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São inferiores as fôrvas 'de Von Rommel
I,ONDRES, 20 (U. P.) -- AS PER�PECTIVAS DE ROMMEL, EM CHERBURGO, NÃO SÃO DAS MELHORES, POIS

INFORMOU-SE QUE AS FÔRÇAS ALEMÃS ALI SÃO DE QUALIDADE INFERIOR. TRATA.SE, EM GRANDE PARTE� DE
FORMAÇõES DE SAPADORES, -AO PASSO QUE AS UNIDADES PROPRIAMENTE' COMBATENTES ESTÃO INTEIRAMEN

TE ESGOTADAS.

Caso de
polícia
Os "chauiieurs" de praça

mantêm no seu "ponto de
parada" dois ou três telejo
nes, pelos quais atendem os

chamados de quem solicita
os seus servicos.
Há tempos, indivíduos

maldosos deram em fazer
chamados falsos, indicando
endereços os mais diversos.
Os "ctuniiteurs" solicitados
dirigiam.se aos pontos indi-

........w .....w_- ""''''I___._...._......-.-_,.,.."._,.._-._.-_.
cados e verificavam que o Agasalhos para os
chamado era puro lÔgTO. Foi d d

-

assim que um automóvel te. sol a OS da Forca Rio, 19 (A. N.) - Proceden-

ve de fazer uma viagem inú- Expedicionária te de Porto Alegre a caminho

til, até Irnbiiuba, em vista Fortaleza, 21 (E.) - Pros- dos Estados Unidos chegou a

de um "chamado" dessa na. seguem, com grande animação esta capital escritor gaucho
tureza. os trabalhos de confeição de Ivan Pedro Martins, autor do

Essa cacoada maldosa e agasalhos para os soldados ex- romance "Fronteira Agreste '.'

,

prejudicial está novamente oedi?ion�rios cearenses. Cêrca l,i;ro que despertou, vivo ,inte,
sendo peste em prática. Al. de cmquenta senhoras e

moçasj
lesse em to�o o pais, devido a

guns "chauiieurs" já sa- da sociedade constituem o pri- sua apreensao pelo Departa
bem, mais ou menos, quem meiro posto de trabalho cole- mento de I�prensa e Propa
são os autores dela. Resta à tivo. ganda do RIO Grande do Sul, e

����dnh1: ��f:t��i��ma:' . i:;t���ês
...

·�-;·;é
..---·-·-...·-·-"oI I b���riormente liberado pelo

mar o laço e apanhar oj cul� Iex�erimentado I Comprar na CASA MISCE.
pados. Parece que nao »ai 1

Sao Paulo, 21 (A. N.) - ° LÂNEA' b
.

ser difícil. . .
invento do dr. Capriglione, que

e sa er economizar.

"wh...._._._._.__._._...&..._.&..._._•••�•• • �����s oSd:on!n��li�����ãOn���� POUCOS casamentos
POUCOS nazistas conseguira") fugir Formidável ���,p�rci�� Z�n�n���h:� ��n��: no dia·de S. Antônio

LONDRES, 21 (U. P.) - O cOll1\micado oficial aleJ?�o ad� bombardeio será otioíalmente experimen- Bahía (Pelo correio) - Ad

míte, hoje, a perda de Elba, mas afirma que a guarlllça_o fOI. tado, ainda êste mês, pelo fa- contrário do que acontece to-

evacuada para a costa Italiana. No entanto, um comunicado l:0ndIl�s, 2�0 (U. P.) - .-t: moso mestre de paraquedismo, dos os anos no "Dia de Santo

especial, publicado em Roma, explica que apenas pequena par- maior formação de bornbardeí- Egarlos Astor, que se lançará Antônio", não se verificou,
cela de soldados nazistas conseguiu fugir, sendo aprisionada a I:O� pesados, empregada .numa da altura de 3 mil metros nesta capital, grande número

maior arte da guarnição. U:llC� míssao, at�cou hoje
�

as �._. .__...........__._._............_._._..._-_._._"'J de casamentos. Apenas dez pa-p fábrícas de petróleo alemas e Férias do Curso res compareceram ao cartório

ftfunda,ndo navios e atacando Iruk tq�lSlSa'�d'arl�lelalsotánorr�e�s de:acCavc�Oa�!s�sp.fa�rgt·51�cl�;_ c��,e:oci(�� N.) - A lei é 1:s �:�����to;;at��������e pe-

_

. omissà relativamente as férias
. MELBOURNE, 20 (U. P.) - As fôrças aéreas aliadas do

param no ataque desta manhã. de junho no Curso Comercial. Avançandsul do Pacífico afundaram mais cinco navios japoneses, na zona
..........._._...... .._••-_...__.D._._� Entretanto, o ministro da Edu- O

do porto de Sorong, no extremo noroeste da Nova Guiné Holan-
Ressaca em cação, atendendo a tradíçâo, Roma, 20 (D. P.) - Unida-

desa, O comunicado do Q. G. de Mac Arthur acrescentou que vai concedê-las. des aliadas alcancaram as

l durante a jornada passada as fôrças aéreas norte-americanas Copacabana ,.--.,..,._.__.� _.- _ _'V margens dos lagos Cheusi e

Voltaram a atacar a ilha de Truk, sôbre a qual foram lançadas' Rio, 20 (E.) - Copacabana V d- as tropas do Quinto Exército

89 toneladas de bombas explosivas e incendiárias. está apreciando desde a ma- a lagem avançaram para o norte de
drugada de ontem a violenta d Grosseto.

O t t ue anííbíe japonês ressaca, com as consequências e menores
: coa ra-a aq .

habituais sôbre a vida da praia Belo Horizonte, 21 (A. N.) O 21· filho do
, PEARL HARBOUR, 19 (U. P.) - Os norte-americanos Ql.\G elegante. Grande multidão pro- - A polícia local resolveu íní- cabôclo
'desembarcaram em Saipan repeliram com pleno êxito uma ten- cura assistir ao espetáculo, ciar violenta campanha contra Rio, 20 (C. M,) - Noticia
tativa de contra-ataque anfíbio nipônico. Informações oficiais sempre impressionante, que os menores e mendigos, que um telegrama de Fortaleza que

salientam que foram destruidas treze barcaças japonesas, sen- transforma a avenida em imen- ultimamente estão invadindo o presidente Getúlio Vargas
do elevadas as baixas sofridas pelos nipônicos. As fôrças norte- so areal e impede o funciona- Belo Horizonte, oferecendo vai ser o padrinho de batismo

americanas prosseguem, avançando, na ilha de Saipan, onde é
I
mento da maioria dos estabe- aspecto sobremaneira desa- do 210 filho do cearense MigueJ,

�ll.érgica a re�istêllcia tnimiga, lecimentos da orla da praia. gradável e desabol1l'\,dor. Rebouças.

o
o MAIS ANTWO nu RIO HR �A:VTA CATARI� A

Proprietário e OiTf'lor-��r�Dte -- ALTlNO FLORES

I Florianópolis- üuerte-Ierre, 21 de Junho de 1944Ano XXX H. 9137

Tem o caráter de plena derrocada Ministé!io da r'
:i\IOSCOU, 20 (U. P.) - As unidades avançadas russas já Educaç.ao. e Saud� .

c]wg'al'am aos arredores de Yiipuri, cuja queda está sendo ,�ela pI'lmeIr� vez o, MllllS

aguardada fi todo momento. () g'l'OSSO das fôrças de tanques e
torto da Educaçao e Saude, reu

infantaria sovíétícns convergem rapidamente sôbre a cidade, ne-se para cele?I'al: .a Pascoa

utíllsaudo não só a estrada-de-rodagem, COJilO, também, trilhas do.s seus funciouártos, CO?1
abertas nas llorestas. Uma localídade fortificada, pouco antes missa solene, em to�� o �rasl1.
de Viipuri, cujo nome o despacho não revela, foi capturada, A�en_dendo a. solicitação da

tendo sido ahandonada pelos finlandeses, cuja retirada já as- CO�llsIsa� or?amzadora,. a ,Es
sumíu o caráter de plena derrocada, c.o a n. ust;lal de F'lortanópo-11s realizará, no proximo dia

24, às 7 horas, na Catedral, a

Comunhão Pascal dos seus alu
nos e funcionários, que será
presidida por S. Excia. Revma.
o Sr. Arcebispo Metropolitano.
1'wI"_•••••••••••••_ _-_._•••_ .". �

Mais carne e melhol1 distribuição
São Paulo, 21 (E.) - Encontram-se em estudos, peja: Co·

missão de Abastecimento, vártas medidas flue serão adotadas

para u'a mais racional distriJJUif�ão da carne, pois enquanto
nuns açougues sobram cnrue, noutros falta êsse precioso ali
mento. O consumo diário atual é de duzentas toneladas, o que
'ainda é insuficiente para a população, cujo consumo, "percá.
pita", aumentou.

