�u o autor qu.e as autoridades I SEHHORA I
vadas, agora, com o sucesso do

nao conseg'uiram coligir pro- desembarqu2 na França.
participam a seus parentes e

vaso Preso por espaço de um pessôas de suas relações o

ano, foi posto em liberda,de, nascimento de leu filho

por haver sido condenado a

seis meses de prisão pelo Tri
bunal de Segurança Nacional,
� processo que contra ele foi
Instaurado em face dos referi- Norton D. BOI-teuxdos sucessos de 1935. Em gráu
de a:pelação foi, mais tarde ab
SOlvido.
O juiz Costa e Silva acaba

de oai:xar a cartório os autos
do processo com longa senten
ça. Depois de historiar o fei, Perm.-ssa-Oto e de se referir à defesa feita
pelo representante da União,
que apenas alegou .a legalida
de do ato incriminado, julgou
procedente a ação para conde
nar a ré, na forma do pedido.

Deoorre hoje o natalício da Ira.

d Maria Carreirão Régis, espasa
d� sr. ten. ceI. Cantídio Régis, co
lIIendante da Fôrça Policial.

HILTOH-ANTOHIO.
3 v.-l

Procedente de Manáus, via Be
lem do Pará. chegou ao Rio, pe
lo avião da Panair do Bra.il. o

pequeno Paulo d e Tarso Bezerra,
de apenas três anos de idade e

que viajou só, sob a responsabili
dade daquela empresa nacional de

transportes aéreos. O menino rea

lizou a longa viagem em muito
boas condições, a bordo do Lodes
tar PP-PBF, aos cuidados do res

pectivo comandante, o piloto Felix
Sáfadi. que, após o desembarque,
o entregou, no aeroporto Santos
Dumont, à srita. Dorita Garcia
de Zuniga, do Serviço de Passagei
ros da Panair. Depois de providen
ciar sôbre o desembaraço do do
cumento do garoto, aquela fun
cionária paSlOU-O à. mãos dos seus

pais, o dr. Júlio Jovmo Bezerra,
inspetor fiscal do imposto de con·

sumo, e de sua éSpôsa, d. Ester
Costa Bezerra, que ali foram a

9uordar a ch'igada de seu filho.

O ministro da Marinha designou
o capitão-tenente Norton Demaria
Boiteux para ajudante da Capi
tania dos Portos do Elitado da
Bahía.

De ordem do ministro da Aero
náutica, o diretor do Pelsoql con
cedeu permlssao a Dilermando
Guedes Cabral, aluno do II Gru
pamento do C. P. O R. Aer., paro
vir o Florianópolis.

Agradecimento e Missa
_

�
A viuva .Adelaide de Freitas, filhos, gen-

". ros. noras e netos, profundamente abala.
.

dos com a irl'epculÍvel perda de seu ado'
- .

rado éSpÔSO, pai, sogro e avô HERCULANO
DE FREITAS, cumprem o dever de agrade

ciecer, publicamente. a t&das as pessoas amigas que osa !lcom�a
nharam no doloroso transe por que passaram e. bem asalm,

aos que lhes apresentaram p6sames e enviaram flores para O·

féretro, muito especialm.nte ao distinto clínico dr. Paulo Fon

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

saudoso extinto.
Ao mesmo tempO, COl'lllidam a todos 08 parentes e ami

gos para assistirem d miasa de ']. dia, que será rezada sába

do, dia i7, às 7.30 horas. no altar do Sagrado Coração de le
.úa, na Catedral Metropolitana, hipotecando-Ih.s, delde já.
lua perene gro.tidéio,

Côres para a
gasolina
o Conaoi!lho Nacional do Pet:r61éo

estuda ri possibilidade de a.dotar a

diferenciação em côres para a ga
solina distribuida.
Consoante os fins a que se des'

tina, a medida, que foi recente
mente adotada na Argentina com

grande êxito, visa evitar o desvio
da gasolina paru objetivos dHeren
tiS iaCluel.. parQ 0$ quclis foi oh·
tido..� ---

Iheiro dBo iluBtraÇllO a..cúna, oftIracar.
lh•• em lW1é.vel gesto, um CIIJIoIi do
excelente aperitivo KNOT, 1mBe...
.. v. Sia. 4e ooreecentar, ao�
087 • gentilea:ESTEE TAI1-
aEJ1 O I1EU APERITIVO

PREDILETO!

RODI
DE.RltMOS
GOOl);lYE4A

Toi1E""KN0T,

. d úmeros
lindos e varl� �s n

mUilCC1S•
5 .. feirasl

lôdas aS a.,
.

UffMo/)uro DA ,fqqru,.If10. COI'f.rU6QRDS
� ITA�.í '

(HEVROLEJ
Vende-se uma limusina marca

Chevrolet 1936, com rádio, equipada
a gasogênio, em perfeito funciona
mento. Tratar na Casa A Capital.

5 v.-I

Os órrlos da Estatística Milita,
têm apôio legal, quando 'nUmaDl
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em .e... ..tabeleó
.�Ilto.. (D. I, IL).

[jJ(j)@[j)@(l}� [jJ(j)� (g{fi@�
@

ru@[ill�[jJO(j)�
�.

