
A França ultrajada pelo nazismo
RIO, 24 (A. N.) --- UM VESPERTINO IDeAL NOTICíA QUE O CôNSUL FRANCÊS, EM MINAS, ROBERTO SEIZ, FALAN

DO À IMPRENSA E REFERINDO-SE AO ÂNIMO DA NAÇÃO E POVO FRANCÊS REVELOU QUE OS ALEMÃES JÁ FUZILA

RAM, NO 'SOLO DA FRANÇA, 120 MIL COMPATRIOTAS SEUS E MANDARAM PARA O REICH, PARA TRABALHOS FOR..

ÇADOS, 750 MIL, E, PARA CA�IPOS DE CONCENTRAÇÃO� 400 MIL� BEM COMO OUTROS 400 MIL PARA A POLôNIA.

No estádio da tscola de Aeronáutica

o
RIO, 24 (A. N_) - Realizou-se ontem pela manhã, no Es

tádio da Escola da Aeronáutica, a cerimônia da entrega a êsse
estabelecimento de ensino do ducentéssímo avião reparado no,
Parque dos Afonsos. O fato tem grande significação, porque
foi ultrapassado de um mês o coeficiente de produção fixado

para o primeiro semestre dêste ano. A solenidade contou com

a presença do major Parreiras Horta, representante do minis
tro Salgado Filho e doutras altas autorddades da FAB tendo
sido iniciada com o hasteamento do pavilhão nacional seguín-

IM. 9140
do-se o toque de silêncio em memória dos companheiros mor-

tos, e a "Canção do Aviador", entoada pelos cadetes do ar, por
------------------------ alunos da Escola de Especialista do Galeão e pelos operár íos

aSSaSS}a����d� acô�J J�!!!�neiros britân�cos fi pai�uia pela posse de Cherburgo
Londres, 23 ,,(,United Press) I elaborados pelo Estado Maior parte em qualquer açao sub- LONDRES, 23 (U. P.) - Se ainda houvesse dúvidas sô-

- "Os 51 prisioneiros de guer- aliado. Essas fugas teriam vi- versiva contra o govêrno ale- bre a próxima queda de Cherburgo, estas seriam afastadas pe
ra britânicos, recentemente sado objetivos tanto militares mão. Sob os aplausos da Câ- la própria rádio alemã. É que a emissora de Berlim já come

mortos pelos nazistas, não ten- quanto políticos, pois os pri- mara dos Comuns, o sr, Eden çou a explicar aos seus ouvintes que é pouca ou nenhuma a ím
tavam tugir, mas, sim foram sioneiros iriam provocar uma acrescentou textualmente: "O portãncia de Cherbnrgo, explicação essa que precede à perda.
friamente assassinados". Disse convulsão interna no Reich. govêrno aliado envidará todos duma cidade importante pelas fôrças de Hitler. Até hoje, pelo
hoje, na Câmara dos Comuns, Por isso, a "Gestapo" recebêra os esforços para colher provas menos, Cherburgo havia sido considerado muito importante ..•
o ministro Eden. Disse ainda: o ordens para tratá-los com es- e identificar todos os responsá
ministro que o govêrno de Hí- pecial severidade. O ministro veis, estando firmemente re

tler confessou cinicamente ês- Eden desmentiu formalmente solvido que êsses infames cri

se fato, ao alegar que durante as alegações alemãs, declaran- minosos, capturados uma vez

o mês de março milhares de do que jamais tinham sido terminada a guerra, hão de ser

prisioneiros tinham escapado dadas ordens para que os prí- submetidos a castigo exem

dos campos de concentração sioneiros fugidos tomassem pIar".
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Friamente,

gloriosa resistênciaA

I'
.

Êstes são 08 famosos «maquis» franceses, que se estão

lançando em caça dos alemães, em cooperação com as

fôrças expedicionárias que já operam no norte de seu país.
A fóto foi tirada no interior da França por um fotógrafo

'

do exército de resistência interna. (Fóto da Inter.Americana).

LONDRES, 24 (U. P.) - As FÔl'ÇalS de Resistência Pran
eesas ocuparam várias localidades nas proxímídades da fI'on
teira da Suíça, tendo cercado elementos de vãrías dívísões na

zistas. Grupos de patriotas, inclusive os famosos "maquis",
estão "contribuindo diretamente para o êxito das operações
aliadas na Normãndía, mediante o desmantelamento do sis
tema de transporte ínlmígo ", Em ações coordenadas com os

aliados, os "maquis" e outros grupos desenvolvem sua parte
do plano estratégico destinado a perturbar todos os mnzímen
tos nazistas. As localidades oeupadas estão situadas nos De
partamentos (lo Jura, Aisne e Alta-Sayoia. Entre as fôrças ale

mãs, cercadas, encontram-se duas divisões blindadas. Os Iruu
eeses aSSUmil'3.ID a administração civíl nos pontos ocupados.

r-�epresentações
Firma estabelecida com indústria e escritório comercial, na

praça de São Paulo, com quadro de vendedores na praça e

viajantes no interior do Est. do S, Paulo, aceita representação
para ê.te Estado. na b ase de comissão ou conta própria. Cartas
para C. Ladisldu Zoltan - Rua da Assembléia, 348 - São Paulo.

Está reduzida a 50 por cenro !
, �
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,
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LONDRES, 24 (U. P.) - Um porta-voz do Ministeuo,i'l1a .

Guerra Econômica declarou que a produção alemã de c�rb�l
:rantes líquidos está reduzida, agora, a 50%, o que faz com que
as exigências das fôrças armadas determinem um decréscimo
da atividade aérea e a completa eliminação dos Vôos de treino
da "Luftwaffe".

Supremo Q. G. Aliado, 23

(U. P,) - Reina otimismo en

tre os círculos oficiais deste Q.
G., àcerca da rápida captura de
Cherburgo, anunciando-se que
a batalha aumenta de intensi
dade, sem caraoteristicas de

simples operação de cêrco, vis
to que se trata de ação decisi
va. F01fm ocupadas três ele- Contra Ploesti e Giurgiu
vações, consideradas de gran- Nápoles, 23 (U. P.) - Anun
de importância estratégica. As da-se oficialmente que podero
fôrças do general Bradley con- sas fôrças de bombardeiros pe
vergem sôbre o porto e a cída- sados norte-americanos ataca
de, num movimento em forma .ram as instalações petrolíferas
de semi-círculo. Anunciou-se de Ploesti e Giurgiu.

que uma divisão de campo ale
mã, completa, defende o porto
de Cherburgo; mas acrescenta
se que os alemães não dispõem
de fôrças nem de material su
ficiente para tentar um contra

ataque de envergadura visan
do manter o seu domínio.

Jamais outro relógio
• •
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Omega - o relógio dos que desejam
não apenas "ver" as, horas, mas dos

que querem ter sempre a hora
exata - é o vencedor das Provas
Internacionais de Precisão do Obser
vatório de Teddington, na Inglaterra!
Os técnicos dêsse famoso Instituto
certificaram oficialmente que jamais!
outro relógio atingiu a precisão dos
relógios Omega, de' pulso ou de
bolso, É essa mesma e íncompa
rável precisão que o Sr.' encontra

Realizam-se em Teddinçum, regular
mente, provas de precisão entre os me
lhores reloçios do mundo. Desde 1933
pertence a Omega o 1,· lugar emprecisão.

francesa O novo embaixador
Rio, 24 (A. N.) - Noticía

um vespertino local que na

próxima semana deverá che

gar ao Rio, procedente de Lon

dres, via Natal, o novo embai
xador da Inglaterra no Brasil.

em todos os elegantes e distintos
modelos Omega que as boas relo
joarias apresentam. Adquira um

Omega e orgulhe-se de possuir
o relógio de mais alta precisão.

******�*******

"OMEGA

OMEGA
'RODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE

GENE,BRA' - SUIÇA lititc/""
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Redação e Oficinas à
rua João Pinto n. ° 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano c-s
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

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

No Interior:
Ano Cr� 80,00
Semestre c-s 45,00
Trimestre Crij) 25,00

Anúncios mediante contrato.

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

A direção não se responsahiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Jockey Club
Venda de um terreno
Na qualidade de liquidatário

do Jockey Clube, faço publico
que aceito propostas para a

compra de um terreno sito no

logar "Campinas", município
de S. José, com 40.842 m2, mais
ou menos, fazendo frente no
caminho do Roçado, ao norte,
confrontando ao sul e a leste
com terras do Aéreo Clube de
S. Catarina, e a oeste com ter
ras de Filomena Severiano da
Cunha e Maria José de Melo.

É esta a segunda concurren
da que abro para o mesmo fim,
e isto porque as ofertas feitas
anteriormente não satisfize
ram aos interesses do Jockey
Clube.

As propostas serão dirigi
das a mim, em carta fechada,
com a declaracão no subscrito
do fim a que se destina, e serão
abertas na presença dos propo
nentes, no dia 3 de julho pro
ximo, ás 16 horas, em meu es

critório, na rua Felipe Schmidt
n? 34 (terred) .

Reservo-me o direito, ainda
desta vez, de recusar todas as

propostas, se nenhuma satisfi
zer aos interesses do Jockey
Clube.

Florianópolis, 16 de junho de
1944.

Festa de s. Luiz e s. João

Pecasequern hoje as festas que estão sendo realizadas na Pedra Grande. Reina gro nde animação e

grande espetativo, principalmente, hoje, no transcorrer da data festiva de S. João Batista.
As tradicionais festividbdes desta tarde serão abrilhantadas por fogo�, e por músicas

alegres execu tod.os pela bandd do 14° B. C.