Falta «espaço vital» nos cemitérios
RIO, 20 (A. N.) - A capital fluminense está sofrendo crise

de habitação para seus defuntos. Depois de Salvador, Belo Ho

rizonte e São Paulo, vem, agora; Niterói. O prefeito dali, falan
do à imprensa, declarou que está providenciando para a imedia

ta construção de grande cemitério, pois' os cemitérios existentes

já não comportam mais defuntos,

Volumosa arrecadação de impostos
RIO, 21 (A. N.) - O diretor da Dtvísão do Imposto de

Renda, falando sôhre fi, arrecadação dos impostos d�e renda,
obrfgações de guerra e lucros extraordinários, fez rêvelaçõcs
interessantes. Assim, por exemplo, disse (111(' a arrecadação .do

imposto de renda, êste ano, atíugIrá quase .0 dôbro do ano I)US·
sado. �o amo passado, a arrecadação atíngfu 1 hílhão 370 ml-:

lhões de cruzeiros, e, êste ano, chegará a 2 bilhões e 170 mi

lhões.

Toneladas de dinheiro sôbre o Himálaia
Dum aeródromo norte-americano na China, 20 (D. P.) -

Noventa toneladas de moeda-papel chinesa voaram sôbre o Hí

málaia em aviões norte-americanos, afim-de-que fôsse paga a

constr�ção das gigantescas bas�s da 20a. :r;ôl:ça Aérea, das quais
as Super-Fortalezas alçaram YOO para o último bombardeio cJ..l

rigido contra o Japão. O custo total das bases ficou estabelecido
em 5 bilhões de dólares chineses.

Ciência substitue a Salomão
RIO, 19 (A. N.) - A Ciência deu a última palavra no caso

do menino Wilson, que vem sendo reclamado, ao mesmo tem
po, por duas mães. Realizados os exames de sangue, no Institu
to Médico Legal, chegou-se à conclusão de que o sangue do me

nino é igual ao do casal Prado, que o reclama como seu filho le
gítimo, raptado depois de 15 dias de seu nascimento.
Rio, 21 (A. N.) - A sra. sangue dela e da criança, rea

Leontina Ribeiro, que reclama lizados pelo Instituto Médico
a posse do menino Wilson como Legal, exclamou: "A Justiça
sendo seu legítimo filho, furta- Dívina tarda, mas não falha
do 15 dias depois de nascimen- nunca". E, chorando, acrescen
to numa maternidade desta tou: "Êle tem nas veias meu

capital, ao ter conhecimento sangue, porque eu sou sua
do resultado dos exames de mãe" .

.......__-_..._-_-.__- ......_-.-_-_-.._-_-_-.._..._-...._- .....�_..-_-_-...._._M_-_-..._. .-_-_-..._-.-....._..- .....

Ataque de grande envergadura
Londres, 20 (U. P.) - Calcula-se que um ataque aliado de

grande envergadura está sendo preparado, na área de Caen.
As tropas Eisenhower estão avançando rápidamente sôbre
Cherburgo.

Retirada geral na frente
ROMA, 20 (U. P.) - Um comunicado oficiar revela que os

alemães iniciaram a retirada para o norte, em toda a extensão
(la frente Italíana, Sob o Iogo concentrado da aviação e (las nr

mas de guerra aliadas, o ínímígn desistiu da tentatíva de fír
mar-se numa linha entre Floreuça e 'I'ermíní,

italiana

Silvino Neto vai
defender-se

.. IPrendendo a' tôrto
e a direito
Argel, 20 (U. P.) - Noticias

de Maclrí informam que todos
os homens, sem atenção à na

cionalidade, entre 16 e 40 anos,
residentes ,ou simplesmente
"encontrados" ,nas regiões
francesas das imediações da
fronteira nos Pireneus estão
sendo presos pelos alemães.
As mesmas noticias acrescen

tam que as autoridades nazis
tas duplicaram a fôrça de to
dos os seus pontos militares
fronteiriços.
........-.-_·_w_ .-_-_�--..

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

A caminho dos'
Estados Unidos

Rio, 210(D. N.) - Conforme
noticiamos, pela polícia flumi
nense foi enviado ao T. S. N.
um processo contra o humo
rista radiofônico Silvino Neti,
o criador de "Pimpinela", acu
sado de ter feito propaganda
ela ideologia eixista em um cas

sino de Niterói. ° seu advoga
do, dr. Lauro Fontoura, reque
reu ao Juizo da Vara Criminal
da vizinha capital uma justífi
cação para provar.a falsidade
das acusações feitas ao seu

constituinte.
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ASSINATURAS
Na Capital:

AnQ Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,:;0

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre c-s 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante con l ráto,

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

A Agonia
da Jsma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita ._'

Mendaco - começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem, respirando livre e facilmente.
Mendaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mUCUB
que obstrúe as vias respíratorías, minando
a sua energia. arruinando sua saúde, fa
zendo-o sen ti r-se prematuramente velho.

M.endaco tem tido tanto êxito qu� se .olerece com li garantia de dar ao -paciente
respiração livre e Iacil rapidamente e com
,leto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mandaco, hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A nossa garantia é a
sua maior proteção.

.tiendaeo A�B;!:�:.m
AGORA TAMBEM A CR" s 10,00

-------

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

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

do Machado, com 4 quartos, 2 ao

las, cópa c;ozlnha, terreno plano.
medindo 6,40x50 pr.�ço Cr$ 25.00'0,00
Tr'es na Rua Uru-guay, de mad'ei

ra. todos alugadas. terreno plano.
medindo 10x58 por Cr$ 20.000,0.0;
Uma em Coquerroa, com 3 quar

tos, cozinha, sala. dispensa. bôo
água. medindo o terreno 30x12xI.5
por Cr$ 12.000,00. "-

Uma na rua Almirante Alvim,
com 2 quartos, sala, dispense, va

ronda etc.. terreno com 26x4S por
Cr$ 21).000,00.
Uma na Praça do. Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, c:ozinha. Preço de venda Cr$
60.000,00.
Uma na rua Fr.ei Caneca, recen

construido. com 3 quartos, etc.

Pre.ço 32.000 ,00 cruz.eiros.
Uma na I'ua Oswaldo Cruz CEs

treito) 3 quartos, sala etc .. terreno
com lô.x32 por 16.000,00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duo. residencias) por Cr$
10.000,00.
Uma na rua General Bittencourt

por 35.000 cruzeiros.
Uma na ruo Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruze iras.
Uma em Coqueiros, ótima res i

d$ncia. na prcÍia, por 15.000' cru-
2eir01l.
Uma no E.treito, com 2 quartos

etc. por 7.000,00 cruaeírcs.
Uma na rua Major Costa, recem

construido. por 45.000,00 cruzeiros.
TERRENOS
Vendem-se um na Avenida 'I'rom

powski. terreno plano, medindo
12x31 por Cr$ 15.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, lOx32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30xSO por 24.000,00
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x4S metros por 11.000.00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-5t1 também a me

tade por 20.000,00 cru:;ceiros.
Um ótimo lote em João Pessôa,

"om ônibus à frente. Cr$ 10.000.0.0
Um na rua Frei Caneca com

13x40 mtS. Preço 8.000,00,

CHACARAS
Uma em BarreirOI com 63.000

mts2, 30.000,00.
lnf"X'rnQçé)el cem A. LI. ALVEe.

av" J:),QclQrg ae. ,

Numa ceremorna especial, realizada em Washington,
sr. J. M. Wilson, presidente do Conselho Interamericano de