-

ENVIE UI1 CRUZEIRO EM SÊLOS PARA O PORTE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.POSTA1.74 vABOTICABAL EST,S.PAULQ

,.._-_-_..-....-..._._._••-_-....._._.....-_••-..-........J<

TERRENO
Vende-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 ch(luffeur do
carro 1-595, no ponto dos auto
móveis, 6 v.-3

Aldo Rocha e Ruth
Fidélis Rocha

participam a seus parenteI e

conhecidos o nascimento de
sua primogênita
ALDA·MARIA

.

Fpolis., 2-6-1944

MlSSA
A Viuva Francisca Pe
reira, Filhos. Isolima,
Manoel e Euclides Pe
reira e OB demais pa
rentes de Francisco
Pereira agradecem a

todos que o. acompa
nharam e enviaram
flores. telegramas. etc.,
por morte de leu sou

dOia marido, pai, e irmão; e con
vidam para a missa d. 7' dia. que
mandam celebrar na igreja de S
Francisco às sete e meia hora. de
sábado, dia 17.
A todos que ccmparecerem a

êBse oto cristao, antecipada e sin
ceramente agradecem. 2 v.l

Vende se
1 máquina in-

.

-

glesa de tríplice
expansão. de 180 HP nomi
nais; 1 caldeira regime 7 qui
los de pressão; 1 bomba de
duplo efeito de 4"; 1 cuba de
cobre. Tratar. com A. L Alve...

. . Rua Deodoro, 3S;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Esportivo
S a·o I cot·o Uma de suas falhas, que proeos CI na e)! varam a sua insuficiência téc-
Quem compareceu domingo nica, foi apitar o 10 goaI con

último no estádio "Dr. Adolfo tra o Avaí, o qual não foi jus
Konder", ficou deveras sur- to, pois Loló já havia apitado
preendído, com o desenrolar off-side; porém, o ponta es

da sensacional pugna entre as querda Ernaní não ouviu ()

equipes representativas do E. apito ou fingiu não ouvir, as·

C. Bocaíuva e da A. D. Cole- sinalando o 10 goal do Barrí
gial, ambos desta cidade. E foi ga-Verde.
a salvação da tarde, pois, o Neste ínterim, a assistência
primeiro jôgo entre as turmas grita: "GoaI"! e, apesar das
do Lopes Vieira, do Coqueiros reclamações de alguns players,
e o P'aula Ramos, desta capi- do Avaí, estes nada obtêm, in
tal, foi um verdadeiro Deus do a bola para o centro do
nos acuda de "goals", com uma campo.
verdadeira invasão da área Mais alguns lances e termi-
guarnecida por Ávila pelos pu- nou o 10 tempo.
piles do mestre Ranulfo. Doze Na fase complementar, o

"goars " a zero foi o resultado Barriga-Verde consignou mais
dêste prélio, pró clube do dr. 2 goals por intermédio de An
Araújo. toninha, meia-direita, e Erna-
Terminado, êste jôgo pisou ní.'

ao gramado as turmas princí- Faltavam poucos minutos
pais do Colegial e Bocaiuva, para o término da peleja e o

para dar início. ao cotejo que placard acusava 3 a O para os

era pelo público esportivo da locais, até que Filipinho ob
cidade aguardado com ansíe- tem o único tento do Avaí.
dade. I E assim terminou a espera-
Ovacionados pelos seu s da partida, em que foi derrota- R E N N E H"fans" os "meninos" de am-1 do .o campeão do Estado.

bos os esquadrões, deram co-\ Apesar dos incidentes acima
mêço ao jôgo, que apresentou' verificados, a vitória da A. A.
um padrão de alta classe ama- Barriga-Verde foi justa e m«

dorísta, que fazia a seleta as- I recida, pois, se a venceu, foi
sístêncía aplaudir com entu-l porque estava mais preparada..

siasmo as Iogadas firmes e téc- Da equipe "azurra", o úní
nicas de ambos os contendo- co que "jogou futeból" foi o

res. zagueiro esquerdo, Diamanti-
A nota caraterística da tar- no. Não fossem as suas jog.i

de de domingo último, foi a tor- das e o score seria muito mais
cida disciplinada dos "mení- elevado.
nos de ouro", do Colégio Ca- Pode-se dizer qi1e os outros
tartnenss. jogaram multo mal.
Professores e alunos aplau- Uma equipe sem treino, sem

díam freneticamente as joga- resistência e sem preparo físi
das de s-eus discípulos e cole- co não poderia enfrentar a ou

gas, incentivando-os para a tra que todos os dias se pre
vtórta. para, tanto física, como, técní-
Vim-os o Rev. padre Bertol- camente,

do Braum, S. J., diretor do O resultado do jôgo de do
nosso mais importante estabe- mingo serviu de lição a muita
Iecímento de ensino secundá- gente, que supõe não haver lá
rio, torcer entustàstíeamenta fora futebol que preste...
pelos seus pupilos, bem como. A renda foi boa, pois ati '1- TRAJES
o nrot. B'onassts, SéU "en-I gíu a soma. de 6 mil cruzeiros. PARA INVERNO de c-s 390,00 o. 480,

1" CAPAS:
traíneur ". Convém esclarecer que e:!- GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
Justa, sob todos os pontos crevemos esta. crôníqueta ba- COLEGIAIS Cr$ 140,00 o. 170.

foi a peleja de domingo últi- seados em informes de pessôa MILITARES c-s 320,00
mo, e que coube a vitória à

re-I
que assistiu ao embate e que ����g��s de g�� ;:::

presentação estudantil, e que nos merece inteira confiança. COSTUMES de c-s 390,00 a 480.
deixou saudades a todos que a .edio José TonoU SAPgos de c-s 90,00 a ZS5.
asaístíram. _. __ _ _ � ���..:..!.����_�.?��=-�
Daquí, desta crônica, o "Es

tado" esportivo, envia ao ilus
tre reitor do Colégio Catarl
nense, bem como ao prof. Bo
nassís e demais companheiros
de Diretoria, o seu abraço afe
tuoso pela retumbante vitérí a.
nValtlir de Oliveira Santos),

Quando se forem as dôres

agudas após cada refeição e desa

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

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a sofrer ?