"

1

dD ��ww®"W

Aviões atacam os submarinos
elemães com canhões lo,gueles
Washington, junho - (Se1'-, Embora o emprego de aviões

viço Especial da Inter-Ameri-' foguetes tenha sido anunciado
cana) - Os aviões torpedeiros
dos Estados Unidos, armados
com canhões foguetes, estão
sendo usados contra os subma
rinos alemães ao longo das ro

tas do Atlântico, segundo foi
revelado recentemente.
A revelação foi feita pejo

Vice-Almirante Patrick Bel
linger, Comandante da Fôrça
Aérea da Esquadra do Atlânti
co, que disse terem sido os ca

nhões foguetes adotados como

contra os submersivets arma

dos com pesados canhões anti
aéreos para dar combate aos

aviões americanos que operam
como escolta, tendo base em

porta-aviões.
Essa informação descreveu

uma batalha travada no Atlân
tico entre dois aviões arma

Joaquim Coelho dos dos com canhões foguetes e
Santos, Adolfo Coelho um grande submarino inimigo.dos Santos e João Ba- Os aviões levantando vôotista dos Santos, as

nM� e � n�os � do port�aviões dae�oltasu�

��������������������I��e:m��a�,.�x�a:io�r��IDALINA PEREIRADOS preenderam O submarino na
SANTOS tornam públicos os seus superficie. O primeiro avião

ere'dito Mu',tuo Predl·aI,agradecimentos a tôdas as pessoas
- da Fran�aque, por ocasião de traspasse de conseguiu atingir uma vez o

"sua querida mãe, sogra e ovô, lhes ·submarino, com certeza, e, pro
enviaram pêsames, mandaram fIo- vavelmente duas vezes, com o
res para o esquife e o ocomponho- canhão foguete e o segundoram ao cemitério. Ao mesmo tem- ... '

po, convidam a todos para .0 rn ís- avíâo acertou dois golpes de-
50 de 7' dia, que será rezada no finitivos. Os aviões começa
dia 27 (terça.feira), às 7 horas, na ram então a castigar o sub
igreja do Menino Deus, ficanr'lo marina com cargas de prorundesde já gratos àqueles que com-

didade e metralhadoras.parecer..m ao piedoso ato.
- - - - -,. ..... - - -_w.....r...,...'_........_._... O submarino tinha tantos

canhões anti-aéreos, disse um

dos pilotos, que parecia mais
uma cerca de tubos. A batalha
acabou em poucos minutos. O
submar-ino foi para o fundo 8

a proa levantou-se quasi per
pendicularmen te.
"Então - diz o comunicado

da Marinha - o submersivel
desapareceu para sempre e

uma enorme mancha amarela
da cobriu a superficie do mar,
seguida de fumaça, dando a

impressão que houve uma ex

plosão interna no submersí
vel" .

Fúlvio Aducci
Liquidatário

"..,--.-------...---..-..-.-.-.----'--.-.-_-•...,.,.-_-_1W

Agradecimento
e '"Missa

-

Móveis
Comprar, vénder ou alugar.

só na

I a SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

........wam .

no Pacífico, esta foi a primei
ra revelação. que Oi? foguE:lt<;),�.·
estão "sendo' usados contra
os submarinos. Nenhum' dos
aviões foi avariado e os dois
pilotos receberam a Medalha
do Ar pelo êxito do ataque.
Foi revelado também, que 03

canhões foguetes estão sendo
usados pelas barcaças de inva
são dos americanos no Pacífi
co, e, com certeza na invasão
da Europa também. Os canhões
disparam por meio de tubos
colocados no tombadilho, 'e os

projetís espalham a morte e a

destruição entre os nipônicos.
"Quando os rapazes que vão

nas barcaças veem os canhões
foguetes sentem ainda mais

coragem - disse o Contra-Al
mirante Daniel F. Barbey, co

mandante das fôrças anfíbias
da Sétima Esquadra no Su
doeste do Pacífico.

'SANGl T }1_:NUL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcío, Vanadato e

Arse01oto de
Sódíc. etc·

Os

Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

-

São Paulo, 22 (A. N.) - Em

prosseguimento a uma série de
visitas, que vem realizando às

instituições bandeirantes, eSJ

teve ontem à tarde, no Depar
tamento de Costura da CruZ
Vermelha Brasileira,! Secção de
São Paulo, na "Galeha Prestes
Maia" o sr. Jules FrançoiS
Blondel, embaixador francês'
junto ao govêrno brasileiro.
Durante a visita, foi entregue
à senhora Jules François BlonJ
del, pelas damas da Cruz VetJ
melha, uma cesta de flores ar

tifciais, confeicionadas com as
côres da bandeira francesa. O

embaixador Blondel, em ex

pressiva oração, agradeceu a

homenagem e se congratuloU
com a direção dessa notável
obra de assistência, pela gran
diosa tarefa que vem sendo le
vada a termo.

----_ , ..

FARMACIA E_s•.ANÇA
do Parmaeêntíeo AUS
Hoje e amanhA serA • er1da

Oro.... .actoa'" e estrangeira", - Ho tIu - Perfwmarl_

.' Artll(o. de barrailha.
... '

Garan_ a exata obserTAncla .ro receltaArl9.! .medloo.

PREÇOS MÓDI€OS.
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o eSTADO - Sádado. 24 Cle Junho de '944 3

F'Ul'1Il 81108 hoje:
as sr-as. Joéio Alves Coelho. Alvi

na AiveJ e Rosemira Pereira dos
Santos;
as sritas. Sulamita Jorge de Mo-

rais e Rosina Dutra Pereira; Farmácia r.le plantão
os srs. João Correia de Amorim. Estará amanhã de plantão a

'1'/
Luiz Mcchcdo Balster, Guilherme Farmácia Moderna. na praça Quin

'I Urban, Lucas Correia de Miranda
ze.

l!/II
e João Batista Natividade;

",i o jovem Osn i Batista; Golpe contra

'I a menina Valdívia Gomes.

g'lll Saipan
• �!!!!il Italianos contra Londres, 23 (U. P.) - A

"""'" I�'III 'nazistas emissora de Tóquio. admitiu
IIII

10 iii Roma, 23 (U. P.) - Anun- que os norte-americ.anos atín-
ciou-se oficialmente que os íta- giram o aerodromo japones na

IrJ lianos estão empenhados em, parte sul da ilha Saipan.
____________,� combates contra os alemães, no: Acrescento� que as .fôrças dos

setor do Adriático. Recorda-se Estados Umdos contmuavam a

. Eis. um h?m�� tão. extrao!- que até há pouco os soldados desembarcar na estratégica
�ano, de mdIvIdualI�ade tao peninsulares limitavam suai' ilha do grupo das �arianas,
n�a d� �spec.tos e facetas, .que ação aos setores do centro e poderosa�ente p.rotegIdas pe- f.nao ha imagrnar um herói de ocidente da Itália. los canhoes navais.
romance que se lhe compare", ._.,._ __ _ _.._..&._ ....,...w -.. --

afirma Alexandre Dumas (o .-«\

romancista de mais portento- ;;@§'�%:'m:!�mma
sa inventiva de todos os tem
pDS), a respeito do conde de
Cagliostro.
A vida de Cagliostro é o mais

maravilhoso dos romances.

.História tão original, varia,
empolgante, cheia de impre
vistos, de mistérios labirínti
cos, de lances singulares e de
personagens pinturescas, que
o biógrafo veraz não tem por
que dar a palavra ao romancis
ta fantasiador.
"Tratando-se de Cagliostro,

.a documentaão suplanta a

limaginação" - atesta Sar Pe
dano E assim conclue o ramo-
escritor teósofo: "As múl-

tiplas vidas do conde deCa-... ...

glíostro, dêsse titã que logrou ARTILHEIROS BRASILEIROS Pilotos brasilei-
.arrancar à esfinge o seu se-

TOS recebem instrução final dos Bstaâos Unidos, sob a
grêdo, continuando brilhando

direção de aviadores norte-americanos que acabam de
. eternamente na história hu- rearessar das diversas frentes de combate. Aquí vemos
mana qual esotérica constela-

três pilotos brasileiros municiando os canhões de seu
ção, c?mo' ete,rI?-ament� per- avião. (Foto da Inter-Americana).durará o hermético segredo, de ,.,.... - J".--_.-__ __ _ _ ..:r..:r ..:r......,.,. _ -

.._&_ ...

.sua desap�riç�o dêste m�ndo"·ldesencontradas opiniões sôbre I'DOIr:mer.os cheques
'

, Um prmcipe da I�reJa, o Cagliostro. E nas páginas inte-
cardeal de Rohan, aSSIm des- ressantíssimas dêste livro nos f dcreve a impressão que nêle pro- fala sôbre o elixir da longa vi- sem UD os·
duziu Cagliostro: "Advertí na da, a pedra filosofal, a saúde Rio, 22 (A. N.) - Em con

fisionomia .dês�e homem
_ ape- moral pelo ocultismo, demais sequência do aparecimento,

nas comunícatívo uma tao im- de estudar a fascinante perso- em número alarmante, de che
ponente dignidade, que me nalidade de Cagliostro e se ês- ques sem fundo nesta capital,
.sentí dominado por profunda te foi, ou não, José Bálsamo. a Associação Bancária do Rio
sensação de respeito; balbu- Apresenta-nos o conde como de Janeiro enviou um ante
eíante, dirigí-lhe a palfl.v�a". 'grão capta do rito de Menfis, projeto ao ministro da Fazen-
Os sequazes de CagllOstro' historia suas relações com os da, para ser transformado e rn

consideram-no _um sup�r-ho- Rosa-Cruz e os espíritos supe- lei, como medida de precaução,
! m�m, um �eml-deus .. Ate s�a riores, estuda o famoso proces- e no qual se declara que, emí
.própría esposa, Serafma, nao so do colar da rainha e fecha tir sem fundos, passa a ser
lhes parece pertencer a êste a obra com chave de outro - crime inafiançável.
:mundo. Labarthe confia ao a�- o capítulo "Uma prisão no

queólogo Sequier que a belíssí- céu".
ma condessa "não é u'a mu- Em "AS MúLTIPLAS VIDAS
'Iher, e sim uma sílfide". DO CONDE DE CAGLIOS-
Contam-se aos milhares suas TRO" encontram-se todos os

curas prodigiosas de d?e�tes elementos precisos para julgá
desenganados pelos médícos, lo. Taumaturgo por nos deixar
l: além de arrebatar à morte no espírito de grato sabor, nos
{)S doentes, êste taumaturgo convidam à releitura. O que es

transmuta os metais e aumen- tá fora de dúvida é que Ca
ta o volume das pedras pre- gliostro lutou pelo progresso
'ciosas. E não só cura desinte- humano e foi um devoto dos
l'essadamente a todos, como ideais redentores.