Seguramça, fez entrega, conforme se vê na gravura acima,
ao coronel Clovis Monteiro Travassos, adido de aeronáutica
à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, do Diploma de

�o:::u�����l'���e�:a�a!�d�ô::sa�� :ue�� �;;�=�tge�'�����t: I ,.&.......& ......,_•••_._••�. • - - ___
o ano de 1943. O referido Conselho, que foi Instituido tendo

N b Ih Id Iem vista fomentar a segurança dos serviços aéreos no con-

uma ata a· .....
j e esper ezatinente americano, premiou, além da Panair, que é a em-

presa nacional maior do mundo em extensão de linhas, vá-
rias outras companhias de aviação, conforme informou há Rio, 20 (C. M.) - O almi- maça e em seguida atacou os

poucos dias a Uníted Press, em telegrama publicado pelo I
rante Roval E. Ingersoll, co-Iaviões com as baterias anti

ESTADO. mandante da esquadra aliada aéreas. Cêrca de 18 a 20 aviões

iii;'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii� . do Atlântico, revelou que des- foram derubados sem que o
• de 1942 a esquadra dos Esta- comboio perdesse um só navio.

dos Unidos escoltou 7 mil na- Agora que a esquadra teve
vias para a Europa com a per- que colocar os seus navios de
da de apenas 10 quando via- maior potência na tarefa da
[aram em comboio. Embora destruição da Muralha da
para fins estratégicos e de pa- Europa, o almirante Ingersoll
trulhamento o meio do Atlân- disse que sua tarefa é com
tico seja a linha divisora das boiar comboios "de artigos
operações britânicas e amerí- mais importantes" para as tôr
canas, o almirante Ingersoll ças aliadas que batalham na
frisou que qualquer comboio França.
que parte sob a proteção da
escolta naval americana vai A ameaça inicial dos subma-
assim até o seu destino. rinos alemães, disse êle, foi
Atualmente os comboios já controlada numa batalha de

percorrem uma boa parte da esperteza que significou cons

jornada por conta própria, re- tantes modificações de táticas
velou o almirante. Disse êle e armas. Embora o comandan
que numa ação recente, 40 te da frota não saiba quantos
aviões torpedeiros alemães e submarinos os alemães teem
bomb3J(ieiros atacaram um' ou que estão construindo, a
comboio aliado de 100 navios esquadra está preparada para
no Mediterrâneo. O comboio fazer frente aos mesmos, deu

I
»rovocou uma cortina de fu- a entender o almirante.

I Cor��nid��'. �!reç!��Q��s!!�}o�SãO
sem competência. e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Associação Comercial de Florianópolis
Convocação de Assembl-éia Cieral Extraordinária, para a

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

Diretoria. realizada a 9 do corrente, convoco os srs. SÓcios;l
da Associação Comercial de Florianópolis para a sessão de

�arra um telegrama de Ma-I esclarecido, foram iniciados os Assembléia Geral ExtraordinárIa, a etetuar- se na sédl
ceió que o advogado John Ca- trabalhos de filmagem da ca- social. rua Trajano, 13. sobrado, no lX"óximo dia 23 de
bral, do Rio encaminhou ao choeíra. Foi quando surgiu um junho de 19ft... às 19 horas, para o fim exclusivo de ser
secretário do Interior de Ala- grupo de homens armados ten- discutido O proieto dos novos Es tatutes.
goas uma queixa em que diz o tando impedir os trabalhos. O I Hão havendo número, à hora marcada. far-se-á nova
seguinte: - "Em princípio advogado se opôs e os compo-I chamada meia hora depois, quando a Assembléia funeio
dêste mês, acompanhado de nentes do grupo pretenderam

I
nará com qualquer número de associados.

um fotografo e um cínemato- atirá-lo ao abismo. Fínalmen- De ac6rdo com o artigo 10 dos atuais Estatutos, "será
grafista do D. r. P., dirigiu-se te, com a intervenção da auto- constituida a Assembléia Geral.' sempre que. além da
á cachoeira de Paula Afonso, ridade local, foi solucionada a maioI'ia dos membros da diretoria. estiverem reunidos
onde foi procurado, poucas ho- situação. Parece que tudo se mais de vinte SÓcios, efetíV'os ou fundadores".
ras depois de chegar, pelo pre- prende a uma questão entre o Florianópolis. 10 de iu'nho de 191t,.,
feito de Aguá Branca, que re- causídico e a diretoria da Com- ADAUTO FREITAS, 1° secretário.
cebera denuncia de que o sr. panhia Agro Fabril instalada 10 v.9
John Cabral pretendia prati-lnas proximidades da cacheei
cal' atos de sabotagem. Tudo ra".

TENHA JUIZO
TEM SrFILlS OU REU .

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

I =i� fJ I:AiJ r:1
A Sl}.i'ILtS ATACA '1 U.IJU O OHGAN18MO

O Ftgado, o Baço, o Coração, o Estômago, 08
PUlmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, bôreR
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um Iicôr
O ELIXIR 914 está aprova.,o pelo D.N.S.P. corno
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FrlLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Robr-e o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de lndíoação apro- Iaell manejo para o público
pelada (eifil!8 em varlas de ,no combate á sUlUs, qualída
SUBS manttestações) os resul- dei que frequentemente a
tados têm sido satísfatorlos, nrovelto DO Ambulatorio da
pole são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. WashingtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

Quiseram atirar o advogado
cachoeira de Paulo Afonso

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje • 8.IIUUlhI 1I6l" a ... preferida

�....acloaaU • ..vUl,leJru - HomeopaUu - P............ -

Art1&'0II de borracha.

Ciaru...... I pata obsenlDcla ao ncelhtrIe .....

l-a-'�Ol .OJU�Oft.

Dia 24 - Sábado
MUlTE JJANINA

-�-.- �

Festa caipira (soir êe) - Chita,
pelúcia etc. Pi é.nio mdiv idual ,
casaí , dupla e b.o co , Or igrna
hda d e , graça e alegria - Pi

nhão, melado, batata-doce e

aiplm.-Músicas oaracter is ticas.
- Danças do tempo do o riç a ,

Mesas à veoda na Joalh�lia
Moritz, a par tir do dia 19.

N .B. E' vedada a entrada aos

t.. 5_ó_c_io_s_:_;_so_u_ar_�_rra_l:_�_c_'o_m_a__......l X

. V. -16

na

Missa de 1°.
Os filhos de D. CARLOTA D. GONZAGA
convidam seus parentes e omigos paro
assistirem à missa de primeiro aniver
sário de sua morte, que mandam cele

brar na catedral metropolitana, altar de N. Senhora,
às 7 hcnaJi 60 dia 23 (se�ta-feirQ.), 3 v."2

aniversário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Querem. aumentar o preço do açúcar
ja prejuízo para o consumi-

Rio, J 9 (A. N.) - Esteve dor". :EJm seguida, mostrou o que o Instituto do Açúcar e

reunida, na manhã de hoje, sr. Aderbal Novais que o açú- Álcool já liberou a produção
sob a presidência do coman- cal' foi o produto que menos pelo prazo de 5 anos de todo
dante Amaral Peixoto, a Co' participou da elevação de PB- açúcar necessário ao consumo.

missão Consultiva do Servico ços. Cita, a respeito, os gêne- Aderbal retrucou que as usinas
de Abastecimento. O assunto j os de primeira, ,l).ecessidade, já esgotaram sua capacidade
inicialmente' abordado foi a entre quais O xarque, com um de produção, tornando-se, por
questão da' política de preços. aumento, de mais de' 100íé; e isso mesmo, indispensável a

Falou o sr,' Aderbal Navais a quanto' ao açúcar, em 4 anos fundação de novas usinas, 80-

propósito -da situação dos plane do período que correspoude [1 bretudo nas regiões insuficien
tadores de cana de açúcar, di- �uerra atual, .teve uma eleva- temente abastecidas, atendeu
zendo que era necessária a re-

I ção de .apenas 27(>;. Falou, do-se, naturalmente, às condi
visão da tabela de, preços da também, sôbre a necessídad. ções técnicas, que deverão ser

cana de açúcar. Disse aquele elo aumento de • produção de objeto de rtgoroso estudo. A

senhor "que um ajuste entre o açúcar. Nessa altura, ínter-. proposta elo sr. Aderbal-Novais
plantador e o industrial se im- vém nos debates o sr. Barbosal foi aprovada com várias emen

põe, no momento, sem que ha- Lima Sobrinho, para declarar das.