A primeira dôse do saboroso <PÓ

Digestivo De Witt > dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

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

Peça na Farmacia o
.

l�DIWift'
CASA MISCELANEA, Qlstl,

buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vávulas e Dsicos
Rua Trajano, 12.

Associação Comercial de Florianópolis
(onvocaç30 de Assembléia Geral Extraordinária, para a

reforma dos Estatutos
De aeardo com e que ficou resolvido em sessão da

Diretoria, realizada a 9 do corrente, convoco os srs. sócios
da Associação Comercial de Florianópolis para a sessão de
Assembléia Geral Extraordinária, a efetuar-se na séde
social, rua Trajano, t3. sobrado, no ...óximo dia 23 de
junhO de 194", ás 19 horas. para o fim exclusivo de ser
discutido o Droieto dos novos Estatutos.

Não havendo número. à hora marcada. tar-sa-é nova
chamada meia hora depOis, quando a Assembléia funcio
nará com qualquer número de associados,

De ac6rdo com o artigo 10 dos atuais Estalutos, "será
constituida a Assembléia Geral. sempre que. além da
maioria dos membros da diretoria, estiverem re.unidos
mais de vinte s6cios, efetivos ou fundadores".

Florlan6polis. 10 de junho de 19ft4.
ADAUTO FREITAS, lo secretário.

10 v.3

RAQtEOU o CAMPEÃO DO
ES·TAnO!

Jogando com mais resístên
da e mais preoaro físico fi

A. A. Barriga-Verde derrotou
o Avaí, pela contagem de 3 a 1.
Convem notar, em primeiro

plano, as ocorrências verificaa
das nesta partida, em que a a3'

sistência invadiu por 2 vezes o

gramado, disposta a "fazer
eal'naval" em alguns players
do AvaL
E isto porque

"

Não resta a menor dúvida
que o culpado de tudo foi o

juiz Loló, antigo defensor do
Avaí, o qual, apesar de n3,)
eonhecer regras de futeb61,
não tem energia para repriw
mil' o -jôgo bruto.

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e aIII.IUlhl _. o .1111 preferlà

lira..., ••CllOIlaJ8 • .u-�eIr.. - RomeopaUu - Perhunarta. _

.&.rtIIfOll de bolToeb&.
.

9ar....,- • exatA oblM!l'YAnct. ao ,_.tUrto medi.,..

PREÇOS MóDIeOS.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU-

LAR DEPURATIVu

DO SANGUE
tvt.tu1t;A REGISTRADA

I
I��Ml(l:&-lf\!
A �.fIL.S ATACA TODO O ORGANISMO

O Fíglido. (I Baco, O enr8çi'io .' E�tõmall(l, OI"

Purnões I; Péle. Pr-duz Dôrr-s de (1ihf'��8, DÔrt>Q
nos 08)'10'1, Rt:'UIDRti"mn, C.-gUf'irH, Queda do Ce.
0"10, ·A.nemi�, to' Abortos
Inofpn�iv(l tio nrg8DI"mn. f\gnidável corn« 1!f>(Jr,
O ELIXIR 914 etltâ aprovado neto D. i", S. P.
como »uxiüar no tratam ento <111 Smli� fi H .... l.J·
msttsmo dR rnp�mR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O EUXIR «91ft». dada a sua Atesto que apliquei multas

base. é ótimo auxiUar do Ira- vezes o EUXIR «914» obtendo
lamento da SíüIls prioclpalmen- sempre os melhtlres resultados
te DOS casos em que a via bo- no trttamente da SUills.
cal é a única possinl

(a) Dr. Bel!l8dito Talon. fa) Dr. Rafael Bartoleíll

Prestigia o GOl'êrao e lU

!!IasHs armAdas, - oa 8""'"
I.m "q1lluta. �OIUDI.ta". (L
D. 11.).

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhotes, pelos me

nores preços s6 na CASA MI&.
CILANEA - Ruo Traiano, D

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

CARlAZES' DO DIA
HOJE 5a.teira HOJE

(IME
A's 5 e 7,30 horas

Quem era o autor dos crimes mister iosos que perturbavam �
vida alegre da Universidade? Uma gc stosa mistura de comê
dia, dr ama , mistério. romance e música, com Betty Jane Rhor
des, June Preisser, Eddie Bracken , Phil lipp Te rry e muitas

lindas pequenas:

A letra acusadora
COMPLEMENTO l'TACIONAL (Natural)

A CIENCIA POPULAR N' 4 (Bhor t Colorido)·
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)'

Preços: Cr$ 3,OÕ. 2,00 eCOO. Imp, 14 anos

(IME «IMPERIAL»
A's 7 hoa>!!

O mesmo programa do (,Odeon.
Preços 3,00 e 2.00 Impl". 14 anos
------------

, .