,

SOcorre aos pobres corri largue- A tradução de "AS MúLTI-
-za. PLAS VIDAS DO CONDE DE

Assim logra o conde ser que- CAGLIOSTRO" é obra esmera- O· O N Btido, admirado, popularíssimo. da do dr. Roberto Pessoa. Es- IZ a.. . .

Mas, se os seus agradecidos e ta edição, que forma um gros
'<devotos são legião, não conse- so volume, é valorizada pela
guem todavia silenciar seus reprodução do retrato autênti
üetratores que, por ressenti- co do biografado, impresso em

:mento, rivalidade ou espírito finas côres, e pertence à cole

crítico, acusam Cagliostro de ção "Vidas Extraordinárias",
simulador, falso mago, falsífí- há pouco tão brilhantemente
cador de milagres. . . iniciada com a publicação de
Constantin Photiadês, que "Lutero", de Funch-Brentano,

Conquistou reputação mundial pela Editora Vecchi, do Rio de
\COm frente a frente as mais Janeiro.

liVROS NOVOS
"AS MúLTIPLAS VIDAS DO
ONDE DE CAGLIOSTRO" -

Constantin Photiadés - Cole

.ção "Vidas Extraorâiruirias" -
_Editora Vecchi - Rio, 1943.

r.....·······...··--c 4 candidatura

IVida Social I R��s��n!�t� 23 (U. P.) _ Ê
........, possível que o presidente Roo-

:\�IVERSARfOS sevelt faça brevemente uma

Decorre hoje o aniversário d 1 declaração, concordando com

sr-o- d. Alcina Formiga. espôsa do a sua candidatura para quarto
sr. Lindolfo Formiga. período presidencial, se tal f'ôr

o menino Artur-Rodolfo. filho O desejo da Convenção Demo

do sr. prof. Milton Sullivan. faz crátíca, A interessante notícia
anos hoje. foi dada pelo governador da

Georgia, Ellis Arnall, depois de
conferenciar com o primeiro
mandatário.

Ao gral. Newton
Cavalcanti

Recife, 22 (A. N.)· - A ofi
cialidade da Sétima Região
Militar oferecerá, hoje, no

principal hotel da cidade,
grande banquete de despedida
ao general Newton Cavalcanti,
que seguirá, dentro em breve,
para o Rio, afim-de assumir o

cargo de inspetor do Primeiro
Grupo de Regiões Militares.

Estocolmo, 23 (U. P.) - Se

gundo informações veiculadas
pela D. N. B., as guarnições ale
mãs das ilhas Pianosa e Pal

maiola, do arquipélago do Tir
rena, foram evacuadas para
terra firme, em pequenas em

bar ca ç õ e s, símultâneamen
te com a retirada das tropas
alemãs da ilha de Elba.

I

esp reitc-vos,
ela pcirc pelo ar•.

Preservai-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VALDA.
Mas eAigi se":1pre as .'.

VERDADEIRAS VAL.DA .�'
Vendidos só em ceixcs "

com o nome VA LOA J,
I'. licença do O. N. S. P. N· 186

.:.o,,'» •
de 26 de Fevereiro 90:

•

.

iI1e de "lS (:1$1'> 9'

"'hol 0,002. EvcolyplOI o.

Aquela esquadra de HOllywood
OSVALDO MELO

Diretor do Departamento de
PubHcidade do Instituto
Brasil-Estados Unidos

Quando os Estados Unidos entraram na guerra, a. celébre
Quinta-Coluna., que andava vivendo, por aquele tempo, seus

dias de glória e de impafia hitlerista, expressava com seu sor

riso sardônico, esta afirmação de baixa ironia: ----c-; "Agora é
que vamos ver onde está aquela esquadra, que só aparece nas,
telas dos cinemas". E não era sómente, a suposta esquadra de
Hollywood, que merecia o seu escarneo, mas, igualmente, a

aviação, o exército e todo o poder bélico americano, pois, que
não passavam de meras fitas, para armar efeito, fossem ou

não em tecnicolor. . .
•

Quando os amarelos, num arreganho muito a jeito da fei
ção de sua lfLça fanática e traidora, cairam como abutres es

faimados sôlíre os desprevenidos marujos americanos, aqueles
conceitos depreciativos dos quinta-colunistas se avolumaram
em chincalhes e chacotas, que outra coisa não significavam
sinão, o eco das babuzeiras dos Iocétores do Eixo, mandados
de parceria, para os ceos da América.

A guerra, porém, seguia seu rumo fatal e lógico. Fatal,
por que, nada mais poderia haver capaz de evitá-la ou mudar
sua marcha e lógica, por que, se tornara, a-final, uma neces

sidade inadiável, embora tôdas as duras contingências prevís
tas. Foi, quando, a esquadra, a aviação e o exército norte-ame

ricano, tornaram vida aos olhos estupefatos do quintacolunís
mo e, tomando vida real, sadrarn das telas, abandonaram os es

tudios, deixaram as cameras sem foco e num passe admirável
de mágica, apareceram em todos os setores da luta ...

Sim, eram eles, os diabos dos amertcanps, os artistas dos

filmes, que arrancavam suspiros amorosos de suas fans, os

aplaudidos "mocinhos" como o Clarck, o James e outros, que
já estavam fazendo proesas, beijando desta feita as nuvens e

mandando bombas sôbre os inimigos da civilização ...
As coisas foram prosseguindo, até que alemães, italianos

e japoneses, com a. sua côrte satanica, se aperceberam de que
os americanos sabem fazer fitas como nínguem, em tempo de

paz, mas, que na guerra são incapazes de fazer fitas.
Berlim que o diga. Berlim só? Que o digam todos os que

têm experimentado o poder aguerrido dos americanos e, prin

cipalmemte, os "micos" do Micado quando, obrigados pelas
circunstâncias, resolveram sair dos esconder-ijos, para sofre
rem a mais estrondosa derrota, como acaba de .acontecer . ..

•

E basta. Para que dizer mais?

Rio, 24 (A. N.) - Perante o

ministro da Justiça, sr. Mar
condes Filho, tomou posse on

tem pela manhã. das funções
de encarregado do expediente
do Ministério da Fazenda, du
rante a ausência do respectivo
titular, o sr. Paulo Lira, dire
tor geral da Fazenda Nacional.

Adiado por causa
da guerra

Rio, 24 (L-N0 - Atenden
do solicitação do Conselho \

Brasileiro da "Fala" (Federa
ção Odontológica Latino-Ame

ricana), de que é presidente o

professor Abelardo de Brito,
diretor da Faculdade Nacional
de Odontologia, o Conselho
Executivo da FOLA, após pré
via consulta aos Conselhos de
todos os países latino-america
nos, deliberou transferir "sine
die" a realização do Quinto
Congresso Odontológico Lati

no-Americano, que deveria reu

nir-se em outubro do corrente

ano, em Buenos Aires, em vir
tude do estado-de-guerra atual.

O·êscrfto7"'"·
........·-·......_··---

Elói Pontes
Rio, 24 (A. N.) - O presi

dente da República assinou
decreto, nomeando o sr. Elói
Pontes para diretor da Divisão
do Departamento de Imprensa
e Propaganda, na vaga do sr.

Assiz Figueiredo.

Vendem-se
por 6.000 cruzeiros três casas de
tijolos. com luz elétrica e em ter·

reno de 1.570 rnta, quadrados. nas

Capoeiras (São J'osé). Informações
com o sr. M. Azevedo. no Escri
tório da Luz e Fêirça de Floria.
nópolis. 3v 1

Foi ecarregad'o
do expediente

o ESTADO Esportivo
Os jogos da sétima rodada,

que deviam realizar-se no dia
18 do mês em curso, e que de
vido ao máu tempo não se rea

lizou, vêm de ser assentado que
os mesmos terão lugar no dia
29, dêste mês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Causas da falia de trôco
Rio, 23 ("Estado") - Fa

lando á imprensa, o Sr. Caio

Marques de Sousa, diretor da
Casa da Moeda, declarou que
o desaparecimento da nossa

moeda deve ser atribuída á
desmonetização praticada pa
ra suprir as necessidades da
indústria nacional, como acon

tece com as moedas de liga
americana (75 de cobre por 25
de niquel). E acrescentou:
"Realmente, na impossibilida
de de importação, devida ao

estado de guerra, as indústrias
nacionais adquirem as moedas,
recuperando, eletroliticamen

te, o niquel que entra em sua

composição".
Continuando, diz o diretor

Crianças desnutridas?

Raquitismo?
Anemia?

