
3 toneladas ossos humanos
SIDENTE VARGAS, ENCONTRARAM-SE, NA NAVE DO TEMPLO E NAS IMEDIAÇÕES, CÊRCA
OSSOS HUMANOS. RECOLHIDOS A 12 GRANDES CAIxõES, FORAM CONDUZIDOS PARA

,
.

RIO, 26 (C.,M.) -- NA DEMOLIÇÃO DA IGREJA DE SÃO PEDRO, A-FIM-DE PERMITIR A PASSAGEM DA AVENIDA PRE.
DE
o

TRÊS TONELADAS DE
CEMITÉRIO DO CAJÚ.

o Moscou, 25 (U, P,) As tende-se a novos setores, Pode-
tropas russas investiram sôbre rosas fôrcas soviéticas acome

as principais posições que de- tem contra as posições nazis
fendem Vitebsk e agiram vío- tas, em ambos os lados de Vi
lentamente em tôrno da torta- tebsk.. a léste de Mogilev, 136
leza da Rússia Branca, deixan- krns. ao sul, e em ambas as

do-a quase que totalmente iso- margens da estrada Smolensk
lada. Enquanto isso, a nova Minsk, Notícias soviéticas da

J
ofensiva soviética de verão se frente revelam que a ofensiva

Ano XXX, Honenópoüs-« Segunda-feira, 26 ce Junho de 1944 H. 9141 desenrola para o oéste, numa no setor central se desenvolve
vasta frente, não obstante a sem obstáculos, enquanto uni-

Em Cherburgo e em Caen (Na frente da Carélia ���i;�:��!adeal��bat�e��:�� ���������:so:��;��s i�fc�!I;
Moscou, 25 (U. P,) _ "As que o ataque tomou de surpre- de mais de 40 kms., em dupla

tropas russas da frente care- sa os alemães. Acrescentam irrupção em ambos os lados de

lJe um posto avançado na nortue e Cherdon-Nerette. Es- liana, apoiadas de flanco pe- que certeiros golpes est� cor- Vitebsk. Aduzem tais notícias

Normândia, 26 (U. P.) - Os ta última, que se encontra a 5 los navios do lago Ládoga, pas- t'�ndo com rapidez as �mhas ,que a ampl�t.ude _e profundída
soldados norte-americanos in- krns. a nordeste de Caen, sô- saram à ofensiva ao norte e ferreas em poder dos nazistas e de das fortíficaçôes de campa

vestiram, ontem, sôbre os cer- bre a margem oriental do rio leste de Lodenoye-Pole; em se- que saem de Vitebsk. Com es- nha germânicas obrigaram os

1'0S que dominam Cherburgo. Orne, está semi-destruída pelas guída, forçaram a trav'essia do sas operações, está selada a rus�os a iniciar a ofensiva de

E às primeiras horas, destrui- bombas. Por enquanto é o que rio Svir, ao longo da frente, en- sorte da gra�de base, que,. pr?- verao empregando em grande
ram todas as principais bases- mais avulta para registro na tre os lagos Onega e Ládoga, v:avelmente, e ? _ponto mais so- escala os reconhecimentos ar

-de artilharia germânicas, que frente de combate da Norrnân- penetraram nas defesas inimi- lIdamente fortificado de toda a mados. Elementos de explora
impediam o avanço dos aliados dia. gas fortemente guarnecidas e, frente russo-gerIl2ânica. O al- ção, em elevado número, pene
para o porto. Apenas uma base ..............-wI".-_...-.-_-_-_....-._._................-�.'" avancando durante 3 dias de 1 to comando alemao, por sua traram no labirinto de trin

não foi destruida e está esta- batalha, tomaram mais de 200 vez, anunciou que "� pressão cheiras dos nazistas, operando
belecida a norte de La-Mare-á- Desaparece no Brasil povoações". Essa revelação foi ,i russa aumentou de VIgor e es- largamente.
-Canards, a uns 1.300 metros um aviador uruguaio feita, ontem, na ordem-do-dia

ao sul de Cherburgo. Outras Montevidéu, 26 (U. P.) -- que o marechal Stalin dirigiu I
fortificações do setor merídío- Oficialmente se anuncia o de- ao general Maretskoff, coman- Avançando entre granadasnal foram destruidas e seus saparecimento do alferes de dan!:_dê�e setor.