Domingo, simultaneamente, no Odeon e Imperial, Roddy tIc
DowalJ, o garoto revelação, com Anne Baxter e Monty

Wooley, em:

Abondonados
o Hlme q'l:: fie ará para sempre em leu coração. "

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
,

CI A. WETZEL INDUSTRJAL-JO'lNVIIJ_�}� (Marcel regi�I.)

recommeuda-se para roupa fina € roupa commOln.

Exijam o Sabão

s�eÃ� yIRCf.A�
••• '7

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR

DR. MARIO

MÉ.DICO

WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Moo.iclna da Universidade do Brasü)

n·mterno do Servíço de Cllnlca Médica do Professor Osvaldo Olívetra, médico do

Departamento de Saúde
CLI.NlI:A Hf!:DJI:A - Moléstias Intel'Jlas de adultos e eeíanças. CONSUl,TORIO

e RJj;S!OE:l\CJA: Rua Felipe Schmldt n, 38 - TeL 812. CONSULTAS - Das UI às UI.

De! Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e H""pital
de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSUllI'6RIO: Rua Nunes :\l<tchailo, 7 (Edifício S..F'rrurcísco J. fone 1.<l44

Consultas das 10 às 12 e <:as 14 às 15 horas
IlESIDENCIA: Hua Mal'l'chnl Guilherme. 5. Forre 7X;.l

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANT1\

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT61UO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESIDÊNCIA - Conselheiro Maf'ra, 77.

o azeite portuquês Voou Mais
Depres�a que

o Som·!
· DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
EIlJiecialista, assistente do Professor Sanson do aio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 àl! 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meirelea. 24. Fone 1447

, DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

DR. SAVAS LACERDA

DR. GUERREIRO DA FONSECA

Médico - chefe do Serviço de SifilliJs do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE I

AMUOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 164S

Uma quota de duzentas toneladas para
lubrificar os intestinos de quarente
e quatro milhões de habitantes.

Anunciam os jornais que o govêrno português per
mitiu que se exportassem duzentas toneladas de azeite
para serem vendidas no Brasü. Duzentas toneladas re

presentam azeite p'ra cachorro! São duzentos mil litros
de óleo de oliva, que dariam para encher uma piscina,
onde poderiam mergulhar e perecer por asfixia pelo me

nos as duas dezenas de açambarcadores do produto que
operam nesta praça.

Mas, refletindo melhor, já veremos que essas duzen
tas toneladas prometidas não chegam, afinal, para tapar
a cova de um dente! Supondo que êsse azeite fosse des
tinado exclusivamente à cidade do Rio de Janeiro, que
conta com cêrca de dois milhões de habitantes, apenas
duzentas mil pessoas poderiam receber a quota de um

quilo por cabeça, ficando um mâtuio e oitocentos mil
chuchando o dedo.

Mas essas duzentas toneladas não serão enviadas
apenas para o consumo da nossa capital. Elas constituem
a quota que o govêrno português houve por bem outor
gar para todo o Brasil, que já conta com mais de qua
renta e quatro milhões de almas, as quais, desta manei

ra, não poderão lubrificar os corpos .

....Diante destes algarismos, não é dificil deduzir que
essa anunciada partida de azeite, longe de desafogar
virá agravar ainda mais a situação do mercado.

Atualmente, só os nababos podem pagar cem cru

zeiros por uma lata de azeite português. As classes po
bres devem-se contentar com o produto extraido do ca

roço do algodão, que é ótimo para torpedear o figado e

rebentar a pele.
Com a chegada das duzentas toneladas do sr. Sala

zar, que naturalmente serão recebidas aqui por bons sa

lazaristas, o artigo sofrerá alta, porque a verdade é que
não chega para as encomendas.

Não vpdemos acreditar que o sr. Salazar, que se

vangloria de ter consertado as finanças portuguesas,
ignore a situação de desespêro que está criando para os

.

consumidores brasileiros, com essa política de nos man

da?' azeite em doses homeopáticas, proporcionando a

seus patrícios e correligionarios um+campo propício à
mais desapiedada exploração.

Talvez com estas, considerações eu esteja cometen
do grave injustiça. Mas não será também muito difícil
esclarecer-se a verdade. Basta que o sr. João Neves da
Fontoura, que deve ser um bom freguês dos melhores
azeites lusitanos, tenha a bondade de nos mandar os

preços que vigoram em Lisboa, afim de podermos con

frontá-los com os que prevalecem no Brasil. E isso tudo
pode ser feito sem escândalo, por intermédio da mala
diplomática ou aproveitando a feliz oportunidade da
missão acadêmica, que vai agora a Portuqal azeitar os

enguiços do acôrâo ortográfico e que bem poderia tam
bém tratar, de passagem, desses desacordos dos preços
do azeite.

Como um pilôto de combate lan
çou seu avião num «mergulho> de
13.000 m., e sobreviveu para des
crever a louca experiência. No no'
vo número de SELEÇÕES. E, mais:
Reféns assassinados às
pencas. Quadro de horror, ex
traído do novo livro de Arthur
Koestler, em que se pintam os

meios usados na Alemanha nazi
para eliminar os reféns ... Pág. 116.
A maior façanha aérea
desta guerra. O cornandan
te da esquadrilha da R. A. F. que
demoliu a formidável reprêsa de
Mõhne descreve os preparativos
dêsse ráide de gigantes ... Pág. l.
Nunca se morreu de gripe!
Algo sôbre essa doença que tem.
aterrado 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 de

SELEÇÕES para MAIO

DR. BIASE FARACO

Cl,INfCA DE ADUL1'OS E CRlANCAS, DOENCAS DA PEU�, DOENCI\S VE.
N.Il:R.EAS, CORAÇAO, FIGADO, ESTôlH.<\GO, RINS, VARIZES, UI,CERAS ANTIGAS.