Tonifique-se com

da Casa da Moeda: "Ha outra
causa do desaparecimento das
moedas ou de sua desmonetí

zação: é o exodo pum o estran

geiro. Com efeito, usando al

guns países, para cunhagem
de suas l110Cd2.S, a mesma liga
americana, originou-se daí no
vo meio de vida para o comér
cio. Os intermediários adqUl,'-1rem grande quantidade de

moedas, fundem-nas e já em

'Ibastões vendem aos ínteressa-]
dos".
Diz o Sr. Caio Marques de

Sousa que, apesar de trabalhar
com um terco a menos do pes
soal de que dispunha em 1930,
em virtude de aposentadorias,
falecimentos e a atual convo
cacão. a Casa da Moeda. com

maquinaria antiga, só no ano

passado, cunhou 40.300.000
moedas. Assim, as razões da
falta de troco não são em ab-

I
soluto produto de deficiência
técnica.

II. ����a l��s�a� e��ra�!t!!!\l. o legitimo oleo de fígado de bacalhau

o ESTADO Esportivo
Saudavão dos desportistas galÍlhos IA embaixada gaúcha de voleíbol, que se destina a Curitiba I

ao chegar ao solo catarinense, enviou ao sr. dr. Interventor fe� I
deral, o seguinte telegrama: I

R'lo do Sul - Ao pisar o solo do glorioso Estado' de Santa!
Catarina, cumprimentamos na pessoa de V. Exa., povo e mun-I
do esportivo do Estado irmão. Tudo pela grandeza do Brasil.
Dr. Luiz Maluf, chefe; Oswaldo Brusk, secretário da embaixa
da gaucha de voleibol.

Como se sabe, terminou dia
15, o contrato dos "cracks "

acima citados, que detende
ram com galhardia, o quadro
de profissionais do Avaí.
A diretoria da equipe azurra

acha-se bem ínteresaada em

conseguir que Adolfinho e

Bráulio renovem seus contra
tos.
Noticiaremos a decisão d,IS Em

2 plaires em próximas edições.'

Haleg'o não deixará o Avai
Tendo recebido bôa propos

ta de um emissário de Lajes,
para integrar o Aliados F. C.,
Galego, o perigoso atacante do
Avaí não a aceitou, alegando,
que não deixaria o seu clube
por pouco tempo.

Vadico no Aliados F. C.
Seguiu para Lajes, 4a feira

passada, o centro médio "co
lored" Vadíco, que irá ser ex

perimentado no Aliados F. C.
Vadico, que há muito tempo

atuou no C. A. Juventus, foi
um dos melhores centro-má
dias varzeanos.

A sua ida à Lajes foi a con
vite do arqueiro Fanfa, que,
conforme havíamos noticiado
veio a mandado daquele club�
com o fim de aquisitar alguns
plaiers da nossa capital.
, {Troa boln ao 10 goleatlor
No prélio de domingo, entre

as aguerridas equipes do Flo
riano Peixoto F. C. e do Lame-

Assista ao maior

"pega" d i f""
•

ra 10 oru c e

de todos os tempos!

VAI estourar pelos ares o es

cânclaloso caso das famílias
Letizia e Guanabara! Ouça as

gosadíssimas peripécias do formi
dável encontro entre as duas fa
mílias rivais. Alegria! Humorismo!

Emoção! Roman
ce! As mais for-

tes doses de sal, pimenta e ou

tros condimentos Hue já foram
usados no rádio. Uaí'programa ori
ginal, movimentado, cheio de si

tuações imprevistas e hilariantes.

Quem vencerá ? ... Letizia ou Gua
nabara ? .. Assista ao desenrolar
desta alegre e emocionante peleja!

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

-

Adoifinho e Bráulío ficarão llO go E. C., a casa das Balas Fu-
Avaí 1 teból oferecerá a quem marcar

o 10 goal do Floriano Peixoto
uma linda bola de futeból "Ex-Itra". '

Reina grande entusiasmo
entre os atacantes que tudo fa
rão para conquistar a "pelc-
ta" .

r LETIZII
ÓLEO DE SEMENTE

DE ALGODÃO
SAPONÁCEO - SABÃO

Ouca éste ssnsactenai programa
nas emissoras:

PORTOALEGRENSE

I
PARANAENSE

Tôdas as 2as. 4as. Tôdas as 3as. 3as.
50S. e sábados. das 1 50S. e 60S feitas,

21 às 21 :30 hrs. das 21 ás 21 :30 hrs.

• •

rtENN.t.aR

ALVARO RAMOS

GUIINJlBIIRII
ÓLEO DE AM'ENDOIM

SAPONÁCEO - SABÃO

Standard

Jógos de domingo
Curitiba

No Estádio B.lfort Duarte (C,.ni
tiba). def(ontar·s<--ão amanhã:
Atlético x ComercieI e Curitiba x

Ferroviário.

CIRURG IÃO-DENTISITA

Rua Vitor Meireles, 13

torreias de transmissão

Em Paranaguá
Esporte Clube Ag'3Q Verde (Curi

tiba) x D.N.C. (Jr c:1I).

No Rio
Vasco x Flamengo. Êste jôgo será

realizado sábado à noite.

Virá um emissário do Comercial
Afim de entrar em entendimen.

tos Com a nossa Federação, virá
de Curitiba um emissário do clube
Comercial. para trctar do "caso
Raul». C�mo se sabe, Raul, ape
sar de alnda comprometido. por
corrtr-c to , com o Comercial. ingres
sou no Figueirense.

Vendem-sE'! a preços baratíssimos,
sem competência, e d iretorn en te

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons,

Barreiros
Mafra. 41

A
-

mvcrscro da
V. -18

França

Prossegue o Campeonato de
Amadores

Terá lugar, domingo, no Es
tádio da F. C. D., a oitava ro

dada em que serão rivaes Lo
pes Vieira x A. D. Colegial e

Avaí x Crispim Mira.
Reina grande espectativa

entre os aficionados do futeból
em tôrno desta rodada.

�

Esperança e Artilheiros
Às 15 horas de amanhã, no gra

mado da Penitenciária, defrontar.
se-ão os quadros do «Esperança»
e do «Artilheiros». Esta esperada
partida não poude realizar· se no

domingo passado, devido ao máu
tempo, então reinante.

Edio .José Tonóli
...........-----...-..- -,.._.. ...

_._....._....._ ......... _... ...w

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

S. PAULO (Por Mário de Mi- rápido avanço das fôrças do ge
randa Valverde, da U. J. B.) - neral Alexander, tinham pou
Logo após o mundo ter recebi- co tempo para aproveitar as'

do a notícia da libertação de comunicações ferroviárias, pa
Roma, veiu a abertura da se- ra a evacuação de suas tropas ..

gunda frente ou seja a inva- Do ponto de vista alemão a.

são da fortaleza européia, pe- Itália não era uma frente se

lo oéste. cundária. Se o fosse os germâ
O "premíer" Churchill, ao nicas não teriam dispendido

I anunciar a grande nova à ca- tanta fôrça para conservá-la.
mara de Comuns na manhã Desde o princípio, a Itália foi

���JfI�VERNOde Cr$ 390 ()() a 480. do. histórico dia 6 de Junho, para Hit�er a base �a estru

CAPAS: 'aflrmou que naquele mornen- tura que ele pretendia cons

GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465. tO,14.000 unidades navais e mi- truir.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 0170. Ihares de pequenas embarca- Por outro lado, do ponto de
MILITARES Cr$ 320,00 ções estavam rumando para as vista aliado, as vitórias na Ita.'-PANTUFAS o-s 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00 costas da França. As opera- lia demonstraram uma coisa,
COSTUMES de Cr$ 390,00 0480. ções de desembarque seriam que os exércitos aliados são
SAP�TOS de Cr$ 50,00 (l 255. apoiadas por 11.000 aviões. capazes de irromper através
AGENCIA: PEDRO SOARES -- 9 Nestes dias em que a Iortale- de'qualquer defesa e que pos-
____• _-."._.__ _

za de Hitler está sendo assal- suem fôrças suficientes para.
tada, por certo que grandes e 1(1)80.
decisivas batalhas serão trava-I Com a confiança derivada
das com o intuito de expul- das vitórias na Itália os alia
sal' os germânicos da França. dos prosseguirão com o rompi
O sr. Churchill salientou, tarn- menta da muralha do oéste
bérn, que os obstáculos COllS- para a libertação da Europa.
truidos pelos l1j1zistas no mar ocupada.
perto das costas não eram tão ------------------------

----;;M;;;-�;;:-::---------�����:.=:::::::::::=-----
difíceis como tanto apregoava

issa deI o me/\s a máquina de propaganda de .. FA(� flfJAntj".�/O PELO

•

Goebbels.

'G�Em todo caso, qualquer idéia --

a�-#J��oJEuclides N. Pereira, Almerinda. Darcy e demais de qU,e a campanh.a na. It.ál.ia fO�.....E 122
8, I, •• m • '?lI.