canhões arrancados de' suas aviação uruguaio Victor Mane A Alfân-d-e-g-a------ Flottemanville-Hague, 25 (U. P.) - A artilharia dos Es-

bases. Não obstante, várias ba- Tuya, que estava realizando taelos Unidos suspendeu sua ação, temporàriamente, para eví-

terias nazistas continuavam um curso 'de aperfeiçoamento não funcionou tar o inutil sacrifício de soldados norte-amertcanos, os quais,
fazendo fogo do vale de Cher- no Brasil. O acontecimento te- Rio, 25 (A. NJ - A Alfânde- em várias oportunidades, ultrapassaram fortins teutos, que

burgo e das plataformas de cí- ve lugar depois das 19,30 do ga desta capital não funcionou são deixados para trás a fim de que os elementos de retaguar
mento situadas no lado oríen- dia 13 do corrente quando o ontem, devido à sua mudanca da �atem de seu destino. Têm sido registrados alguns bombar

tal do grande porto francês. referido alferes realizava um para o novo edifício. Ocaso' é deios, efetuados por aviões mergulhadores, sôbre objetivos

Segundo o correspondente de vôo de circuito entre o Campo inédito. Somente na próxima cuidadosamente assinalados, enquanto que soldados, em ação
guerra da United Press, conti-I elos Afonsos e Cabo Frio. A Es- segunda-feira seus serviços se- na frente, esperam o efeito das bombas, para imediatamente

nua travada violenta batalha cola de Aviação Militar do Bra- rão reiniciados. reiniciarem seu avanço.

na zona de Caen, onde os br í-. sil deu o aludido alferes como

tânicos libertaram Sainte-Ho-· perdido.

A pressão russa sôbre Yírebsk
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Proorir.tário � Oirplnr-ffOrf'nt .. - AlTINO ·FLORE.S

Teifãvãíit�'
Londres, 26 (U. P.) - Navios de guerra britânicos ataca

ram e destruiram um comboio alemão que tentou sair, à noite,
do porto de Cherburgo. Êsse comboio consistia em 7 navios de

carga escoltados por barcos de guerra. As fôrças navais ligei
ras da armada britânica atacaram o comboio, precisamente,
quando êle abandonava o porto. Foram destruidos dois navios

mercantes, três saíram fortemente avariados, enquanto que os

restantes se refugiaram em ilhas do canal da Mancha. Acredi
ta-se que certo número de importantes elementos alemães, bem
como valioso equipamento, encontravam-se a bordo dos navios
dêsse comboio.

ferrovia Belfurl-ParísCortada a
Londres, 25 (U. P.) - As fôrças francesas de resistência

desorganizaram completamente o tráfego da estrada de ferro
Belfort-París. Esta notícia acaba de ser transmitida pela rádio
francesa. Acrescentou que se trata de uma das mais importan
tes rotas de abastecimentos dos alemães. Os patriotas cortaram
essa ferrovia numa extensão de 360 kms., em numerosos luga
res. A destruição da referida estrada-de-ferro é muito impor
tante, e os patriotas prosseguem, cortando as linhas telefôni
cas e outras comunicações naztstas.
.-_.,..-.._-_._-.-_-.._-..-_-_-_-..-.-_--...-_..-_-........-.-...._._-_._-_._-....._-_-_-_._._..-_......-_-_-.._......

I

Quantos nazistas há em Cherburgo �
Londres, 25 (U. P.) - As defesas alemãs dentro de Cher

burgo - segundo aquí se sabe - são bem formidáveis mas

não tão poderosas como as da Criméia, embora comparáveis
às encontradas em Bizerta e Tunis. Como quer que seja, re
conhecendo e proclamando a importância do porto de Cher
burgo, a mais importante captura dentro da própria fortaleza
será a dos contingentes de tropas nazistas, que nela se acham.
Em número, é possível que êsses contingentes oscilem entre
15.000 e 30.000 homens, não havendo dados seguros que per
mitam estabelecer qual o verdadeiro potencial inimigo em

soldados dentro da praça.
III

,
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POR QUE se arnscar

a "surpresas" se há
.

uma maneira segura

de fazer bolos

fÔFOS!
m MACIOS!

�--..

• Imagine a decepção dos seus ...

e a sua própria ... se o bôlo apa
rece mirrado e de mau aspecto e

sabor... Evite êste «desastre» usan

do o Composto «A PATRÔA,..

De textura finíssima e isento de
umidade, o Composto «A PATRÔA»

assegura bolos crescidos, macios,
de aparência convidativa e sabor
delicioso!
O Composto «A PATRÔA» é

ótimo, também, para frituras leves
e digeríveis! Experimente êste ex

celente produto.

COMPOSTO

UM PRODUTO DA Swift do Brasil
J.W.T.