CONSULTóRIO - Felipe Sehmidt - 34 (2 às 4,30)
RE8ID�NCLI\. - Esneves Júnior - 179 - Florianópolis. TELEFONE - lIJ 764

'rOctOS os dias pela manhã em Palhoça e Santo Amaro.
Os chamados à tarde ou à noite devem ser feitos por intermédio do Far-ma

cêut íco Armando d"Acampara '11-a Fa'rmácia São Luiz, na Palhoça.
Atende chamados a qualqnea' hora do DfA ou da NOITE.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGI.>\ GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHOHAS - I'.>\RTOS

Formado pela Faculdade de Medicina ela Un íver-sídade de São Paulo, onde foi
Asststeute por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio C01Teia Neto.
ClrUl'gr3 do estômago e vias bHial'es, intestinos delgado e grosso, tiróide, rins,

próstatâ, bex�a, útero, ovários e u'ompas. Var icocele, nídrccete, varizes e hérnia.
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas, à Rua Fellpe Schnn.idl. 2,1 (altos da Casa Paraiso ) . Tel. 1.598.
RESID1l:NCIA: l'l!ua Esteves Júnior, 179; Te!. M7ü4

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso 'f,e Aoerfeioooamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

tJU.NI!IUl/rAS - Pela ma.nhA: dlarlameDtt' das 10 às 12 hs., Ct tarde, excepto aOI

_badoe. das 111,30 iii 18 hora8 - CONSUI.TóRIO: Rua JoAo Plnto a. 7, sobrado

"ODe: 1.481 - RefidêncJIl: Rlla Presidente ConUnha, �:s.

lNSTITUTO DE DlAGNOSTlfO
CUNICO

DR. 'DJALMA
MOELLMANN

J'l)rmado pela Unl.,.ersldade d.e �bra

Com prát1ca nos hospttals europeus

Clln1ca médica em geral, pediatria, doen

çae do sistema nervoso, aparelho geníto

urtnfh'lo do bomem e da mulher

A_tau. 'Ncn.leo: DR.. PAULO TAVARilS
Ouno de Rad!ologla CUnlea com o dr.

Manoel de Abreu Campanarfo (Silo Pau,

l()�. EllpeelaJi.zado em HIgIene e Saüde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

netro. - Gabinete de Ralo X - Electro

Ilar4l10gl'llfla cllnlca - Metabolismo ba

aal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de t1al:otenpla - Laboratõrtc de mtcroe

copia e 1l0âllse clintca. - Rua FeI'WIcdo

Machado. 8. Fone 1.195. - Flor!1l.nópollB.

DR. SAULO RAMOS
llIapecúHllta em molélltlu 4e 1!eIlho;'.. -

, PAl't.oe.

AJ,TA CIRURGIA ABDOMINAL: N�

DISSO, ...""Ieula, atero, ovários, apêndice.
tumorN. etc. _ mRUR01A PJJAS'l'ICA

DO PiJKINEU - H6rnJ.. , hldrocele....e-

1'I_le. Tratawento I16W 401' e operslllo
4e llemorrold611 " 'f"arlze. - FracturllJ!:

811_111.... ;le sê� Opéra DOlO flospltaUi
4e JrlorlanópoÜ&

l'I'a� Per"tra e OU.,.etr., 10. P\>Ile, 1.00'.

BorArlo: .,.. 1« ... 1. hora. 41arIameDt.e.

DR. AUIrnIlO ROTOLO

Dr. LAURO DAURA

SE�AS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. sõe encontradas nos halcões da

Casa SANI.& BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Pelo Barão de ITARARÉ

Acaba de sair
Custa Cr.$3.oo

Representamte Gera! no BI'(UlIl:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55�A - 2.° l�ftda,r - Rio

COMPRAS E VENDAS
CASAS
Vendem-se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

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

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 30x12xl.5
por Cr$ 12.000,00.
ama na rua Almirante Alvim,

com 2 quartos, sala, dispensa, vo

ronda etc.. terreno com 26x45 por
Cr$ 20.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dO!is pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Preço de venda Cr$
60.000.00.
Urna na rua Frei Caneca, recen·

construida com 3 quartos, etc.
Preço 32.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Oswaldo Cruz (Es

treito) 3 quartos,' sala etc" terreno
com l6x32 por 16.000,00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas residenciaa) por Cr$
70.000.00.
Uma na rua peneral Bittencourt

por 35 000 cruzeiros.
Uma na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruze ires,
Uma em Coqueiros, ótima resi

dência, na praia, por 15.000 cru'

zeiros.
Uma no Estreito, com 2 quartos

etc. por 7 .000,00 cruzeiros.
Uma na rua Major Costa, r.cem

construida por 45.000,00 cruzeiros.