A resistência
francesa
Londres, 19 (U, P.) - Os

"maquls " estão em plena
ação contra os alemães, na re

gião ela Alta-Sabóia. Informa

ções elo "La Suisse", de Gene
bra, indicam que cerca de lO
mil patriotas franceses dom i_

nam grande área. O "Tribune"
informou que outras fôrças da
resistência francesa destrui
ram a linha férrea de Larocra
Chamonix em Marixgnier e

'

linha Annemasse-Evian, 'lU!,

vizinhanças de Thono. Reve

lou-se, também, que "maquis"
estão enfrentando os alemães
nas zonas de Epinal, Remige
ront, Saint Die e Raon-Le La

pe,

Dre Artur Pereira
e:Oliveira

Clínica .Gercl de Adultos .','
Doencas 'das crianças .

Laborat6rio de Análises

Consultas diciriàmente, das,
3-6 da tarde, nó. rua Nunes"
Machado,1 CEd.S. Francisco)

'.' I'

Ras.: rUQ Visc, Ouro Pret o , 7 I

Móvees
Comprar, vender ou alugar

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

- - =

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

I

Por motivo do seu natalício, será
hoje muito felicitada por suas inú
meras amiguinhas a gracil srita.
Sônia Moellmann.

..

Faz anos hoje o nosso distinto
conterrâneo ar , Luiz Osvaldo Fer
reira de Melo, antigo redator dêste
verpertino e atual secretário do
Departamento Administrativo do
Estado. Pertencendo à Academia
de Letras, s. s. é também autor de
vários livros sôbre a doutrina eap i
rita, havendo colaborado em diver
sos jornais e revistas desta capital
e do Interior·

Fazem anos hoje:
sra:. Bernardina Filipe;
srs:. Prof. Antenor Cidade. Cide

Valentim Ferreira e Lauro Vieira,
hábil linotipista da I.O.E.;
j overri Alolsio Léon da Luz e Silva.

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

Apolônia
Se vivesse completaria ho

je, 21 de junho, 90 anos de
gloriosa existência a divina
inêérprete de todas as pai
xões humanas, Apolónia
Pinto, a maior atriz do Bra
sil, em todos os tempos.
Aliando ao seu gemai ta

lento artístico preciosos do
tes intelectuais, foi Apolà
nia uma das mais brilhan
tes p o e t i z a s brasileiras,
aplaudida pianista, tendo,
quando menina, acompa
nhado, no histórico Teatro
São Luiz, hoje Artur Azeve
do, em São Luíz do Mara
nhão, cidade em que nas

cêra, o grande pianista por
tuguês Artur Napoleão.
,Cultura invulgar, autora

e ensaiadora-teatral admi
rável, Apolónia sempre este
ve na vanguarda de todos os

gêneros a que se dedicou.
Apurando, o seu raro trato

,

social no convivia de inte
lectuais e siiplomatae, a

imortal,artista: soube impôr
se pela sua ,str�9.ular distin-

���_ft_u_�_�_sss_.o_a_l_e�e_l_eg_a_'n_c_i_a__d_e ,R ;E N N E·R
A ,inrv�sã�.e. os
l'Iegoclos

O reei Pedro e Tito Rio, 20 (A. N.) - o presi-
. jdente d� Bôlsa de Valores, ta-

Ca�lro, 19 (U. P.�
_

- I!l�o�- ilando sobre os reflexos da in

�açoes de font.es nao ofICIaIS
I vasão da Europa nos negócios

dizem que o rei Pedro da JU-jdesta capital, declarou que as

goeslávia talvez se encontre, notícias da abertura da segun-
.'

b�evemente, com o marech�ll da frente criaram atitude de
TIto, nalgum ponto do Medi- espectativa determinando na
terrâneo Central. O primeiro I

tural e co�preensível reserva.
ministro jugoeslavo acab� �e Já agora, porém, a situação se
ter prolongada conterêncía normalizou e voltou ao seu rít
com o chefe dos guerrilheiros mo anterior. Declarou ao ter-
e, agora, se anuncia que o r�i minar, que com a gue�ra a ln
Pedro partiu de Londres, VI- dustrialização pesada no Bra
sando estabelecer contacto sil, os negócios nesta capital e
com Tito. no resto do Brasil aumenta-

D ram na proporção de 600% '

O «'ronl- para
o «sludlo» Fiz.eram «pontas» e

Hollywood, 19 (U.. P.) _
(amarraram-se»

Clark Gable, o conhecído gala, Hollywood, 20 (U. PJ
Cuja destacada atuaçao nas Após o adiamento de mais de TRAJES
fôrças armadoas lhe _va_leu a pa-II um ano a cantora Alixes Smith PARA INVERNOd.e Cr$ 390,00 a 480.
t t" S CAPAS:ente de major, es a ce regre -

casou-se com o atar Graig Ste..: GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
O à capital do ?iI?-ema. �rova- ves, logo que êsse foi dispensa- COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 110,
velmente, no proximo mes, de- do pelas autoridades militares. MILITARES Cr$ 320,00
verá iniciar a filmagem duma Os referidos artistas conhece- PANTUFAS Cr$ 29,00
nOva fita nos estúdio da Metro. ram-se quando faziam "pon- 2g��g���s �: g�� 3��:g� o. 4'80,tas" em "Dive Bombar", estre-Comprar na CASA MISCE SAPATOS , de Cr$ .50,00 G 255.

LANEA é saber economizar. l_a_d_o_p_o_r_E_rr_o_l_F_ly_n_n_. A_G_Ê_N_C_I_A_:_P_E_D_R_O_SO_A_R_E_S_.�_,_9'

r

a .......
-

...-.-.-......._-••_.•- ........_-..-_. .-_-.-..........-.-.-- ...-.:........
- ...._-___..",..-_- -_-.·_- -_-_..,_-,.-..w

I n SERVIDORA I O santo do dia rV·:od·C)·
....

D··S:08···:··
..

·1�i[a m�ior organização no S. Luiz (ionzaga, Confessor , I. I ii cela i
gênero nesta CQpital] S. Luiz. um dos padroeiros da " •

mocidade, a muitos parece severo
c•••••••r ........

demais. Mas esquecem que, sem ANIVERSARIOS
aquela vontode férrea que o carac

teriza, nunca teria sido São Luiz.
O ambiente em que nasceu e vi
via não favorecia a santidade. Veio
Luiz ao mundo aos 9 de março àe
1568, no castelo de Castiglione,

de terra como filho de Fernando de Gon-

, Los Anges 20 (U. P.) _I zaga, pr iricâpe do I�I?ério Roma.no..'
_

e marques de Castlghone. Sua pre-DOIS mte!lsos tremores de

ter-I dosa mãe soube contrabalançar

Ira, com' Intervalo de 3 horas, por meio d:e uma educação esme

sacudiram o sul da Califórnia, rcdo � exemplo pouco edificante

na noite de sábado: porém, se-I
do po i e ,de{}outros gra�des senho .

d
'.

. ,
- . res. Em Florença, na corte do duo

gun O Informações colhídas, que Francisco de Médici, distin-
ocasionaram apenas 'ligeiros guiú-se rios ciências e na prática
danos. O primeiro tremor ocor- 'das �irtudes crist.ãs. _Era então um

reu pOuCO depois das 17 horas menmo forte que nao desprezava
,

tomar parte em brinquedos pró- Hoje faz anos a gentil srita.
e o segundo quase exatamente prios da juventude. Em 1580 rece- Helena·Maria Schceffer-
3 horas depois. beu a Primeira Com unb.do das

mãos de S'. Carlos Borromêu e re

solveu entrar na Companhia'.de
Iesús , Mas; teve que enfrentar
'muitas lutas antes de poder r-eo

',lizar êste plano. Foi rnc rido.d o para
a côrte de Madrí e, de volta de lá,
teve que empreender várias viagens
por ordem do pai, que esperava que «Sala-o amerl·cano «dest'arte havia Luiz de perder a

"_'ontade de se consagrar a Deus.
Finalmente, alcançou o consenti
mento do pc i e renunciou à corôa
em favor de 'seu irmão Rodolfo.
AgQra foi para Roma onde entrou
para o noviciado, dando o exemplo
'das mais perfeitas virtudes. Quem
dó', em 1591, grassava urna ep i
dçrn io , em Roma. fazendo muitas
vítimas, Luiz dedicou-se ao serviço
dos doentes, contraínJo êle mesmo

\., a doença mortal. O seu corpo en

fraquecido pelas muitas mortifica
ções já não poude resistir, a, aos
21 de Junho do mesmo ano, mor

Dois tremores

VALDA
é preservarmo - nos

Constipações, das BronqUites�
das Dôres de G,arganta.