I
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Venceu também a morte, depois de ter
abatido 27 aparelhos nazistas

DE UMA BASE DE ATAQUE correr a coberta e lançar-me
DA OITAVA FÔRÇA AÉREA no espaço. Mas a coberta não
NA INGLATERRA, junho - corria, estava amassada à
Vamos ouvir o capitão Robert fôrça de estilhaços de grana
Johnson, piloto de um "Thun- da. O motor, atingido, funcio
derbolts", que abateu 27 apa- nava pessimamente. Perante o
relhos alemães, batendo assim inevitável, sentei-me e desisti
um record entre os aviadores do paraquedas. Recuperei a se
norte-americanos. Tem apenas renidade. Já estava para além
vinte e quatro anos e é natu- do medo. Perdi a consciência
ral de Lawton (Oklahoma). dos perigos que me ameaça-
- Passei nos arredores de vamo Quando me julgava per

Rouen um momento bem cri- dido, o motor começou a tun
tico. 16 Focke-Wulf-190 ataca- cionar melhor. Rumei para o

vam nossa esquadrilha de oito sul. Consegui atingir 19.000
"Thunderbolts". Seus canhões pés de altura. Faltava-me oxi
de 20 milimetros disparavam gênio e tinha tonturas. Já me

incessantemente contra nós. via caído em terra francesa e

Trinta dêsses projeteis fizeram com as perspectivas, no me

alvo no meu aparelho de uma lhor dos casos, de poder re
só vez. O avião ficou rapída- gressar à Inglaterra só dentro
mente perfurado em vários de algumas semanas de aven

pontos, a cabine incendiada, o turas. Mas, não. Tomei a díre
motor avariado. A mica da co- ção do Canal. Entretanto, o

berta tinha sido toda estilha- fluido hidráulico continuava a

çada. Tinha estilhaços de gra- cair-me nos olhos. Expuz a ca
nada na mão esquerda e no beça ao vento para encontrar
pulso direito só ficava a cor- alívio. O vento quasi ma levou,
reia do relógio. A máquina ti- mas recuperei a vista. Che
nha saltado como se fosse cor- guei às costas francesas. A dis
tada por uma navalha. Po- tância, ainda voava um dos
rém, milagrosamente, de toda "Focke-Wulf", que me havia
aquela rajada de fogo, só me perseguido. Avistei Dieppe.
ficara um arranhão no nariz. Não sei porque, a artilharia
Perdia altura. Um grupo de I anti-aérea não me perseguiu.
nossos bombardeiros voava à O aparêlho nazista correu cé
frente de mim e eu lancei-me lere para mim. Disparou no

no meio deles. Não sei como vamente, mas não atingiu ne

não cheguei. Não via nada. O nhum ponto vital. Gastou to
fluido hidraulico inundava a das as suas munições no meu

cabine, salpicando-me todo e esfacelado aparelho. Depois,
caindo-me nos olhos. O óleo deixou-me em paz. E, um pou
cobria o para-brisa. Procurei co mais tarde, ater}j;sei numadominar o incendio. Dei pelo base inglesa, depois de ter de
rádio o sinal de que me ia lan- frontado a morte, que julguei
çar em paraquedas. Procurava inevitável.

SEJA SUA

Á SÁUDE DÁ MUtllER
FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacêutico NILO LA.US
Hoje e amanhA ser6 • _na preterida

orotr.. ..elo..... e flIItrlllllre1raa - Homeopatlu - Pertamarl.loa -

Artllfoa de borr.cha.
Garan� li exata obS6rTAnel. DO rece1hlArlo m6m .....

PRECOS MÓDIeOS.
-

_m1)1lc�-
A DIVINA ARTE AO ALCANCE DE T008S

TUDO POR CORRESPONDÊNCIA

PRIMEIRA PARTE

GRAMÁTICA MUSICAL ou PRIMEIROS ELEMENTOS
Esta primeira parte consta de 21 lições

SEGUNDA PARTE

APERFEICOAMENTO DOS ESTUDOS
da teoria musical, solf�jos, exercícios para a voz, estudo de piano;
violino, violão e bandolim, na forma mais prática, clara e eficien

te, ao alcance de qualquer pessôa que saiba ler.
Esta parte consta de 43 lições.

TERCEIRA PARTE

TRATADO DE HARMONIA
Resumido na forma mais prática e clara.

Esta parte consta de 20 lições.

Para pedidos de informações e prospéctos hem
como para aquisição de métodos, tratados, papel
de música, cordas, instrumentos, rrrúsicas popula
res e clássicas, discos, harmonização e orquestracão
de músicas, redação e revisão de versos, orientação
artística para qualquer trabalho, defesa de di-

reitos autorais, dirijam-se à

ORGINIZa'CãO BRaSILEIRI DE DIfuSãO CULTURll
Rua D. José de Barros, 337 - 6.0 ando - 5/610-11 - S. PAULO

�����
U.J.8.