Médico - Cirarc!io - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instala,ção
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
'Pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose Dr. Newton d'Avila
Pulmonar - Tratamentos modero Operações _. Vias Urinarias -. Doen-

nos e efic�zes desta moléstia ÇOB dos intestinos, réto e anus

Completo gabinete de Eletricidadt _. Hemorroidas. Tratamento da
médica: Ondas curtas e ultra-curo colite amebiana.
tas; Haios Infra-Vermelhos e Rait)� Fisioterapia'- Infra-vermelho.
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Consult: Vitor Meiralea, 28.
Consultório: Rua Deodoro, S Atende diariamente às 11.30 h•. e,

esquina Fe}\pe Schmidt à tarde, das 16 lu. em diante
.pu 9 às 12 brs., e das 14 às 17 hra I Resid: Vidal Ramo., se.
_....' Telefone U� FOI\' 1061,

·1 '

)t"speclll118ta em Doenças de Senho
ras - Vias Urtnártas.
Curso de especialízação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Útero, ovários.
trompas, etc.) ,

Cura radical das ínrlamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). 'I'ratamento de todos os drs

túrbios da mensn-uação e da esterili
dade.

Tratamento moderno da btenorr'a

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrõle endoscóplco - Uretl'08oopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATER.MIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A
.

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

PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00

Muitos bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

;.----

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

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom·

powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem. 10x32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 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, verrde- se também a me

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

::lom ônibus à frente, Cr$ 10.000,0.0
Um na rua Frei Caneca com

13x40 mts. Preço 8.000,00,

CHACARAS
Uma em Barreiros com 63.000

mts2. 30.000,00.
Informações com A. L. ALVES.

,

Rua Deodoro 35.

Residiêncla
(Sobrado).

Rua Tiradentes 7

V. ·15

ORo ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÁO

Clrnrl(1a II! Ortope4Ja. CUnlca to Ctrarc1.
�o torai. Partos e doenl)88 de .enbOl'''.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rlAmente das 15 às 17 boras. RESIDJ:N·
�Á: A.lIn.tnUlte AIY1m. 86. "ou. 7111.

DR. REMIGIO
CLíNICA M:eDICA.

Moléstias Inoornas, de Senhorall e CrI·

\1lÇRs em Geral. CONSULTóRiO: Rua

"elipe Schmldt - Edlflclo Amélia Neto.
"one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SJDilNCIA: J Larqo Benjamin
Constante, 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Enviando rcroreos a toda pressa
LONDRES, 14 ru P.) w.. REVELOU-SE QUE OS ALEMÃES ESTÃO FAZENDO CHEGAR RE·
fORÇOS À NORMÂNDIA� A TODA PRESSA, NUM .FRENÉTICO ESFôRÇO PARA. BAR·
RAR A ARREMETIDA ALIADA, QUE JÁ CORTOU A PRINCIPAL VIA FÉR.REA QUE

PASSA A SUDOESTE DE CAEN.,

o 1E� 11ill (([(«]) �L�n��,�:,��p��ntf,���I�,�,��;:�����:��������;�.��j�,���� I
_ • _ ....,

j)Iontholll'g' (j1H' os alemães COIt- }wtalhll da Xormàlldill. É que, de ('herburgo, É um [ogo de

Flor�anOpO'15, 15 ;;;ge Junho de 1944 tlnuam a lançnr reforços sõbre até (I momento, jg'Jlol'alJl os na-] catrraj-cegn, no qual Eisenho-
- ---

._-

re�or«;�)s, para al!men!ar a l)�l'. :d�tas se a presento "Cll111111'" wer leva grande vantagem...

C t·
· ,

t·
rerra a peuetrnção alíada, Cín- na costa tlll Xormâudla cons-: O risonho general americ.rll1o,

•. on Inua O. av�nço sov1e iCO co gTnn�l4:'s ('olltI:a-ataques fo- t ltur- 5' prtncípnl esfih'ço aliH-j1lelo menos, sabe quais são os

II I rarn assim desíerklos pelos na- do. Ho sabem 011, pelo menos,/ seus planos na. XOl'lnâlHlill e
zh;tas: três em Caen, um em pretendem saber os alemãesl qual o destino ii ser dado aos

Londres, 14 (U. P,) - Os exércitos soviéticos continuam Carr-utau e outro em j):[ont- que Eísenhnwar dispõe de SO colossais efetivos que se eu

obtendo êxitos em sua violenta ofensiva na \ parte' ocidental do bourg, Estn última cidade, por dlvísões, das quals apenas lO, I centram de prontidão.
istmo da Carélía. A emissora de Helsinki admitiu que os rus- exemplo, mudou de mãos, vá
sos prosseguem atacando intensamente as fôrças finlandesas rias 1 ezes, durante o dia de
entre Kivinap e Sisramakin. Informações de Moscou, por ou- ontem, devído a uma série de
tra parte salientam que já foi esmagada a primeira linha de assaltos, que prosseguem, cada
defesa finlandesa e que os exércitos ele Govorov iniciaram, a vez mais encarníçados. COm o

destruição ele novas fortificações inimigas na jornada passa- seu Iaconísmo habitual, acaba

da. As fôrças russas avançaram, entre 10 e 16 kms. libertando de informal' o alto comando
diversas localidades. I aliado que os nazistas estão

Moscou, 15 (U, P,) - A luta na frente finlandesa está, empregando batalhôes suicidas
custando rios de sangue de parte a parte. Dizem as

ÚltimaSj
nos pontos mais vulneráveis

informações que a resistência fino-germânica se rObustecel.l qla XO]'lJIIITulia. Esta informa

de tal forma, que conseguiu atrasar o rítmo do violento avan- cão tmduz, perfeitamente, a