"'o licença do O. N. S, P. N° 186
�.

�'" , de 26 de Fevereiro '9�•

A1enl de i9J.5 000'> 0;>'
hOI O,�02, Eucalypto\ O,

reu O santo.

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

Preços módicos e

serviço garantido

NOVOS e
Com 60 f!lilbões

USADOS d�ãOC!!!�!r��. N.) - Da-
COMPRA e

dos agora divulgados infor-
VENDE mam que os industriais pau

listas já concorreram com 60
mlhões de cruzeiros para a

compra de bônus de guerra.

iWkey Rooney Enfrentaram e, moeram o .inimigo
aprosentou-se Auckland (Nova Zelândia), derão esses atacar nossa Ban-

�
. 20 (U. P.) - Em sua mensa-I deira nem a Bandeira dos nos-

Hollywood, 20 .(U. P.) - Ml-
gero ele despedida a todos os sos aliados. Batestes os japoCkey Rooney, o Jovem e famo- navios e estacões navais do pa-j neses na terrível vitória' de

,so a:�9r cinematográfico, apre- cífico Sul, o. almirante William Guadacanal, onde os repelistes 05 chin! têm
sentou-se a? Fort Mac �rthur, Helsey teve estas palavras: --i e afogastes, quebrando-lhe o de res�sUr

. na Califórma, para serv.Ir como "Orgulhosamente, com esta espirito de ofensivá, esmagan- Chung King, 20 (U. P.)
reGr�ta. Rooney ant�norme�- mensagem de despedida, digc do-os em Bougainville, desfe- Os japoneses ocuparam os ba
te fora refugado por mcapacI- "Muito bem" ao meu vitorioso rindo golpes contra seus na- luartes de Liuyang, Chugchow

I dade física. q1,ladro combatente, de todos vios, aeroplanos e tropas em e Siang-Tan em Volta de
os serviços, no Pacífico Sul. novembro de 1943. Facilmente Chang-Sha, onde as, fôrçasDez mil almas Enfrentastes, medistes e moes- os derrotastes, ocupando Eimi- chinesas ofereceram encarni-

I»or mês tes o ,que o. ip.imigo tinha de rau, e agora prosseguireis çada res�stência. �s m.ais. re-

Rio, 20 (E.) _ Segundo in- melhor, em terra, no ar e nos mantendo .a� mesmas ,e:,maga- centes m�ormaçoes- .m�Icam
formações autorizadas, a que mares. Enviates para o !undo i doras tradIçoes de PaCIfIco Sul, que se estao travapdo v.lOl�n- CHEVROLEIa iInflrensa dá grande desta-I do.mar ,centenas de navlOs._de, sob as ordens do vosso novo tos c�mbates, nos sUb�rblOsl' ..'
qUe apurou-se que a popula- Tojo, mIlhares de seus

aVIoeSjcomandante.
Possa eu encon- da CIdade, onde os chmeses Vende-se uma hmuslna marca

Ção' de S Paulo tem crescido, i foram destruidos e dezenas de

trar-m,
e convosco, mais tarde, são

at,acados por fôrça,s inimi-j Chevrole} �936, com rá�io, equi.pada.
,

,
.

.

1 d t d T' " t
. a gasogenlO, em perfelto funClona-

, média, de 10 mil almas. por I mIlhares �e ..
seus espIrro� per- ao. �ngo a es ra a para 0- gas numencamen e _supeno-l menta. Trata. 1\11 Caso. A Capital.

.... _� , ' ._' d�ram a Vlq.�. Nunca ma1S po ... qU10'. '

. �,�s�
j ',5 v•• 4

Id iomo s por
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Rornunce, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade. Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
�ultura, Veterinário.. Contabilidade,

Dicionários, etc. etc.

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto, ri. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto" s/n (EdiL
?-róprio). Telegramas: "PRIMUS"
Ag.lmtes nos principais municipioll

do ,Estado
,

Procura ,tolocaçüo
Senh()rita, com dip10ma de

complement'arista e dactilógrafa.
oferece-se para' empregada de
casa comercial ou escritório.
Infor�ações na Gerência do
«Estado»,
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2Q.��0
3$;0Q
13,�o
50,Cê!
9().•oo
li,OO

',PÉLES
Artig8s .para M*Blitú!as

Boléres el� péle desie " .

Reaaràs Alaskas à .

Martas, par .

Renards Isahé) .

Argentês frnís:sj.�.a,.s á .

Capas e casacos de Ümtra, B.LEV, Ar-
gentê, Vlseaéte, etc, _:pGr preços es

tupendaraeates aarates.

CAMA E JANELAS
E:DRE.D�NS de seda, d.u�1:()S, teíte á

·mão·, á· .

Línhe belga p/Iençées, largura, 2)38
métra .

Filet á Biã0, metro .

Stores supérieres á .

'I'ecídes pair,a ee,r,Un-as, Iínâa pafl.r@-
aagera, métrf'J .................•

Arfiig98 ,�l'a k".'.8
Capas de �hátdÜ'i'é; PtrT."a lã á .....
Capas de ch�iítÜn.g:. du)i.las á. .......•
Alta no-vrdàâe em c.apas de éhantung
encorpada, típe gá&:à.rd_fne á .....

Flnísslmas c�JP.Ls de g�bltriline, iguais
as vendtâas na praça a 508;00
per : .

Sobretudos de côrte elegan.te e sups-
rfor <íua.r��dB á " .

Sweters ait-áflã@ á .

Sweters pU"f� lã á .

Sweters pura lã cj mij,lI.gas ef)mpl'i�'a5
á .

Casejníras litl lã, certe O�de'. peChim.;.
eha) .. , .

CASJ1MlftAS FiNAS reeebemos ti

qUI lt.á ie _ai. .edtt.. . .

:e� ..

27�<1.o
3!t,QfI) .

17�,:3.
7S8,�tl

U;'ge;tte

SP..lS
I\J.jilH)'�>

.

acVfclioJu:}t?s á .

JM�'fl8 â� Jer�ey � ..

é.al�,ii.-S Ele J@rj�f}y a ....•......... ,.

Qamís'ólas finfs-simas á .

AB-T'RAKAN aEDA métro .- .

$lltls.as de seita á .

S'ttiiu �1It 1Il��"'o, sé .t.81110S e� qu:.ali�
cl·�.ff.e. Bat1Jnll, par pr,B�s rea:r:lIIl1�Jite
baTllÜ,s !

ArARF,;LlI. :tE JANrl'.U�, C.JlA E
CAF:lt (Ingleses) aiiHla téBl0ll ::' 1-

guus, per preçtrs cesrvlâatfves:

•

lm.tUlS·I�J).a6�i:f) a m�r.dl_. d,a Stl.l SE�A(ID'MÂL
� VlTOllOSA lfQUJDA(Ãt, (pJ(l o,: a(J-é'S:(JQlt
i.) RECI� ...Vflt9Â.S t«)"V-J'AJlS;�J.E ESTAÇi� e

'�da (elR 11lfra M:AIO:R BÁlXA tE PlEçe"S J:.AS ,

M�:€�,aux �e ·trur� lã:, tt)lo .r�lam� á
MitRtM:llx tle �!.üp�r:1Qr. q\7a1id:ad�:, â ..

M:a'Ht.e�üx eam f6Fl'O 14lY·tIa:, ditf.os
·llllndel.QS á '; .