ARAl\1
Grande trafilação de arame de farro.
procura firma idônea no ramo. para
representante, por conta propria.

neste Estado.
Cartas a Alexandre. Rua Benjamin

Constant, 77 - 9° andar, sala 4.
São Paulo.

I
........... �.J......�I
CARTAZES DO DIA

HOJE 2a.feira HOJE

CIHE
A's 7,30 horas

Um filme feito cern suor, sangue e lágrimas, todo em tecnicó
lar, especular, gigantesco e extraordinaro, com Tyrone Power,

Anne Baxter e Dana Andrews:

Mergulho no Inferno
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00. Imp. 10 anos

CIHE ((IMPERIAL))
.

A's 7,30 horas:
Ultima Exibição (a pedido) do filme que deixa o espectador

em c.nstante tensão nervosa:

Gestapo
com Paul Henreid, Rex Harrison e Margaret Lockwood

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preço: Cr$ 1,50 (único), Livre de Censura.

Finalmente o

Sa-vfeir a no Odeon:
filme dos seus sonhos, com Charles Boyer , Olívia
de "Havilland e P�ulette Goddard:

A porta de ouro

cam. isas, Gravatas,

Piiamesl
nacões dos õrzãos de Estatística Mio

M· d Ih res elos me. utar, uma pessoa revela o que é:
�las as me, o ,p inimigo do Brasil. E para os inímí-

nores preços so na CASA MIS' lOS do Brasil, a lei é Inflexivel
CILANEA -Rua Traiano.12 11). E.. II.),

A direção não se responsabiliza:
pelos conceitos emitidos nos

'3rtigos assinados

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL"
visita 'o.rrtes de efetuo rem suas

chama a atenção
compras. MATRIZ

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

,Tel. 1022 - ex. postai 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr8 70,00
Semestre c-s 40,\)0
Trimestre Cr$ 20,Oil
Mes Cr$ 7.00
Número avulso Cr$ 0,:10

No Interior:
Ano c-s 80,00 .

Semestre Cr$ 45,00
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contráto.

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

"-'""'�"��....,�

Procura colocação
Senhorita, com dipluma de:

com plern en tar i s t., e d acti lógrafa ,

oferece-se para empregada de·
casa comercial ou escritôrio,
Informações na Gerência do>
«Estado s

.

...,_-."._._ ....--.----------·-....w.---_.._-.,...:-e.

GRATISI peça este livro

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

.'PAlTA>KN'OG .'ONUl6A(ÀO

�..,'"
ENVIE UI! CRUZEIRO EM SÊlOS PARA o PORTE POSTAr:

U�HIMICAS BRASILEIRAS LTOA.
C.POiTAL,J+ .JABOTIÇAliA� E$T.S.PAULCI

Produção americana e .

esfô1ço de guerra
Washington - (Inter-Ame

ricana) - A produção ameri
cana, em 1943, atingiu o total
de 188 bilhões de dolares, de-:
clarou recentemente o ar. Do
nald Nelson, presidente da. '

Junta de Pr-odução de Guerra..,

acrescentando que, não menos
de 94 bilhões daquela produção
diziam respeito às necessida-
des da guerra. Predisse, o sr;

Nelson que este ano deverá
baixar para 74.500.000.000 dó-:
lares, o total absorvido peIo ·

esforço bélico.
O sr. William Heber, da.

"War Manpower Comíssíon."
informou ao Congresso que os.

empregos nas indústrias de·
guerra têm decrescido, na pro
porção de cerca de 100.000 por'
mês, desde outubro e que se

espera continue êsse declínio
durante Q corrente ano.

Dr. Artor Pereira 1
Clín�a �!!!�!rA�ultos I·.·Doencas das crianças
Laborat6rio de Análises

Consultas diariàmente, das r3·6 da tarde, na rua Nunes

:e:��:::'v:s�����:;:�tc:�c7°) f

•

Fabricante e distribuidores das afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, rnot-íns e aviamentos

poro aIfai<:ltes, que recebe diretamente das

dos Snrs. Comerciantes do interior no serrtí.do de lhe fazerem uma

em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

ã. a. I I _� &4 f"iM'S".;W
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Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivos n.· I para os .dos pequenos ou flocídoe
Hormc Vivos n.· 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo li saúde - Fórmula de absoluta confiança .