ço inicial russo. O istmo, por onde os russos avançam, foi,

I importância.
que os nazistas

nestes três últimos anos, solidamente fortificado pelos a18- concedem à rlefesa daquelas 10-

mães, particularmente na região dos bosques e dos lagos. Os
I' calídades,

vitalmente estraté

russos vêm-se, assim, forçados a desalojar os finlandeses, ele gícas não só para a conquista
fortaleza e ele casa-mata em casa-mata, em cruenta luta corpo

I da Xormândla, como para a

a corpo, porque na regtão Jacustre da Carélja nada podem fa-! condução <las fut,!ras operil-,Como respc!'deu 10 curare como
zer os tanques ou os canhoes a auto-propulsão. Apesar de tudo, çoes em solo francesa Por ou- O sr. Churdull

.

os russos avançam e já se encontram na segunela Iínl.a das de-j Íl'H parte, há um fator de in- Londres, 14 (U, P.) - wins-I aneste"SI·COfesas finlandesas, solidamente alicerçadas em concreto, j certeza no alto comando na- ton Churchill, respondendo a

___...
varias perguntas que lhe fó�, Nova Iorque, 15 (U. P.)

P A R A F E R I DAS, ram formuladas, hoje, na Cá-! se,?'undo � dr, Griffits, o "cura
mara dos Comuns, declarou, re , comblpado a certos agen-

E C Z E MAS, que qualquer debate sôbre a tes, poderá ser empregado na

situação francesa ou quanto à cirurgia, como anestésico, com

I N F L A M A ç O E S, situacão de De Gaulle seria grandes vantagens sôbre o gas.

C O C E I R AS, muito perigoso._O "premie;" T�;b;-··g��d�;-5-ÕÔKW� --_""

chamou a atencao para os V d '

.. dA'
>

l' ,
en e-se conjunto completo usa-

grau e� ,exItos a lados obtidos do. recondicionado. perfeito funcio-
na Itália e na França, que nam�nto. cornposto de turbil1a
batam para que o govêrrio me- �urhss 500 KW, diretamente cori

reça a confianca da Câmara' e
j uqo.do com ,;"Iternador G. E, 625

. , KVA, com excí tudoro de 9 KW e

ê�CreS�entou I�ada poder decla- quudro de distribuição,
.
Pêso apro

I ar sobre a sítuação do tranco xirnc.do 26,000 lbs., pronto para
e outros problemas financei- em,bar.que imediato em Nova York,
1'08 franceses, sem saber o

apos hcenç?, de exportação. Preço
de opor-tunídode, Informações com

penS_a_r:1:��<:' _de_ Roosevelt. o emgenheiro Miguel Vela, Caixa
......,..... ��-�$� ---",..,.._ --............... Postal, 125 _. Florian6 olis,

T�:�n�a�d� �:l��'?s�:�a 1 ...,..-----·--.-----..----...::-. -�
CASA EXPOSIÇÃO, que forne-!�orreu uma
ceu finíssimos vestidos ao Ar-II « Imortal»
te Clube, para o espetáculo de São Paulo, 14 (A. N.) _.

amanhã, no Teatro Alvaro de

I
Acaba de falecer nesta capital

Carvalho, com a peça "REDEN- a escritora Presciliana Duarte
ÇAO", patrocinado pelo Cen- ,de Almeida, membro da Aca
tI'O Academico XI de Fevereiro demia Paulista de Letras au

e da casa A MOBILIARIA, d� tora de vários livros de p�esía
H. Soncini, que cedeu um gru- e obras didatícas,
po de móveis dos mais moder- -----

EXPERL1IENTE ESTE REMÉDIO 'nos, também a -CASA ESPE- FRACOS •
I RANÇA, dos srs. Luiz h'lder e ANtMICOS

Se v. s, sofre de aturdimento catarral Mednicoff se prontificou a co- TOMEM
ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca- operar para o brilho do festival
tarro obstroe a parte posterior da sua'

com confecções de seu elegante Vinho CrelsBtadl �

garganta, certamente se alegrará ao sa· -

bel' que essa tão aborrecida afecção de- estoque. Tudo contribue assim, "SILVEIRA"
saparece prontamente com o simples tra· para que a festa artistica de
t.amento, durante alguns dias. de PAR· amanhã esteja a altura do bom

. :v1INT'f o ':.ual POeledrã adquirir em qual· gosto da nossa sociedade,
quer arm"Cla ou rogal'la. Comprar na CASA MISCE
Nota·se uma grande melhora logo no! O qentro Academico avisa LÂNEA' b '

� .

t
- e sa er economIzar .

primeiro dia. A respiraçâo se torna mais que so erao valor os ingressos
facil e desaparecem, 'gradualmente, os especiais fornecidos pelo 1'es- I:'Xposl-ça-Ozumbid�s elos ouvidos, a elor de cabeça, pectivo Diretório, L
, �()]�Oel:�l�l�oeO!fa��s��ÇoáOp�:�:;, a difl'l a;;;;-be-�-� "d-O-···.-·-.-

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

culdade de OUVIr e o desprendimento do

muco nasal na garganta sâo outros sinto·

,
In Ie' iO r

mas que inelicam a presença ele catarro, São Paulo, 15 (E,) De

Diplomacia e Prioridades o qual deve·se combater com o tratamen- acôrdo com os estudo d _

M

"

á 'o ele Parmint.