,parenteJI .convidam as pessôas de suas relações " .:.LI::Jj" �íf;j
P,ara a Mlssa de primeiro mês. que, em sufra' ....io era uma frente diversíonáría, T"AJANO ' • "

I d
.".

t di t <UI ,,1.. 1� AI'IDAJl
a a ma e sua espôsa, mãe e parente. ONDINA cae por erra, lan e da de-".;. RLTOf DA COIYI'{lTAINA CIIIÇJúI'ftllO !
GOMES PEREIRA, mcndcm rezar no dia 26 do monstração que o inimigo da

co1rrente, segunda-feira, às 7,30 horas, na Catedral Metropolitana, va de vender por um preço exa tar do Sagrado Coração de Jesús
Aproveitam o ensejo para an'tecipar seus agradecimentos Q todos

cessivo cada milha de terreno.
quantos s� a;sociarem ao referido ato de piedade cristã. ,E Roma não foi defendida por-

Flonanopolis, 23 de junho de 1944. que os germânicos, diante do

Os órgãos da Estatística Militd
têm apôio legal, quando 'ntimsl!lt
() produtor � o vendedor III mostrld!
., 'lU� oOS"""'l'n em "!f1l8 �",tlLbel ...,e;
Bento.. (D. li. I.t.),
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o fSTADO- Sádado, 24 Cle Junho a� ':944

o último filme de
Tyro.ne Power para

a TeC. Fox
Tyrone ogora é um vcno rdso te

nente do Corpo de Fusileiros Na
vais Americancs. Seu último fil
me foi «Um mergulho no Infer no»
até que o guerra termine.
Em deslumbrante técnic210r "Um

m�rgulho no Lnferrno". conta nos

a vida aventurosa dos hom e n s que
servem nos submarinos america

nos; urna proaução feito com fel'
1'0, fogo e muita audácia; a luta
nas profundezas das águas, contra
as bombas de profundidade dos

lança minas; o ataque de surpre
sa ás bases in irn iqos : as hor ou de
intenso nervosismo. à espera do
que há de vir; a incerteza de êxito
e da vitória; vida sempre em pe

I dgo; a angústia do primeiro mel

I gulho; a.satisfação d� regresso bem
sucedido aos braços :las amadas.
que ficaram em terra, em deloro
sa ansiedade. aguardando a volta
de seus homens ! Eles tiveram u

ma rruaso,o arriscadíssima Um
verdadeiro «mergulho no inferno».
Só' os solteiros receberam ordem
para partir.' Quantos deles volta
ro.ru ? E voltaram mesmo alguns?
Filmada numa base de subrnc r i

nos do sul da Cali�órnia, esta

magnifico película teve apoio ma·

terial e meral da Marinha dos EE.
UU., e são seus protagonistas 'I'y
rone Power, a linda Anne Buxter ,

Dana Andrews, James Glaeison e

,----l.��02r6mà.-t---
I Üia 24

'

Sábado
NOlTE JOANiNA

..

Festa caipira (soirée) - Chita,
pelúcia etc. Prêmio indi vidu al ,
casai, dupla e b.oco , Origina.
lIdade, graça e alegria - Pi -

nhão , melado, batata-duce e

aq.llm.-Múslcas características.
- Danças do tempo do onça.
Mesas à venda na Joalheria
Mcr itz , a partir do dia 19.

N .B. E' vedada a entrad e- aos
sócios em atraso com a

_______te_s_0_u_r_8_r_1_a_· ,..I1 X

; i
, I

"fà.,-_-_-_-_-_-_-_-_-_-._.-_-_-_-_-_-_-_-_-..-_-_-_-_-_-_- ...-_w_-_-.-_-_..-.-.-....._-_-_._-..:-.-_-.-........ outros.

Para expulsar Impactos diretos nos navios to-

O «(príncipe» talitários; limpeza dos mares de
corsários nazistas e japoneses; as

Rio, 23 ("Estado") Ao sórtidcs dos monstros de aço, as

Ministro da Justiça foi encami- bases dos piratas arianos e amare

nhado pelo Chefe de Polícia los. Sensação iobre sensação. Co

COMPRA e um processo de expulsão ins- rogem. �eroism ..Am?.r. Vejam e�-
VENDE --. te grand10sa reahzaçao amanha.

taurado contra Joao Hennque nos "Cínes Coroados".
Dadiani,. que está em vias de I White Man .

Idhmas por
tuguês. espa: concluir a pena que cumpre

S 1-
·

nhol , francês, num presidio desta Capital. « ii ao. amencano (
ingl$s, etc. Na defesa, feita por escrito pe-

-, lo próprio acusado, confirmaRomance. Poesia, Religião. Aviação.
.Matemática, Física, Química, Geo· êste ser Principe de nacionali-
10gia, Mineralogia, Engenharia ci- dade russa, médico e advoga
""ii. militar e naval, Carpintaria, do, e pede clemencia ás auto-
Desenho, Saneamento, Metalurgia. id d b '1' 1 d
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo-

ri a es rasi eiras, a egan o

·tor"s. Hidráulica, Alvenaria, Agri' ser casado com mulher brasí
cultura, Veterinária. Contabilidade, leira, possuindo também uma

Dicionários. etc, etc. filha brasileira.

NOVOS e
USADOS

•

Recen temen te instalada
nesta capitel, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo c�nforto,
ta está funcionando o

<'SALÃO AMERICANO" ,

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

ÃS autoridades respons.veis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que hOJl·
ver dúvida quanto à veracidade d,
qualquer informação, que cada i.
formante prove o que deelaroa, ,
má-fé constitue crime coutra • ...

�.r.lIc•••doDaL (D. B. 11_).

Procura colocação Ii IVAN FAGUNDES e IRENE
Senhorita, com diploma de DE MOURA FAGUNDES

complementarista e dacti lógrafa ,
participam a seus paren_tes e

I pessoas de suas l'elaçoes o

oferece-se para empregada de

I
nascimento de sua filha

-casa comercial ou escritório. REGINA-LÚCIA.
Informações na Gerência do
«Estado». Fpolis., 22-6-1944.

Preços módicos e

serviço garantido
'- w�-.....- ......- -. ...... __.....

3 v. ·2

'Carreta
..�_ ........"".. ......__._._·........._w -.-..- .. 1'11 • ·_-..• ...- ........·_·.·....

• ..

_·..ww·_-.·_·..........

CARTAZES DO DIAVénde-se uma. de construção re-

1::ente. com banco de molas, tolda.
'o.rreios e 2 cavalos. Informações
'-com Gualba, na rua Tiradentes.
10. IOv-3

SABADO HOJE

CINE
Caderneta de
reservista
Perdeu se, no trajeto entre a

Praça Quinze e o Hospital de Ca

:rÍdade, urna carteira de reservista
ernitida em o nome de Miguel
Baratos. Pede-se. a quem a achou.

entregá-la nesta redação. 3v 3

As

A's 4.30 horas. Programa Gigante
Paul Henreid e Rey Harrison em:

Gestapo
Roy Roger s, entre lutas eletrizantes, em:

O jovem Buffato Bill
Herman Brix , no final do seriado:

novas aventuras de Tarzan

\

11 de se
1 máquina irr-

11 eu -

glesa de tríplice
expansão, de 180 HP norni

nais; 1 caldeira regime 7 qui.
.Ios de pressão;

-

1 bomba de

duplo efeito de 4"; 1 cuba de

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

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
A MASCARA DA MORTE (Short de mistérios)
Preços: Cr$ 2,00. 1,50 e 1,00. Imp. 10 anos

A's 7,30 horas ,.

Paul Henreid, Margaret Lockwood e Rex Harríson, no filme
cuja ação se desenrola em Praga, Berlim, Munich e Londres,
entre Espionagem, Perseguições e Destruição. O filme que ar

Gratifica-se à quem eo·
repiou os cabelos dos critícos. Uma película eletrizante, quecontrou um
traz o espectador em constante tensão nervosa. Considerado

.o cul os escuros, marca eRay- cômo um dos 10 maiores filmes do ano:
Ban,., com ambas lentes leve-

Gmente arranhadas e os entregar estaponesta gerência. Sv. - 4
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

A MASCARA DA MORTE (Short de mistérios)
Preço Cr$ 2,1)0, 1,50. e 1.OC. Imp. 10 anos

s:« 7,30 horas:
O mesmo filme do Odeon ((Gestapo»), etc.

·V d um ótimo
en e-se terreno pl a

110, com 10.000 mts. quadrados,
fundos para um rio, situado em

vila Princeza Isabel. municipio
-de Caçador. Tratar à Avenida
�Rio Branco n. 41.

CINE «IMPERIAL)}
3 v.' I

CIRURGIA DE GUERRA Médicos do exército
norte-americano num hospital de sançue na frente ita

liana, extraem os estilhaços de granada de um soldado,
ferido durante a ação contra os nazistas. (Foto da Inter

Americana) .

Sapatos para Senhoras
os preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI além de Cr$ 5{),OO!

Sapaatria Barreiros
Rua Ccns. Mafra, 41

Aproveitem
Os rn o i s

Tudo não

V" 18
�.I""_��............_-.....- ..-��..-_....,._,._..----�.._--..------..................._..------.;

�hidaaes navais Teatro
lugoeslavas
LONDRES,22 (U. P.) - Em

Correspondeu ao q 1il e se
suas declarações na C�mara anunciava a extréia do dramados Comuns, o Sr. Eden íníor-

"Redenção" do saudoso prof.
mo� os pres�ntes de q1!e as au-iGil Costa, representado pelotOrI.dades all�das haviam re- Arte-Clube no Teatro Alvaro
C�bldo � pedido do Ma�echal de Carvalho.TIto 'pa'.� colocar as umdades Tanto a srta. Alba Norma,naVaIS

_ Jug�slavas, agora sob
como os amadores Demerval

proteçao alla�a, a sE!_rvlço do
Rosa, Tadeu Silva e Aldemiro

com��do de Iíbertação da !�- Reis saíram-se a contento sen
goslávía, para uso contra o im- do muito felicitado.
migo comum. � �r. Eden acr�s. Fomos, agora, informados
centou ter. suflclenAtes razoes

que a peça será reprisada na
para acreditar s�r este um .as- séde do Democrata Clube,sunto qu.e po�ena ser perfeIt�- atendendo a muitos pedidos.me!lte dI.SC.utI.dO entre? Prí- O novo espetáculo do Arte
melro Mlm�tlo Iugoslavo e o Clube será com _ "Se ela não
Mar��hal TIto. fosse casada" e - "Satan".