.. ..� _ FIorianopolis nas Farmaçia. ModerltUl,
Rauliveira "da FI> - Etn Blumenau: Farmacia.
Sanita. e Odin - Etn Itajai: Farmacia Santa
r.r••inh•.

r..II>············......�1 O santo' do dia

l\1ida Social i f.!:, J1:;� ':"�t���: o�;':.ti��!n.,
........, ,........ se mencionem todos Os dias na s.

A N I V)<iBSARIOS Missa. eram irmãos e ocupavam,
em Roma. altos postos no palácio
de Constância. filha do imperador
Constantino Magno. Por ocasião
da morte de Constância receberam
êles ricos legados dos quais se

utilizaram para aliviar os pobres.
Decorre hoje o natalício da sra. O imperador Juliano o Apóstata

::.Maria Emília de Sousa e Almeida. quis que os dois irmãos en trassem

paro. ser serviço; mas. recusaram·

se porque como diziarn - Julia
no tinha abo.ndonado o serviço de

Jesús Cristo. Irado concedeu-lhes
dez dias para deliberar sôbre se

qu iseassern atender, o. ordern do

irrrpero d o r ou não, João e Paulo
npr-ove.i i aram êste tempo para
d is'tr ib'u i r tudo quando possuíam
entre os indigentes, No décimo dia
deviarn prestar homenagem a um

ídolo. Os dois irmãos negaram-se
a isso. Estão foram assassinados
na sua pr6pria casa. Juliano fez
circular o boato de que êles lo
ram exilados; mas. foram achados
os seus restos mortais Deu- se es·

te martírio no dia 26 de junho de
362. O imperador Joviniano trans

formou a casa dos irmãos márti
res em uma igreja que, hoje ainda
existe.

Washington - (Inter-Ame
ricana) - Os depósitos nos

bancos dos Estados Unidos,
que no fim de 1943 perfaziam
o total de 106 bilhões de dóla- TRAJES
res, talvez atinjam a impor- I

PARA INVERNO de

tA
•

d 150 b'lh- d CAPAS·
aneia �

.

1

oe,s, quan O

[GABAR'DINES de
.a guerra estiver acabada, pre- COLEGIAIS
disse o sr. E. A. Goldenweiser, MILITARES

'economista da Junta Federal PANTUFAS
.1 R Dl' PULLOVERS
ue €serva. ec arou mais, o COSTUMES
.sr. Goldenweiser que os ban- SAPATOS
cos não precisam temer um AGÊNr.TA,
drá$-tico declínio nos seus de-
pósitos e no valor das obriga
'�ões já assumidas pelas entida
"des hancárias. O principal pro
'blema seria encontrar empre
go eficiente para os seus fun
,·dos.

Faz anos hoje a STa Maria Ce
lestino da Silva, espôso do sr.

Joã.o Silva. proprietário da Pada
ria I.' de Dezembro.

A gentil srita. Lilí Mendonça,
:filha do sr , construtor João Men

.donço, faz anos hoje.

Hoje decorre a data natalícia do
sr Pedro de Treitas Cardoso Jú
nior, funcionário da D.R,C.T.

o sr . Dupu
í

Côrtes, funcionário
do Depart. de Educação faz anos

hoje.

Nascimentos:
Pelo nascimento de seu filho

'Marco·Aurélio, co-rido a 23 dêste
.mês , eft 1 em fes�as o lar do sr.

Ivo Noronha.

Falecimentos:
Sexto.-fe iro última. no Hospital'

,·de Co.r idode , onde se achava in
1:ernaão, faleceu o sr' Nilo Linha
.res , funcionário da Estntí,tica
'Municipal.

.Garg••nta,

Irritada
Friccione este poderoso unguente
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
'ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam lo� as

r membranas irritadas.
�

'fN."_ "' ,_ _ _

Aumento nos depósitos
�ancários

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

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sa ber econ0mizar.

'o gral, Marshall
·agradece

Rio, 25 (A. N.) - o gene
Tal C. P. Marshall, chefe do Es
tado Maior do exército norte
americano, dirigiu aos minis
tros Eurico Gaspar Dutra ,e

general Maurício Cardoso, ch�-
1e do Estado-Maior do nosso

exército, o seguinte telegrama:
"Vossos votos pelo completo
sucesso de nossos exércitos, na
presente campanha europeia,
foram muitíssimo apreciados,
e, em nome dos oficiais e sol
dados das fôrças armadas dos
Estados, Unidos, eu expresso
�l1ossa gratidão".

. � ,

.'

e reiconstruça-o Vel1�e-se �le�aá�iUei�:íP��.�
expansao , de 180 HP no rm

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.

APANHANDO
um

RESFRIADO?