I
' _

s a co

Imposto-de-renda ferrava rias mlssao .enc�rregada de estudar

Rio, 15 (A. N.) - O ministro
. r.

-

., Quartel em Ia 10calIza_çao de no�os �orpos
da Fazenda mandou comuni-, �lO, b �A. N,).-:- O ml�lstro. paranaguã de bombeIros, n� mtenor do

cal' ao delegado regional do Joao. �lbe!to, cOOl�e�adol d.al ' ,

'.

. IEst�do, pod��os mformar que

Imposto de Renda que os fun-IMoblllzaça� E�onoml�a,. aSSl- CUrItlba, 15 (A. N.) - Se- serao benefICIadas com essa

cionários das missões diPlomá-I
nou P?Tt,ana sobre pnonda�es gundo determinação do Minis- medida as seguintes cidades:

ticas acreditadas junto ao go- ferrovlanas, �or essa portana,: tério da Guerra, �erá construi- �otucatú, Marília, Baurú, Pre
vêrno brasileiro não se enqua·, com excepçao da estrada de I do, em paranagua um quartel, sldente Prudente, Araraquara,
dram na tributação do imposto ferro Central do Brasil, Leopol-, sede da unidade do Exército, Rio Preto, Sorocaba, Ai'açatu
de renda desde que não só ao dina Railway e Rede Mineira, I que ficará ali definitivamente ba, Santo André e Franca, A

embaixador do Brasil nos res-' as referidas prioridades serão sediada, O general Agostinho comissão ainda vai estudar a

pectivos países, mas �inda, a determinadas pelo Departa-I Santos foi encarregado de esco- possível instalação de bombei

seus colaboradores seja conce- menta Nacional de Estradas de lher naquela cidade o terreno ros em outras cidades do inte-

çlido igu�l tratam�nto. Ferro. onde se erguerá o dito edifício, rior,

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

Rommel escapou mais uma vez
Nova Iorque, 15 (U. P.) - A rádio-emissora de Brazza

ville informou que o marechal Rommel escapou ele ser atingi
do pelo fogo de metralhadora de um avião aliado, dois dias
antes ela invasão. Acrescentou que o marechal Rommel estava
Inspecionando fortificações detrás do Passo de Calais quando
o avião se lançou sôbre seu automóvel de serviço que fuaíu, ti l

por um caminho vizinho. O marechal Rommel e os membros
de sua comitiva se amontoaram em redor do comandante ale
mão com o propósito de amparar seu corpo das balas das me-
tralhaeloras.

.

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCr:4 EXISTIU IGURL

ltllissão cultural
mexicana
Porto Alegre, 14 (A. N,) -

Com destino à capital da Re

pública, tranqítaram ontem

por esta capitaf o general Juan
Ascarato e o escritor e jorna
lista José Calero. Os represen
tantes mexicanos viajam em

missão cultural, trazendo regu
lar quantidade de filmes sôbre
seu país, que mostram a vida
mexicana e sua participação
na guerra. Falando sôbre nos

so país, disse o general Asca
rato: "No México não é mito
o desenvolvimento do Brasil.
Admiramos seu progresso e

seu povo, Vemos com carinho
sua evolução militar e indus
trial e sua franca e sincera co

laboração à causa aliada",

AVISO
.

Dr. M. S. Cavalcanti
De regreaso de sua viagem

REA)SUMIU SUA CLIHICA
Das 3 às 6 hs,

Rua Fernando Machado, 11

\

r Irreverente e

macabro!
IBem eqUipadas

Chung-King, 14 (U. P.)
Tropas chinesas, equipadas
com armas britânicas, norte-

Referimo-nos, ontem, à
irreverência praticada por
vários indivíduos, que, sei
dos das vendas existentes

americanas e russas, avança
ram até 16 kms. de 'I'eng
Chung, que é o último ponto
fortificado japonês na estrada
da Birmânia,à esquina das ruas Lajes

e Maior Costa, rnecebra
mente se divertiram a abrir ouve bém

do
Não

os caixões em que eram

conduzídos, num "rabe
cão", os cadáveres de dois

indigentes falecidos no Hos
pital de Caridade.
A maior culpa não cabe

ao baleeiro do veículo, pois,
naturalmente, êle não po
deria resistir, sozinho, à

exigência que lhe fizeram
os maldosos indivíduos

por causa

catarro 1

G"nd. Tónicopara que os deixasse vio
larem os caixões,
ConvirÍa que as autori·

dades policiais investigas·
sem o caso e punissem os

culpados, para que o fato se

não reproduza, para ver

gonha da cidade, São Paulo, 14 (A, N.) - Sob
os auspícios da Liga de Defesa
Nacional, será instalada, nesta
capital, na próxima \terça-fei�
ra, uma exposição anti-nazÍG-
ta,

.

Negou prOVimento
o Tribunal de Segurança, jul

gando a apelação n 2078, de Santa
Catarina, em que era apelado AI.
varo. Dippold, negou-lhe prcvimen.
to,

"A Ban<lelra Naclonál' qu,lDdo em ·prés.
posição horlzonÚjI, e Irá ao centro dI!
tesm da coluna,' se boolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandel.
ra; à frente e ao centro da teMta da c.,.
luna, dois met.ros adiante da linha pelas
demais formadas. se concorrerem trM
O,"" mlltll l,land'eirll,lI", (D�reto-Je.I D, 4.641.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