Iil�m, idem em li� H$aS; caMeçie
tlh1$'S'iftla á .

",. "}" .n. 1'-
• .

uH Hitita- .�C pura a a .

'!Hüw.t;s' ele pura J;ã, d'ejfde .

375-;06

A ·IODELAB185,90
2�,�fi)
1&,0e

S,7e
se ufa'na ti'O êxito ob.ttde, a'o n'ftsmp. 'tem'po

'iU� mal'iiJ.�S:ta 8 tlUalíto Ih� é Sil1(ef.iim:e·llt�
grato o fa.t., de r�líre;se:nlarr essa $\1:11 nqui:êf'a�i:e
um DECIDiDO E REAL fAUT'(lR DE EC:O:H,OM1�

pa'r., a PMUlAÇÃO FLQR.I,AHOP'ellfÁNA, :! qu'em

TAMTAS AJE'K(llS DIvE I

2r�i;8il
246',6tt

37!lí,€99

GaS:BIl1lho.5 JarI ••·.111.5
••,,1I.8'S !

Capinhas colegiais
e sobre'udosinholi.

LeaitiRlos PaUBellI FraDC·eses

CongoleuDs e passadeiras
de Congoleom ! �l'\1Mirft 'I,SOxl,&8

8-,'b:l,2.
" 1,21:t1.;l' .

" 1.G�x2,3t
2;'&x.3,1l83<1�.i��

1-,*,.&
4t;0.

"

rs.Ú·)l1l; 2','ê�3;�' ,. , .

0rh\lltâ.l 1:;!,tX.1J. . .

·.�;.ciad 'Z/8h::3;ü .........•.......

T�.�$...l�j., ! �JffltÀZ- l�..:f;\�.'i
2�3. 1il1fríe�. lIÍs MâPl"oióa �.. -

ge., "r,OI .. ', fi fi , •• , •• , " • " , , , , , f • , ,

�5.1i)�
135..e",)

2e'ê;9�

2l15,O()
i33,�?i
35,oc"

39,iJ'

"1"

f'75,.·

395,'·

499;(!1'

$78.�j

255,'"
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o dtADO- Guarla.felrar 21 d. Junho de t944
7

Lamenta'vel
Figueirense, que não tem pou- mos neste clube, elementos
pado esforços em melhorar o! que brilham na varzea tais
seu esquadrão, ! como: Ibarrola, Aveiro�, Ber-

Não p'odemos atinar' como Henrique acha-se em forma I nistein, Magri, Tefé, Arras-

ôd ' F A C I
e disposto a tudo fazer pelo caieta Pipi Óleo Crú Catinga

P e a . , ,esca ar uma, '"
,

t
- i- f Ih d

clube da Jaqueta preta-e-bran- e outros Esperemos pOIS a

r��pr�sen adçao, A ,ao a a e
ca, do qual é um dos mais acér- extréa do Floriano' Peixoto,té?lllCa e e Jogo, como a que rimos tans. br di

fOI esmagadoramente derrota- , ,

em reves las, e poderemos
d Pô t AI' dí 15 Felicídades, são os nossos melhor conhecer suas posslb·-a em r 0- egre, no la votos lidad
do mês' em curso, frente aos

' I aaes.

gauchos.
A • ,\ DELEHAÇÃO GAúCHA DR 'l'REI�OS nES'I'A_ SE�[A_XA_O valei, um jogo, por assim ,rOLEI ."EGUTIU P.'RA

f'
.

d too
.:,,"1. Dia 21 - 4a feira - A. D.dizer, mais aCII e os os

"URI'rIB;'
I 1 'f'

- \_, _1. Colegial.que pu 11 am por ai a ora, nao Seguiu domingo para a capi- Dia 22 _ 5a feira _ Avaí.
requer tanto esfôrço, �as, sim, lal do Estado do Paraná, a de- Dia 23 _ 6a feira _ CrÍ3-
que aqueles que pra icam-no, legação gaúcha de volei, onde .

M'saibam ao menos lidar com a � prm Ira.
. irá disputar o 2° encontro do Dia 24 - Sábado - Livre.bola, e hão, como aconteceu, C t B '1' de V
el anejados ampeona o rasi erro e v 0-

ser por a m . .

p
-

'I'alvez, os nossos rapazes l�l. rovavelmente, jogarao A. :NOSSA EIUBAIXADA nI�

pensem que na metrópole gau-
dia 21. VOLEI

cha, não se pratique o esporte, Por via terrestre, chegaram, Icomo sóe aconte nesta "ilha I:NSCRICõES ante-ontem, às 2 horas da ma-
Pelo Lopes ,riei..·a d �." t

.

dos casos raros".
u. rugana, os ca arunenses que

É uma vergonha, lamentável Ernesto Carvalho e José Mi- foram disputar o campeonato
mesmo, uma representação es- guel. brasileiro de volei.

tadual. ser derrotada por trin-
Pelo Boeaíúva O primeiro compromisso dos

ta pontos a seis. Germano Mário de Oliveira. catarinenses foi efetuado eru

O culpado de tudo isso, é a Pelo Paula Ramos Porto Alegre, em que levou

própria F. A. C., que só des- Adolfo Boos.
.

melhor a seleção gaúcha, pe-

perta do seu sono quando esta- _P�l� Escola Industrial los elevados scores \le 15 x 5 e

mos em vésperas de alguml ,

VItOrIO Cecheto e José KOê- 15 x 1.

campeonato nacional, manten- ble. Conversando com alguns ele- --�""!!!!"�_-----�--�------�!!!!""!�--

do-se, nos períodos precedentes mentos da nossa seleção, HOlE 4a.teira HOJE
completamente alheia ou me- FLORIANO PEIXOTO :F. C. adiantaram-nos que, de forma

lhor afastada dos esportes de Dentre os vários clubes que alguma, poderiam vencer ao:'
irão disputar o torneio premo- gaúchos, em vista de êles posseu ramo.

Para provar essa assertiva, vido pelo Paula Ramos F. C., suirem uma equipe mais de-

basta que se cite, que somente figura o esquadrão do Floria- senvolvida, mais preparada f�

agora é que a tal F. A. C., deu no Peixoto, que é formado por enfim, mais técnica.

prosseguimento ao campeona- rapazes esforçados e bons ma- Quanto à renda, foi bôa,
to de 1943, quando já estamos nejadores da pelota. Pode-se atingindo Cr$ 2.600,00.
quasi no limiar de um novo afirmar que o Floriano Peixe- O jôgo foi efetuado às 9 ho

ano. to foi fundado, graças à bôa ras da noite na SOo GI. PA.

Depois, apregoam em praça vontade e entusiasmo dos j0.- (Sociedade Ginástica Porto

pública que o cronista e�porti- gadores que o compõem. Ve- A lp,!;>TPllse).
vo é exigente e aborrecido e

, -
_
•..-.-.- -.- -

_ --:_ _ _._-.._•.r -•••••-_- ...

até "persono: non grata", nos

meios esportivos; como aconte
ce aquí em nossa cidade.
Não, não é assim. O que

muita gente quer, é elogio,
mas não estou acostumado a

, -

tecer elogios, a quem nao os

merecem. Apenas, procuro di

zer a verdade, e é dizendo a

verdade, que o cronista espor
tivo torna-se "pernicioso, per
sona non grata", aquí em nos

sa Florianópolis, a pátria de

"aquele tempo é que era bom".

Digam os leitores se podem
os cronistas esportivos, tecer
comentários elogiosos a quem
foram derrotados por uma ._� -..•• .- _ _ _._._•••_ _._ _ _.

avalanche de pontos, num es

porte calmo como o velei, sa

be ser. Não, não é possível, tal
cousa.

Se a F. A. C., seguisse à ris
ca o seu programa, tal não
aconteceria em Pôrto-Alegre,
aonde, aquí está o mal, a m.or
parte vai somente pelo passeio,
pois depois de um longo des

pertar, um "passeiosinh?",
sem gastos dos seus bolsos, e o

que há de bom.
30 pontos a seis. É fantásti

co, talvez, mesmo, caso .inédi
to na história do velei, no

mundo, ainda mais para uma

representação e�tadua1. .