R E N NER

AVIÃO RAPIDO DE COMBATE - O ainao "Mus

tanç", conhecido tami.éni como P-51, das fôrças aéreas
tio exército dos Estados Unidos. Sua velocidade ultrapas
sa 685 quilômetros por hora e é um dos aviões de comba
te de maior raio de ação. Acompanha os bombardeiros
nas incursões diurnas contra a Alemanha. (Foto da In

ter-Americana) .

ue. D.N .... No 17. os: I ..... AGI. "ETTINATJ

Faça isto ••• Ajuda a

evitar os resfriados
Quando (lome�r a espirrar, a fun
gar ou a sentir o nariz: irritado, .. êsse
� o sinal de alarme da Natureza!
Providencie Logo! UseVick Va-tro-nol
-pingue algumas gotas em cada na
rina. Depois, repare com que rapidez
tle começa a atuar, estimulando e aju
dando as defesas da Natureza a repelir
o resfriado, Va-tro-nol � um medica
mento especializado pará a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasi tOOOi os resfriados.

Cr$ 390,00 a 480.

Cr$ 430,00 a 465.
Cr$ 140,00 a 170.
Cr$ 320,00
Cr$ 29,00

de Cr$ 58.00
de Cr$ 390,00 a 480.
de Cr$ 50,00 €i 255.

PEDRO SOARES -- 9
------I!I

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I a SERVIDORA I

la maior orgdnização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Destruição

,','
.

Londres (U. J. B.) - Diz necessitavam uma criadagem
que os Ingleses são moro,sos numerosa acarretando grandes
no modo de pensar. Entretan- despesas que serão ímpossí
to têm a fama de chegar sem- veis na época atual.

pre a tempo. O segrêdo consís- As �lasf\�s médias construi
te em que pensam e refletem rarn.casas \que eram uma íml

com antecipação sôbre o que tação das aristocráticas, em

prevêm a longo tempo. Agora, proporção menor, e que se po
no meio da guerra' e de suas diam. -rnanter com duas cri i

incertezas, já estão- projetando elas. As classes pobres reduzi
e. ensaiando a Inglaterra, da ram

' suas casas a uma saler c.

'paz. Abriram-se,' por exemplo, uma isála de jantar, cozinha �

armazens onde se fazem expe- dois quartos. Mas' cada farní
riências ele rapidez na tabríca- lia tinha uma casa completa,
ção de roupas e calçados civis limpa ,e cômoda, combustível

para os soldados desmobilizu- abundante e instalações san=

dos, . e é certo· que quando os tállias.;.i
milhões de combatentes re- Nestes anos de guerra, qua-i
zressaretn poderão escolher, do os ingleses ouvem estourar

e� poucos minutos, a nova in- as bombas alemãs, derrubando
rhimentária que O' Estado lhes o�' muros e telhados de suas

dá.. .... .
.. cidades, tomaram firmes deci-

Muito mais complicado' é; o sões: uma extirpar a ma.triz

problema de . preparar depósí- das bombas; e outra construir
tos. Uma quarta parte dos edi- uma cidade mais formosa, mais
fícios da Grã-Bretanha foi des- sã e moderna, porém sem aban

truido ou danificado pelos bom- donar a tradição britânica.
bardeios: outros foram desti- Assim, a agressão alemã
nados a serviços de guerra € provocou um renascimento ur

necessitarão ser restaurados. banizador, feito de uma nova

Foram construidos quartéis, estrutura social, cuja rapidez
fábricas, armazens, aeródro- e alcance são incalculáveis. ·Já
mos que poderão ser transtor- é certo que vai subir o nível de

mados e adaptados para outros viela das classes baixas íngle
usos. sas, e acredita-se também ser

A opinião inglesa quer apr»- muito provável que o novo t i

veitar a ocasião para reformar pei: de lar, de t'0voações e de

as cidades, as aldeias, aS gran:' Cidades que a Inglaterra está.

jas e os lares. Os lares ingleses adotando nestes anos, vai 1,�r

têm sido um modelo de C011l0- uma influência no resto elo

elidade, de independência, de mundo.
intimidade e ele bom gosU, Toda nação que queira m€

mas agora parecem já atrasa- Úlorar sua higiene, sua estéf·

elos, em vista elos progressos ca, seus serviços coletivos e

nos materiais e métodos d'3 suas vivendas, fará bem em

construção, nos combustíveis, prestar atenção, a este grande
na luz, na refrigeração, na hi- laboratório de projétos e en

giene e na alimentação. saias. Porque si a França tem

As antigas casas l'ic::ts, com sido méstra na arte de racio ..

grandes salões, quartos nunu�- cinar, a Inglaterra tem sido

rosos, cada um com .sua charni .. sempre mestra na arte de sa

né ele carvão, salas espaçosas. bel' viver.

cocheiras, jardins circundado, I

.Não teullae dnvtdll em 11.,
nnneíar um "quInta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; nio merece tua estima um

traidor da P.trl.. (L. D. N.).