MACHADO & CIA.
...._.-.............- ............. -..--..-W".........w

CASA MISCELANEA, distei
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua 'I'rajano , 12.

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n CEdif.
Pr6prioi. Telegramas: °PRIMUS"
A.gentes nos principais municipio•

do Estado

Prestigia o GO'fêrno e a.

.,Iasses armad88, - 011 8er'.
um "quInta. eolu.lata". ( L.
D. 11.).

J'�u�
ptdpud

ENFERMEIRA

,.

A sproxlmaçêo do perlo
do mensal é, para as senho

ras que não têm boa seude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrençe dos so

frimentos que se avizinham
. perturba-lhes a tranquilide
.ele e as põe em sobressalto.

No fim de um ano, quan
to somarão êsses dias de do

"..__

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os p<lde(i·

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nko, anti-dolorosa - é o reme

dia que lhe restítuirs á tran

quilidade. Êle tem (la nome

O resumo de suas virtudes:

A SArnE DA MULHER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PÉLES
Artlgus para senhoras

Boléros de péle desde "
.

Renards Alaskas à .

Martas, par .

Renards Isabél .

Argentês finíssimas á .

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

tupendamentes baratos.

CAMA E JANELAS
EDREDONS de seda, duplos, feito á
mão, á .

Linho belga p/lençóes, largura, 2,30
metro .

Filet á mão, metro .

Stores superiores á .

�ecidos para cortinas, linda padro-
nagem, metro .

Artigos para hemeas
Capas de gabardine, pura lã á
Capas de chantung, duplas á .

Alta novidade em capas de chantung
encorpado, tipo gabardine á .....

Finíssimas capas de gabardine, iguais
as vendidas na praça a 500,00
por .

Sobretudos de córte elegante e supe-
rlor qualidade á .

Sweters algodão á .

�weters pura lã á .

Sweters pura lã c/ mangas compridas
á .

Casemiras de lã, corte (gde. pechim-
cha) .

CASEMIRAS FINAS, recebemos °

que hª Il� mai� mQ_d�rn_Q •••••••• 1.

Cr$
275,00
390,00
175,00
790,00

1.590,00

375,00

185,00
26,00

. 16,00

8,70

260,00
245,00

375,00

345,00

375,0)
14,00
40,00

59,00

125,00

APARELHO DE JANTAR, CHÁ E
CAFÉ (Ingleses) ainda temos l"l
guns, por preços convidativos.

Im.lul. iJnardo a mãrch3 da Sla SEHSA(IO tAL

e VITOllOSA LIQUIDAÇÃO, com o.: acréscimo
eas RE H -YIHr AS NOVWADES DE ESTAÇÃO e

amda com lima MAIOR BAIXA DE PREÇOS

A MODELAR
se ufana do êxito obtido, ao mesmo tempo

Que manifes�a o quanto lhe é sinceramente

guto o fato de represanter esse sua (iquida<ão
um DECIDlllO E REAL FAUTOR DE ECONÔMIA

para a POPULAÇÃO FLORIANOPOllTANA, � quem

TANTAS ATENÇÓE'S DÉVE !

Casaquinhos para meninas
e meDinos !

Capinhas colegiais
e sobretudosinhos.

Legítimos PaoDeauI Franceses
li

Cengeleuns e passadeiras
de Congoleum !

SEDAS
Kimomos, acolchoados á .

Jogos de Jersey á .

Calças de Jersey á .

Camisólas finissimas á .

ASTRAKAN SEDA métro .

Blusas de seda á .

Sedas em metro, só temos em quali-
dade natural, por preços realmente
baratos!

LÃS
Manteaux de pura lã, tipo reclame á
Manteaux de superior qualidade, á ..

Manteaux com forro seda, últimos
modêlos á .

Idem, idem em lãs lisas, confeção
nnissima á .. -,/!, .

Tailleurs de pura lã á .

Blusas de pura lã desde .

,

TAPETES

'Cruzeiro 0,50x1,00
..

.

O,60x1,20

1,20x1,80

1,60x2,30

2,00x3,OO

200,00
39,00
13,00
50,00
90,00
15,00

....

"

"

95,03
135,0()

200,00

235,0()
135,00
35,00

39,0.

50,oQ

175,00

395,00

490,00

Smirna 2,00x3',OO 870,0{)

Oriental 1,20x1,80 255,0()

Bagdad 2,00x3,00 1.080,oa

Temos ai'nda 1 CHIRAZ legítimo,
2x3, fabricado no Marrocos Fran-

cês, por. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.9ü_O,()()

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO--Sábado, 24 Oe Junho de 1944 1

Coluna Evangélica
A GUERRA

A ciência não pode matar a

guerra, porque a ciência não
tem o novo coração e sempro
leva a espada ao rebôlo. O co

mércio não pode matar a guer
ra porque o comércio não tem
o novo coração e sempre :::w

menta a fome ela cobiça. O
progresso não pode matar a

guerra porque não tem cora

ção de espécie alguma e o pro
gresso, em di reção errada, 11 os

,

arrasta- para tremedais sem

funelo, que tudo engolem. O
direito não pode matar a guer
ra porque o direito nada mais
é que trageís cipós com que se

amarram os braços ela huma
nidade; e a natureza humana
- quando se desnorteia, 1'8-

benta-os e carrega as portas
de Gaza. A instrução não pode
pôr têrrno à guerra, porque a

instrução disciplina a Inteli
gência, desenvolve os pendores
mentais, põe o homem de pos
se de formulas, fatos e conhe
cimentos que podem torná-los
dez vezes mais senhor da ter
rível arte da destruição.
Quem acabará com a guer

ra? O mundo tem três tlage
los históricos: a fome, a peste
e a guerra. Cada um conta as

suas vítimas por dezenas" de
milhôes. O comércio matou a

fome, Pelas estradas ele ferro
e pelos vapores a matou. Jaz
como serpente morta ao laelo
do caminho por onde a huma
nidade subiu ao lugar onde se

acha hoje. A ciência matou :1

peste, A peste negra, a peste
bubônica, o cólera, a varíola,
a febre amarela - todos já re

ceberam o seu golpe mortal.
E foi a ciência que o vibrou.
Todos êsses Inimigos jazem
moribundos ao lado elo cami
nho em que a humarrídade
marcha para um dia mais glo
r ioso.
Mas quem eliminará a guer

ra ? Nem o comércio, nem a

ciência, nem ambos juntos. Só
mente a Rellglão é capaz de
eliminar a guerra, porque só
ela cria um coracão novo. Sem
religião estamos-sem esperan
ça no mundo. Sem Deus esta- I

remos perdidos ".
H. E. Fosdick.

(Da "Revista A. C. M.").
Igreja Presbiteriana lnde

pendente de Florianópolis.
Rua João Pinto, 37.
Horário elos serviços religio

sos para domingo:
Escola Dominical: - às 10

horas - assunto: "A Relígfão
Cristã".
Culto Público: - às 19 ho

ras � Pregará o ReY. Aretíno
Pereira de Matos. Tema: ".\_
volta de Deus".

ENTRADA FRANCA.

A. P. n,
...- -_-_". - _-_-.-.-.-..- � �

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laborat6rio de Análises

Consultas diariàmente, das
3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado,7 (Ed.S. Francisco)

Res.: rua Visco Ouro Pre t o , 7

! '

Vendem-se: uma na Rua Fernan
, do Machado, com 4 quartos, 2 so>

las, côpo cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,OG
Tres na Rua Uruguay, de rncideâ

ra. todas alugadas. terreno plano,
medindo IOx58 por o-s 20.000,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
água. medindo o terreno 30xl2xl.5
por o-s 12.000,00.
Uma na rua Almirante Alvim,

com 2 quartos. sala, dispensa, vo

ronda etc .. terreno corn 2EJx45 por
Cr$ 20.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Preço de venda Cr$
60.000.00.
Uma na rua Frei Caneca, receri

construido 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 residencias) por Cr$
70.000.00.
Uma na rua General Bittencourt

por 35 000 cruzeiros.
Uma na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiros.
Uma em Coqueiros, 6tima resi·

dência, na praia, por 15.000 cru

zeiros.
Uma no Estreito, com 2 quartos

etc. por 7.000,00 cruzeiros.

di Uma na rua Major Costa, reoem
Ia I construido por 45.000,00 cruzeiros.

TERRENOS
_ _ Vendem-se um na Avenida Trom-

S. JO iiO Ba II s ta, powski, terreno plano, medindo

PreCUT.50r de N. l2x37 por c-s 15.000.00;
.

h
Um na Rua Jaguaruna. Idem

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

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

coro 8x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Carnboriu com 25x45

metros, veride-se também a me·

tade por 20.000.00 cruzeiros.
Um 6timo lote em João Pessôa,

:lom ônibus à frente, Cr$ 10.000.0.0
Um na rua Frei Caneca com

l3x40 m ts. Preço 8.000,00,

santo doo

COMPRAS E VENDAS

NA FRENTE ITALI.I\_NA _. Bombardeiros médios americanos decolam de suas bases, na Sardenha,
a'fim de participarem ie' novo e devastador ataque contra posições nazistas. na Itália e no sul da

França. visando, principalmente. desorganizar as comunicações inimigas. -F'ôt o da Inter-Americana·.