Foi mesmo ate bom, as errns

soras gaúchas não irradiarem
o desenrolar desta grandiosa e

fantástica "lotería" de pontos.
E assim, mais uma vez, San

ta Catarina, foi "dignamente",
representada no volei. (Wal
dir de Oliveira Santos).

PETISCOS - RoU-mops - Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados - Sandwiohs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc. etc.

o ESTADO

BIR E' ARMIZEM
Rua V. Meireles, 11

A

SUA faO'�IA

) <,.l..
"IjI_ ,ji)/j}}u;A

.

V'};rl.� __

Siqa a voz da experi- tia contra certos sofrímen
encic, Faca o que têm tos que periódicamente
feito milhares de Senho- c

í

l
í

c e m a mulher em
rcs. que devem sua saude todas as fases da vida

_

normalizada e livre de na puberdade, na idade
contratempos ao grande adulta. na idade crítica.
remédio A Saude da A Saude da Mulher
Mulher. Regulador, tôni
co, anti-doloroso, A Saude
da Mulher é uma g-aran-

é o remédio Que uall DO

nome o resumo � �
vÍl1l,1,dals. ,

,.'. "

.:
, ••"'It;..-..... ""'il.""",

...,,\

Â SÁlJDE DA MULEER
"..._ - ,.."_,._._._- ",.,,._..-..- - .._-_ --- ---.-.---- -.-_-----..-_ -.-.-

CARTAZES ·DO DIA

(lHE
A's 7,30 horas

Programa ccElástico»
Lew Ayres e Larayne Day na sensacional estréa de:

O estranho caso' do dr. Kildare
Rober t Newton, no filme de aveaturas marítimas:

A carga maldita
Sob Crosby e uma nov a dupla cômica em:

Sorteados de sorte
NACIONAL

Preços Cr$ 1,50 (Unico) Geral 1,(){) Impr. 14 anos

CIHE «IMPERIAL))

A

e:« 7,30 horas:
Programa Popular

Preço Unico Cr$ 1,00
eletrizante filme de aventuras

carga maldita
marítimas:Robert Newton no

A nova dupla de risos, e mais Sob Crosby na

fábrica de gargalhadas:

Sorteados de sorte

verdadeira

O8 J [ NT[
NACIONAL

Preços Cr$ 1,00 (Unico). <Irnp. 10 anos».

�manhã 5a·feira, SIMULTANEAMENTE no ODEON e IM
PERIAL, com Rex Harríson, Margaret Lockwood e Dana An
drews, rlo filme que faz arrepiar os cabelos, deixando o

espectador em altissima tensão nervosa:

Gestapo
,... w..w._ ......, _ _ w_ _ -._ -

..
- - """"....,..

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, Alves.

Rua Deodoro, 35.

Agradecimento
Por fuite meio. quero agradecer

a desvelada dedicaçao com que o
sr. dr. Paulo Fontes, ilustre e

conceituado clínico, procurou sol
var minha saudosa e;,pôsa Cata
riea Kulk de Oliveira. tendo em

pregado para isso todos os recur

sos da ci�ncia m6dica. Jamais 8S

quecerei tamanha dedicação pro
fissional.

Fpolís., 17-6- 1944.
José Vieira de Oliveira

2v-2

Procura 'colocação
Rapaz recentemente nelilta. Capi

tal. com prática em liIerviços de
e&critório e aproximado conheci.
mentl1l de contabilidade, fornecendo
referências que se fizerem mister,
pleiteia colocação,
Pedir informq.ções e dar ofertas

por escrito à "SRIl.tl.tED", ne.ta.

a.d.Clljao. :3 •• -2

HENRIQUE NO FICiUEIRENSE
Podemos afirmar aos nossos

leitores que Henrique Ramos,
ex-defensor do Avaí, assinou
inScrição pelo "esquadrão--cle-

, �ç-.p", êste ano.
_

.
.

Com a aquísíçâo de Henn�

�el felicitamos a diretoria do

j

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, lS'

SE'l1AS
"

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. sêe encontradas nos balcões da

Casa SANI.I. BOS.I.
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i

Mai,$ pe�to 40 ai�oito ••(9
, PEARL HARBOUR� 21 (U. P.) .- ENQIIANTO AINDA SE LUTA NA ItRA ,DE, SAIPAN? NO ARQUIPÉLA�O DAS

MARIANAS, OS TÉCNICOS AMERICANOS JÁ INICIARAM OS TRABALHOS DE REPARAÇÃO DO AERóDROMO DE ASLO�
TO, QUE FICA A APENAS 4 HORAS DE VôO DE tÓQUIO. AUMENTADA UM POUCO A PISTA DE DECOLAGEM, ÊSSE
AERóDROMO COMPORTARÁ AS NOVAS SUPER-FORTALEZAS VOADORAS, QUE PODERÃO INTENSIFICAR, ASSIM, SEUS

.

ATAQUES AO JAPÃO.
,

Florianõpolis, 21 de Junho de 1944 ��l�;'�l�':�l� �I�:orn���edZ:t�S t:�� ��en��ro;)l��iO:l��rni��:l���:i�= �;!�Ç��lea�':d:ie���:pr�ini�����----

de a agência nazista D. �. B. ta, que se entregavam a tôda l há 4 anos preparando Cher-
��ál se �Ivou t I cnnfh!e"n61ia M1nel·ra A notícia procedente de Ber- sorte de vandalismos, demo-' burgo para longa luta como
uU .. Su a « n u li� IU;I' H »

lim confirma as últimas infor- lindo tudo quanto ainda resta- base naval. Compreende-se es-
RIO, 19 (A. N.) - Violento incêndio destruiu as instalações mações oficiais aliadas, de que I

va de pé. Sem dar pausa ao sa precaução nazista, sendo
.da Brasil Vita Filme, situadas no bairro da Itajuca, com prejui- estão, de fato, engrossando as' avanço, o general Bradeley es- como é Cherburgo um dos pri n
zns que sobem a mais de 800 mil cruzeiros. Por acaso providen- colunas que fazem junção nos tá martelando o arco das dete- cipais portos da França.
cial, não foi destruido o filme "Inconfidênçia Mineira", que já vários setores de luta. Os alia- sas exteriores de Cherburgo, Londres, 20 (United Press)
está concluido e será exibido nesta capital dentro de poucos dos arrebataram, mais Ulna; pondo em cheque a resistência - Também a localidade ele
dias. Todo o material empregado naquela filme foi destruido

vez, aos lemães a localidade de
I germânica, que dá sinais de Saint-Martin-de-Greárd, a 6

pelo fogo. Monteburgo, onde combates I desorganização. Há quem kms. ao sul' de Cherburgo, foi
S. PAULO, 19 (A. N,) - A artista Carmen Santos da "Bra-, dos mais renhidos têm sido 1 prognostique a queda do gran- tomada pelos norte-america

si! Vita Filme", em cujos estúdios acaba de ser concluida o fi1-1 travados desde os primeiros de porto francês nestas próxí- nos. A notícia que carece, de
me "Inconfidência Mineira", depois de seis de labor intenso e! dias da invasão. Valognes, se-I mas 48 horas. Os mais recen- informação oficial acrescenta
infinita pertínácia, declarou que os prejuizos decorrentes do I gundo um telegrama proceden- tes despachos localizavam as que os americanos levaram
incêndio, que devorou seus estúdios, importam em um milhão I te de Bricquebec, também Va- patrulhas avançadas norte- sua infiltração a ponto distan
de cruzeiros, sendo ainda de assinalar qu foram destruidas as Jognes foi ocupada sem resis- americanas a apenas 6 kms. e te 5 kms. dos limites mun ici
máquinas, cuja aquisição, no momento, é impossível, devido à tência. Como se sabe, Valcgnes meio dos limites de Cherbur- pais de Cherburgo.
guerra. Nem a artista Carmen Santos nem os peritos, que j:i. é uma das maiores cidades que' go e a menos de 10 do centro
examinaram os escombros, podem positivar se o incêndio foi as defesas nazistas opunham da cidade.
ocasional ou 'intencional. ao avanço aliado. Valognss

Lóndres, 20 (U. P.) -

"Rommel nada poderá fazer
para vos salvar; só vos resta
a rendição, enquanto é tem
po" . :Êste foi o sentido da men

sagem dirigida pela B, B. C. à
guarnição nazista completa
mente cercada em Cherburgo.
A propósito, notícias anterio
res do Q. G. Aliado declaravam

I que
os 30 mil soldados encur

ralados naquela base nem a
1 evacuação pelo mar poderão Devidam t torí d1 en e au orrza o pe-
fi W II lIa Delegacia de Ordem Políti-
U sr. a ace ca e Social, Convoco todos os

11 ' (ih
- senhores SOClOS do CLUBEeS.iil na Iltoa GERMÂNIA, desta cidade, pa

ra uma reunião, na séde do
Lira. Tênis Clube, às 17 horas;
do dia 22 do corrente, para tra
tar de assunto referente à de
sapropriação do prédio da sua
sêde, já ajuizada pelo Estado
de Santa Catarina, Tratando
se de matéria de urgência o
infra-assinado encarece o c�m
parecímen to dos seus consó
cio àquela reunião, uma vez

que, suspenso o funcionamen
to do Clube por ordem da au
toridade Pública, não se fez
mais eleição da Diretoria, con
tinuando . o infra assinado a
atender às necesidades, fóra
do período do seu mandato.
Florianópolis, 18 de junho

de 1944.
.