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

Caderneta de
reservista
Perdeu se, no trajeto entre a

Praça Quinze e o Hospital de Ca
ridade. uma carteira de reservista
emitida em o nome de Miguel
Baratos. Pede-se, a quem a achou.
entregá.la nesta redação, 3v 4

tiratifica-se :o��r:� ��
.oculos escuros. marca «Ray
Ban s , com ambas leotes leve
mente arranhadas e os entregar
nesta gerência. 5v. - S

Ve de' um ótimo
n -se terreno pla

no, com 10.000 mts. quadrados,
fundos para um rio " situado: em
vila Princeza Isabel. município
de Caçador. Tratar à Avenida
Rio Branco n. 41.

3 v.-2

Carreta
Vende·se urna, de construção re

cente, com banco de molas, toldo.
arreios e 2 cavalos. Informações
com Guaiba, na rua Tiradentes.
10. IOv·4
8tI"..

-

...-,.--_-:1.·..-.-.·.....·_·..._..._-_·......·_,.._._'WI

tia Interesse por lião e

Bráulio
Consta, nos meios esportivos, que

Magno, ex-zêcrríco do Avaí, atu
almente, residindo em p. A.legre.
onde é «coach» do Fôrça e Luz.
mandou convidar, por interroédio
de um dos nossos atlétas que fo
ram disputar o campeonato de
volei naquela cidade, aos players
Tião e Bráulio, do quadro de pro

fissionais do Avaí. para integra'
rem a equipe' do Fôrça e Luz
Não sabemos aindal foi quo a res

posta li tal convite. P�rder<Í o

Avaí êsses 2 famosos "craks"?

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

IVAN FAGUNDES e IRENE
DE MOURA FAGUNDES

participam a seus parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de sua filha

REGINA-LÚCIA
Fpolis., 22,6-1944.

3 v. ·3

As Ilutoridades responsávei8 pela
fiel execução -das Estatísticas Mill
'ares podem exigir, sempre que holl'f
ver dúvida quanto ii veracidade d.

qualquer inrorma<,;ão, que cada ln.

I
formante prove o qlle deo:]r..rf)'01. �
çt"'j_.�,·�f(\' ('ntl\,·t.HlH� ,rorirn<? "'�4.H)..!.r�, 'li. .4:)(

",,,,ranca " ....·',,""'L (0, 1::.. ,:.t.j.
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200,()O
39,00
13,00
50,00
90,00
15,00

PÉLES
Artfgos 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
EDREBONS de seda, duplos, feito á
mão, á : .

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

Filet á mão; metro .

Stores superiores á , .

fI'ecid,os para cortinas, linda padre-
nagem, metro .

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

�lta novidade em capas de chantung
encorpado, tipo gabardine á .....

�iníssimas capas de gabardine, iguais
as vendidas na praça a 500,00
por , ' : , .

Sobretudos de córte elegante e supe-
rtor qualidade á .

Sweters algodão á .

Sweters pura lã á .

Sweters pura lã cl mangas compridas
á

.

Casemíras de lã, corte (gde. pechím-
cha) .

ÇASEMIRAS FINAS, recebemos °

que há de mais moderno •.......

Cri
275,00
390,00
175,00
790,00

1.590,00 APARELHO DE JANTAR., eUA E
CA]<'É (Ingleses) ainda temos :>1-
guns, por preços convidativas.

SEDAS
Kímonos, acolchoados á .

Jogos de Jersey á .

Calças de Jersey á .

Camisólas finíssimas á .

ASTRAKAN SEDA métro .

Blusas de seda á . .

Sedas .em metro, só temos em qua1i-
dade natural, por preços realmente
baratos !

L,iS
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
finíssima á , .

Tailleurs de pura lã á
-

.

B!lusas de pura lã desde .

TAPETES

Cruzeiro O,50x1,00
:-o. O,60x1,20 .oo ... oo.oo ... ....... oo ..

:" 1,20xl,80 ............................

" 1,60x2,30 ...... .. . . ..........

" 2,00x3,00 .............. ....... .