I Enquanto a Igreja, com excepção
de Maria Santíssima, celebra o

aniversário da morte dos santos,
festeja ela o aniversário natalício
do 'maior vulto do Antigo Testa
menta; talvez, porque êste santo
foi canonizado pelo próprio Salva
dor e .,isto antes da morte. S.
João J\'a um filho da graça díví
na Seu nascimento fora anun-

ciado a um pai que, segundo as

I ..... • �:,�.I �...l�" . � -, �:�e!ar pn;������d;6;orP�:��a à�
_� � ��__ =�_ !:.: ::. idade avançada em que êle como

sua esposa Elisabete se achavam.
A �lFILlb ATACA I ulJU.t.J Vh,ÚANlbMÚ E quando o futuro Precursor do

O Fígado, O Baço. o (Or�çiio, l) E...'tôm'ago. (lA Messias ainda estava escondido

Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres nas entranhas abençoadas de sua

DOS OSSOS, Reumansu.«, Cf'gut-ir-a, Queda do (a.
santa mãe, foi purificado das con

sequências do pecado original porbelo, Auernis e· Abôr to s. ocasião da visita de Maria, Me
Inofensivu ti" orgauism«. Agradavel

I
dianeira de todas as greças. Sua

com .. um licôr juventude passou a s. João na

O ELIX'R H14· I N S P preparação p r óxi rn o po ro sua su
,. e�la ,Il_Pr-\IVli',O JII:-' O D.... como blime missão de aruncicr'o Mesauxtlrar !lu trateun-nro da 8jfilis e Reumatismo sias que estava no meio de um

da me�mtl origem povo e que não era conhecido.
Ft-\ LA M CELF:BHIDA DES MÉDICAS Nas águas do Jordão batizava as

�pbre O prp.p ,r�d! ELIXIR I A C· mposlção e O sabor a. massas, exortando as a uma vida

I.914. devo d.zer-thes. sempr .. grudsvet. do ELIXIR cV14. re-
honesta. Dirigia se sem distinção

que O tenh. empregado, em comen dam-ne como arma de de pessoas. a todo· Nem parava

OS. casos de
.

índlcaçao !ipr(,- íacíl manejo para o público diante da pessoa do r e r- títere He-
.

príada (SifllIB �ru vertas de ,no combate á Sífilis, qualída- Iodes, que tomara por esp ôso a

suaR manUestdl;oer» OS resul- deli! que trequentemente a. mulher de seu irmão, enquanto
rado s têm sido saustatoríos, nroveito no Ambulatorlo d i este ainda vivia. João repreendeu
poís são rapldos e duraveís. Maternidade de Santa Marl�. francamente oc rf:>incestuo�o, e.

S1 esh lhe tivesse perdoado tal
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu. franqueza em vista da estima que

1. lIiIlIi!flCI_lil!IIl • ..;L tinha do Batista, a mulher adúl-
tera não perdoou: o carrasco teve

que cortar a cabeça do defensor
intrépido da castidade e da scnt i
dade do matrimônio.

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi. AGENTE EM FLORIANóPOLIS

camentos, mais confôrto nu
C AMP O S I" O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"leito de sofrimento, etc. etc... SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

(Campaha de Humanidade NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
�o Hospital de Caridade)'. f ..-A.�·__• A·.·.·..• _._ -.�- A-.·---A- A."-- _

- _.....

TE JUIZO

Santo de Domingo

S. Guilherme, Abade
1085 foi o ano que viu nascer,

em Vercelli (Piemonte), o nosso

santo. Seus pais pertenciam à no

breza. Com 14 anos de idade re

solveu Guilherme viver> somente
para Deus. lt primeira consequên •

cio desta resolução foi a renúncia
à herança paterna em favor dos
pobres e uma peregrinação a Com
posteln. Voltando para a Itália,
retirou se para uma Iilolidão, onde
restituiu milagrosamente a luz
dos olhos a um corrrp ôrrio cego.Te·
rnendo as ovações das massas po
pulares, . empreendeu uma viagem
para a Terra Santa. Ma.s, em Mel
fi, foi preso por uns salteadores
de estrada e, horrendamente mal
tratado. Escapando das mãos dos
malvados procurou o monte Aveli·
no onde, pouco depois, chegaram
uns padres seculares para, debaixo
da direção de Guilherme, dedica·
rem-se à vida monástica. Este
fundou vários conventos. Rogério
II', chefe dos Normandos, chamou'
o à sua certe, ajudando o na fun
dação de outros conventos, remu

nerando dest'orte os bons serviços
que o santo abade prestara por
seus sábios conselhos e seus es

forços de reformador da vida re

ligiosa. Uma morte santa encerrou
uma vida cheia de trabalhos e

merecimentos, no dia 25 de [u
nho de 1142.

CASAS

CHACARAS
Uma em Barreiros com 63.000

rnts2.30,OOO,00.
Informações com A. L. ALVES.

Rua Deodoro 35.

HEMORROIOIS
EJte e!ptcifÍfu
fA.IiV;tI cd dõteJ
e eult44S
iufecfõtS ,

���

MATISMO D� MESMA

ORIGEM? USE o PO·

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hernor
roides, é imediata, alivia

�t;'�� as dôres e os prurídos,
'""�.,. ....,_ acalma e evita as cornplí

� -cações infecciosas das ul
cerações e varizes hernor
roídais. A venda em tedas
as Farmacias êin bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

PULAR PREPARADO

MAN ZAN
PARA HEMORROIOn
Um produto De Wlu

REPRESENTANTES E VENDEDORES
I

«Grande fábrica,de folhinhas procura nas Capitais
e no Interior. Otimas condições. Tõda garantia,
Adiantamento de comissão. Cartas à fábrica.

Caixa Postal, 2286. São Paulo».

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Ra. CODIelheiro M.fra, .. e 5 - FONE 1.642
EDtre,•• domiau.

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

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6,7. 8e lO horas.
Novena; às 19 horas.
Em dias da semana; Missa: às
1,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas
Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho
raso

Puríssimo Coração de Maria (Par.
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 1 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha, 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 (s6 alunos) e

8,30 horas.
Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas.
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos os dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

Estreito: 7,30 horas.
São José: 1,30 e 9.30 horas.

Coqueiros: 9,30 horas; dia seguin-
te: 7 horas.

Fundada em 1870 -- Séde: B A f A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e Cri 71.6116.189,20r-eservas

Cifras do balanço de 1942:
Responsabilidades Cr$ 4.999.477.500,58
Receita . . .. . _ Cr$ 70.681.048,20
Ativo ,.. . ...............................• Cr$ 105.961.917.-70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957.,20
Responsabilidades ,... .

' Cr$ 76.736.401.800,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

Agêncías e sub-agências em todo o território nacional. - SUCW'S6! no

Uruguái. Reguladores de avar-ias nas principais cidades da América, Europa
e Mriea.
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pot? gue não
NOVA IORQUE, 23 (U. P.) --_ o COMUNICADO JAPONÊS� SôBRE A BA!ALHA AERO-NAVAL DO PACIFICO, DEPOIS DK
ENUMERAR AS PERDAS NIPÔNICAS E OS POSSíVEIS DANOS QUE TERIAM SIDO CAUSADOS AOS NORTE-AMERICANOS •..

CONCLUE, DECLARANDO QUE '�ESSA BATALHA NÃO PODE SER CONSIDERASA DECISIVA". NÃO 'DEIXAM DE TER RA
ZÃO OS ALMIRANTES DO MICADO. MAS A CULPA NÃO É DOS NORTE-AMERICANOS, QUE LEVARAM MESES A PRO�
VOCAR A ESQUADRA NIPÔNICA PARA UM ENCONTRO DECISIVO; E, SIM, OS PRóPRIOS MARINHEIROS JAPONESES"

QUE FUGIRAM A TODA VElOCIDADE, QUANDO VIRAM QUE AS COISAS NÃO CORRIAM BEM ...
- ... � - - - - -

foi " decisiua "
• ..

"
• •

Florianópolis, 24 de lunho de 1944

A falada ofensiva soviética
LONDRES, 23 (U. P,) - O lançamento da ofensiva de ve

rão russa, anunciada pela D. N. B., foi confirmada pelo comu

nicado de guerea alemão. De parte soviética, no entanto, não
há qualquer informação a respeito, de modo que ainda é pos
sível tratar-se de outro balão lançado pelos alemães. A ser ver

dadeira, a notícia sôbre os "pesados ataques russos ao longo
da rodovia de Smolensk e Orsha " significaria que foram reini

ciadas as operações na Rússia Branca, na rota para Varsóvia

e Berlim. O comunicado alemão já admite penetrações locais
russas nas linhas germânicas, embora afirme que foram tôdas
elas repelidas. Os russos, no entanto, vinham concentrando'

poderosa artílharta naquele setor.

Londres, 23 (U. P.) - Até o pântanos de Minsk. O mais se

momento, nenhuma ínrorma- tentrional dos referidos seto

ção de fonte russa sôbre a res está a noroeste de Ostroy,
ofensiva que os soldados so- que fica situada ao sul de
vléticos teriam empreendido Pskov, sôbre a estrada-de-ter
na Rússia Branca. As notícias ro de Leningrado-Duvinsk, no

de que se dispõe são tôdas elas ponto em que penetra na Le
de fonte alemã, assinalam que tônia. O segundo setor fica a

a investida russa se dirige sô- oeste de NeveI, e enare Polotsk
bre Minsk e os Estados Bálti- e Novorshev, onde os russos

coso Da região de Vitebsk, se- atacam em direção a Duvinsk,
gundo as emissoras do Reich, nas margens do rio Dvina. O
os vermelhos empreendem terceiro fica em ambos os la

grande avançada para entrar dos de Vitebsk, rumo a Minsk.
em coordenação com a ação Vitebsk tem até hoje permane
dos Aliados na Europa. Entre- cido em poder dos alemães,
tanto, nos círculos locais, ad- apesar das sangrentas bata
verte-se que os gerrnamcos lhas, quase comparáveis as de
costumam exagerar, algumas Stalingrado, que aIí se desen

vezes, fortes concentrações, e rolam desde dezembro último.

simples operações de reconhc- Os alemães, porém, não se re

cimento, considerando-as ofen- feriram especificamente ao

sivas, afim-de afirmar, em se- quarto setor da ofensiva russa.

guida, que os alemães conse- De acôrdo com o comentarista

guiram repelir a investida. Os militar alemão, coronel Von
nazistas anunciaram que os Hammer, durante as primeiras
russos atacaram numa ampla 24 horas da ofensiva soviética,
frente, empregando fôrças en- os russos fizeram uma penetra
couraçadas como pontas-de- ção nas linhas alemãs, ao ca

lança para a infantaria, en- bo de várias horas de encarni
quanto que a aviação a prece- çada luta a suleste de Vitebsk.
dia e abria caminho para as Hammer afirmou qtk a referi

fôrças terrestres. Segundo os da batalha prossegue com tôda
germânicos, os ataques se

efe-r
a fúria e que êste setor constí

tuaram em quatro setores da tue um dos maiores teatros de
frente central, ao norte dos luta na' frente central.