••.. Paulo Ehlke, Último Presí-
Chung-King, 20(U,P.) - Na �a. dente Eleito.

nhã de hoje, chegou a esta caPi-1 fi - _

talo vice-presidente dos Estádos . < .rmas alemas
Unidos. sr. Wallace, que foi rece- 'e japon�sasbido no aeródromo pelo generalís· R' 20 (C M) N ti

.

simo Chiang-Kai-Shek. 10,. ,
- O lCl.':13

de La Paz asseveram que estão
sendo efetuadas transferência"
de �irmas comerciais perten
centes a alemães e japonese ..

Rio, 21 (D. N.) - Encontra- para firmas na.ci011ais.

se, nesta capital, vindo de São

CONTRA CftSPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

r Em visita ao EduardO Benes
I Arsenal de guerra nasce em Lídice

Conforrn s vimos noticiando, in i- Rio, 19 (A. N.) - A Lídice
ciorcrn-se hoje as festividades em Rio, 19 (A. N.) - A missão brasileira, recentemente inau ..

honra de S Luiz e S. João Batis
ta, na Pedra Grande, constando militar chilena, chefiada pelo gurada no' Estado do Rio, para
de missa às 7 horas e novena às :2;elleral Rios, visitou hoje o relembrar, no futuro, as atro-
19 -horus , seguindo-se leilões, bar Arsenal da Guerra, cujas de cidades praticadas pelos ale
roquinhas, roda da sorte, mesa ,,\eniências percorreu demora- mães na cidade checoeslovacade café, doces, bebidas - acoIt'pa-
nhados por alegres músicas' exe (lamente. No Arsenal o míní»- do mesmo nome, viu nascer, J,

catadas pela banda da Fôrça Po- +1'0 Gaspar Dutra ofereceu UI' 11 elo corrente, seu primeiroidaI do Estado· almôco à' missão chilena, tro- filho, que receberá, na pia b 1-

(e-roce, animal e arreios cando-se por essa ocasião tismal, o nome de Eduardo B('-l amistosos brindes, IPela quantia de 2.350 cruzeiros, nes, em rornenagem ao presi-
a Prefeitura de Timbó vai adqui- fi novo bt·soo d'e

dente ch�?oeslova�?, �onfor1l'.erir uma carroça, .um animal de t, ele tudo ja teve ciencia o nu-
t:>'ação e o respectivo arreamento, - .

dI'
"�

__",w.",__,,,,,_,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,_."_,,,WL' Uruguaiana
. ��:!i'� aque e pais, nesta ca-

Alicate grampeador o Papa nomeou bispo de Uru
Por 1.118 cruzeiros, a Prefeitura guaiana, no Rio Grande do Sul, Pluas e avenledade Serra Alta [ex-S, Bento) vai o reverendíssimo José Newton de n

comprar um a.!icate grampeador, Almeida Batista. O novo bi-spo era,

500 grampos, 200 folhas de Asite- até agora, cônego do Capítulo Me
planun e uma fita para máquina �ropolitano de S. Sebastião do Rio
de escrever- de Janeiro,

festividades

Para a abertura do novas ruas

e o prosseguimento dos serviços
de construção da avenida Getúlio
Vargas, na cidade de Timbó, a

Prefeitura local reservou a verba
de 6.500 cruzeiros.

Camisas, Gravatas, Pij arnes
Meias das melhores. pelos me

ncres preços só na CASA MIS'
CILA NEA - Ruo Traiano. l�'

Começou a g�ar' .

Curitiba, 19 (A, N.) - Co
meçou a gear no Estado do
Estado do Paraná, como se fôs

I se a Europa. ° inverno perma-

I nece, constituindo bom (final �aulo, � representante da Igrc-
Dara a lavoura. \ ja Patriarcal de Moscou no

Montgomory a OBste e 60v"orov I, le'ste!âf�����fo{�eêE��l�;�f�'��., II 1 unirícação, das igrejas russas

Moscou, 20 (U. P,) - Mont- cias de Estocolmo afirmam no _!3rasil e, t�mbém: �a P�bli-
gomery a oéste e Govorov a Viipuri, que dela poderá resul- que os acontecimentos políti- caçao d� um .lr�ro oficial sob�-e
leste ultimam duas operações tar a imediata rendição da cos na Finlândia acompanham a ques.tao religíosa no seu paIS;
importante: o inglês já tem Finlândia. Um jornal de Esto- a marcha fulminante das ope-

° .bISPO Tkatchenko, que há
sob seus canhões o importante colmo, o "Dagens Nyheiter" rações bélicas, havendo pers- dezOl�o �nos �e encon�ra fora

, chegou a noticiar a captura '. da Rússia, reside em Sao Pau-

po��o de Ch�rburgo, por on?e de Viipuri; mas parece que o [pectivas malOre? �� que ?un- lo há quatro, a�os.
s.e1ao canallz�d�s, no futuro, jornal foi mais veloz que os ca para um ,armlst�clO: At!lhl�e- F�I3Lndo a

\ Imprensa, por
grandes contingentes invaso- tanques de Govorov. Não obs- se grande lmporta�cla. a Vl�- O?aSlaO de sua chegada, anUll
res pa:a O coraçao da Europa. tante, é crença geral de que se g�m, que fe� a, He�smkl, o ml- ClOU aquele titular a próximaO mar echal russo prepara o

/lllstro
da Fmlandla em Esto- vinda ao Brasil vindo de Mos

gr��pe ?e mis�ri�órdia contra rep�tatp o� fato� d.e 40, quando c?lmo, o qual ter�a conferen- cou, do bispo Teodoro, com �11
v �lPlfn" O prn,!-c�pal po:to da a �mlandla pedm paz, logo de- clado co� � embaIxadora rus- missão de tratar da unificaçãoFmlandla mendlOnal. E tal a pOIS de perder aquele porto. Ira na SuecIa, madame Kolon- das igrejas russas na América

.. tmportâneia da batalna de Londres, 21 (U, P,) � Notí- tai, sôbre as condições de paz. do Sul.

Brevemente chégarã
de MOiCOU ao Rio

li: MAIS QPE UJ(
NOME, E UlI
IIlIBOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRA.T..&.

MENTO DA

Clube Germânia

Gratifica-se !o��reo� ��
oculas escuros, marca cRay
Ban s , com ambas lentes leve
mente arranhadas e os entregar
nesta gerência. Sv. -31

ÚLTIMA HORA
Moscou, 21 tu. P.] - As f8rcas

russas ocuparam ontem Viip;;ri.
na Finlândio, e j á estão a 10 kms
a nordeste dessa cidade.

Roma, 21 CU. P.] - Perugia, im
portante centro rodaviá·rio; caíu
em poder dos aliados.

Rema, 21 [U.P.]-Desde meiados
de maio, os aliados já fizeram na
Itália 27 mil prisioneiros nazistas.

Argel. 21 [U.P.) -Cherburga ,atá
em chamas.. Densas nuvens de
flJ.mo cob�am a cidaçl..· \
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