,

LONDRES, 24 (U. P.) - A emissora de Moscou acaba de
confirmar, em parte, a notícia divulgada, ontem, pela emis
sora de Berlim, relativamente à ofe:nsiva' russa na Rússia
Branca. Divulgou a rádio da capital soviética que os nlSSOS

empreenderam grande ofensiva, na zona de Vitebsk. E acres

centa que na primeira arrancada os russos 'romperam as linhas
alemãs numa extensão de 30 aprofundando-se de 12 a 15 kms.
Mais de 50 localidades foram ocupadas pelos soviéticos sómen>
te a suleste de Vitebsk.

Sociedade M. e R.
-:Santo Amaro»
Com um prograIlla que abrange

0S dias 24 e 25 do corrente, isto é,
hoje e amanhã. será inaugurada
em Cambirela [ex-Santo Amaro], a
Sociedade Musical e Recreativa
«Santo Amaro», a que já tivemos
opoeturddude de nos referir, e que
certamente, muito fará pelo desen
volvimento social daquela próspera
localidade do município da Pa-
lhoça. '

..........................
Gesseler foi
liquidado'!
Londres, 24 (U. P.) - Infor

mações obtidas em círculos
franceses fidedignos revelam

que os patriotas em ação na

França assassinaram o capitão
Gesseler, da "Gestapo", na ci
dade de Murat, ao sul da Fran
ça.

Proibida a

exportação

0,8 Aliados darão outro golpe
Londres, :H (U. P.) - Os

aliados projetam outras opera
ções em grande escala, cofncí
dentes com a queda de Cher
burgo. 3Ias, onde e quando se

rão empreendidas, somente
poderá dizê-lo o Estado-Haíor
aliado. A referência aliada a

próximos golpes contra li Ale
manha não foi ampliada. A

agêncía . alemã D. N. B., toda-

Tia, disse que parece que as

tropas anglo-americanas, eon- na :Normândía permanecia es�

centradas na Inglaterra, serão tática no sétimo dia couseentt,
lançadas contra as costas da "o. ESl)eSSaS nuvens espar
Bélgfca e da Prança seteutrto- g'iam-se sõbre as praias e zo

nal. E acrescentou: "Depois nas de batalha. E o estado do
tle empreendida a ofensiva so- tempo, que se classificou de
víétíca de verão, deverá espe- "eSI)antoso", reduziu o apôi�
rar-se que os anglo-ameríoa- aéreo com flue os norte-amerj,
nos começarão, em seguida, a I canos empreenderam, ontem,
segunda etapa da. Invasão", o assalto final sôbre ('herhur-,
Fora. de Cherburgo, fi situação �o.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
'C O C E I R AS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

PORTARIA N. 4
A Comissão de Abastecimento do Es

tado de Santa Catarina, no uso das atri
buições que lhe confere a alínea b, do
artigo V, da Portai-ta n. 220, de 4 de maio
de 1944, da Coordenação da Mobilização
Econômica, .

RESOLVE:

Art. 1° - Não poderão ser exporta
dos para qualquer ponto do território na

cional, sem que, previamente, a respecti
va guia de exportação seja visada por
esta Comissão, os seguintes produtos: ar
roz, banha, batata, cebola, charque, fa
rinha de mandioca, feijão, milho, man

teiga, gorduras vegetais e óleos alimentÍ-
cios e compostos. •

Art. 2° - Qualquer pessoa que se
opuser, ou criar embaraços à execução do
disposto no artigo anterior, será proces
sada nos têrmos do art. 60, do decreto
lei federal n. 4.750, de 28 de setembro de
1942. .

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
quaisquer disposições em contrário.
Florianópolis, 23 ele junho de 1944,

Nerêu Ramos, presidente.

NUNCR EXISTIU IGUJ:1L

Notas Católicas
..

Realiza-se, amanhã, às 9

horas, na Igreja de N. S. do
Rosário, a missa elo quarto do

mingo do mês.
A Irmandade, espera que to

dos os seus irmãos, compare
çam d. referida solenidade.

Em Saipan
Washington, 24 (U. P.) � O

Departamento de Marinha co

municou o seguinte: "Nossas
tropas que operam na ilha de
Saipan fizeram novos avanços,
progredindo cerca de 2 kms.
ao longo da linha costeira d r
bahia de Magiciene até o po
voado de Laulau, atacando o

bolsão de resistência inimiga
no monte Topachau, que foi
reduzido a metade. As nossas

tropas conquistaram POSiÇÕ8t;
no cume do monte Naf'utã, sô
bre a costa oriental, manten
do intensa pressão durante O
dia e a noite sôbre concentra

ções de tropas e instalações
inimigas com o ã:poio de avia

ção e artilharia, além dos ca

nhões navais. Durante a noite,
vários aviões inimigos arroja- Aml-8ft do Bras.-Iram bombas perto de nossos yU
transportes e ao longo da cos- Rio,24 (A. N.) - Regressou - _-- ----

ta, sem ocasionar danos. Espo- ontem de São Paulo pelo avião Do Rio à Bahia
rádico fogo inimigo foi dirigi.- noturno o sr. Gabriel Gaonza- Rio, 24 (A. N.) - O presi
do contra nossas unidades na- lez Videla, que vem de renun- dente do Conselho Nacional de
vais pelas baterias dê costa [a- cíar ao cargo de embaixador do Trânsito informou ter inaugu
ponesas, porém, essas posições Ch_ile em nosso país, e que nal rado a l!gação �o?oviária .dire:..,inimigas foram rapidamente proxima semana regressará, ta. do RIO a Teofllo 9tom, em

postas fora de combate". com sua família, a Santiago. Minas, numa extensao de 760 '

---------------------------- kms. O percurso foi feito eni-
o

10 horas. Adiantou o presiden
te do C. N. T. que dentro de
um ano estará completada a.

ligação rodoviária direta da'
Rio à capital da Bahia.

A França e sua
libertação
Washington, 24 (U. P.) -

Roosevelt reiterou sua crença
em qu� grande parte da Fran

ça seria libertada antes que o

problema da administração ci
vil, envolvendo a questão do
reconhecimento do C o m i t é
chefiado por De Gaulle, seja
levantado.

o comunicado
finlandês
Londres, 23 (U. P.) - O co

municado finlandês difundido

pela D. N. B. diz que, no istmo
da Carélia, a pressão russa sô
bre a zona nordeste de Vítpurí
continua e indica que víoleu-

l tos comb.ates ali tiveram lugar
durante todo o dia de ontem.
Mais adiante a nota assinala

que, apoiados por poderoso fo- I

go de artilharia e importantes,
formações aéreas, os russos

realizaram duas penetrações
entre a estação ferroviária de
Talli e Vuoksen, penetrações
essas que foram elímínadas. A
nota finlandesa também fa!a
em evacuação da cabeceira de,

ponte de Sysveari e a rettrada.
dos finlandeses no istmo de
Masselkaeii, afim-de ocupar"
linhas defensivas mais cureas,

o debate fOi
adiado
Washington, 24 (U, P.) - PL

Comissão Naval do Senado
adiou o debate em torno dO'

projeto que autoriza a Mari
nha dos Estados Um idos a ce

der navios, até mil toneladas".
a países latino-amerícanos,
para depois que terminem as

férias parlamentares, as decer
to se prolongarão até primeiro'
de agosto.

Feliz ação dos
submarinos

Brasil-Bolívia
Com destino a Blumenau,

Washíngcori, 23 (U. P.) _ {) seguiu ante-ontem o sr. Carlos

Departamento da Marinha co-
de Campos Ramos (Leléco),

municou que "no Pacífico e no
que naquela cidade do norte

Extremo Oriente submarinos
do Estado, dirigirá técnica-

americanos
.

t
mente o Olímpico, dalí.

anunciaram er
. . . O "Estado" esportivo, faz

afundado 16 navlO�. ll1ClUSIVe votos pela feliz permanência
uma belonave auxllI_ar, como do destacado "entraineur" ca

:r:esultado de op.eraçoes nessas tarinense, naquela comuna do
aguas. Os nav!os af.UJ:dadqs Vale do Itajaí.foram 7 cargueiros médios, 4 ....

cargueiros pequenos e uma

na-j Camisas,
Gravatas, Pijames

ve
_

de g�erra auxiliar. �stas Meiasdas me�hores, pelos me

açoes nao foram anunciadas nores preços so na CASA MIS·
antertormente ". CILANEA -Rua Traiano,l2

-

Prectosa
biblioteca
Curitiba, 24 (A. N.) - O go

vêrno do Paraná acaba de ad
quirir da família do famoso fi
nancista paranàense Joaquim
Pinto Chichorro, falecido há
anos, sua biblioteca, constituí-:
da de 20 mil volumes em sua

maioria de filosofia e socíoío
gia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