95,()'"
135,01'l

200,0()

235,0()
135,o()
35,00

39,o(t

50,00

175,00

395,00

490,00

Smirna 2,00x3,00 870,00
Oriental 1,20x1,80 255,00

Bagdad 2;OOx3,00 1.080,00

Temos ainda 1 CHIRAZ legítimo,
2x3, fabricado no Marrocos F'ran- ....

eês, por ....•................... 3.900,oG'

-III ulsiene d.:'!·à mer. h I da s a SHISA( O lAl
I

e V T8 .lOSA lnUIDAçJ 0, (óm o.� auistilTo

(a. f E .E� .. 'nu A; tO IfrADES DE ESTAÇÃO e
�t !

.

/I' a1nda (om lIma M·AIO'R BAIXA Df P·REÇOS

375,00

A IODELAR18.5,QO
26;00
16,00

8,70
se ufana do êxito obtido, ao mesm.:> tempo

<;;ue muHtes:a o quanto lhe .é sinceramente

grato o fato de repres.!ntar essa sua Iiquid:J(ão
um 1-:(lOIDO t REAL FAUTOR DE ECONO-MIA

,ar. a NP-ULA(ÃO FlO.RIAMOPOUTAMA,! quem
TAMTA) Ar- ,N(ÕH DÊ VE !

CasaquInhos para meninas
.

,e -meDIDOS.

Capinhas colegiais
e sobretudosinhos.

260,00
245,00

Legítimos Paoueaux Franceses

CongoleuÍts e passadeiras
de Congoleum !

,

375,00

345,00

375,0)
14,00
40,00

59,00

125,00
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Avan�ando dezesete Quilômetros por dia
_MOSCOU, 24 (u. P.) •.. A BATALHA NA }'RONTEIRA RUSSO·FINLANDESA PROSSEGUE EM PLENO DESENVOLVIMENTO.
os RUSSOS AVANÇAM E AINDA NlO HÁ INDICIOS DE QUE OS FINESES POSSAM MOBILIZAR FôRÇAS SUFICIENTES
PARA IMPEDIR A MARCHA SOVIÉTICA. INFORMAÇõES DA FRENTE� DIVULGADAS PELO "PRAVDA"� DIZEM QUE o
GROSSO DOS DESTACAMENTOS DA FINLÂNDIA ENCONTRA·SE EM SITUAÇÃO CRíTICA, DEVIDO À TÁTICA DE "PERSE·
GUIÇÃO PARALELA", QUE OS RUSSOS ESTÃO SEGUINDO. OS DESTACAMENTOS DO MARECHAL GOVOROV TOMARAM
éONTEM 23 ESTAÇõES FERROVIÁRIAS DA LINHA LENINGRADO.MURMANSK, AVANÇANDO AO NORTE DO LAGO ONEGA�

COM· UMA VELOCIDADE DE 17 KMS. POR DIA.

fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organização de rnôvets e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta UBl catálogo. Despacha
runs e engradamos gratuitamente para o interior.

s. SBÇAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA. ORGANlZAçAO

Avenida Celso (jardi, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO

Correias de transmissão
Ve:n.d-ém:-s.,. a preç�;rs bo:ratíssimos,
s:em competência, e direta·m:ent'e

" da Fábrica!

Sapataria Barreiros
hua Cons, Mafra, 41

V. -19

Atro�jdades Bipônicas narradas por indús
que acabam de ser libertldos

Washmgton - junho - viu vários chineses espetados
�.(Serviço Especial da Inter- em palmeiras, com espigões
.Americana) - Vivas provas de que atravessavam as suas fron-,.novas atrocidades praticadas teso Os guardas contaram-lhe
pelos japoneses contra seus que aqueles chineses eram sus

_prisioneiros, recentemente, fo- peitos de haver prestados au

Iam obtidas na Nova Guiné

IXílio aos australianos que aín
.Holandesa, onde as tropas dos da estão lutando no interior
.Bstados Unidos, desemoarcan-] dos estados malaios,
-do em Hnllandía e Aitape, li-los sikhs, presos em Singapu
bertaram 707 presos de muitas ra, marcharam durante dezoito
nacionalidades.

.

dias consecutivos para Kuala
O General Douglas ,MacAr- Impur -

. QUinze soldados in
thur, comandante em chefe dús 'que estavam doentes fo
aliado, revelou que em Hollan- .ram mortos, depois dos [apone
.día seus homens salvaram 462 ses exclamarem que não que
.síkhs, saldados índús que ti- riam '-',perder. tempo ou remé-

"

.nham sido capturados em' Sin- -dios". Com 'apenas uma libra
gapura e também 159 outros de comida por dia, os Sikhs, fo
prisioneiros, incluindo missío- ram forçados a trabalhar com
nários dos Estados Unidos, .aus- toda velocidade e recebiam EUr

tralianos, holandeses; chineses, ras quando amoleciam um

filipinos, poloneses e checos. pouco.
Em Aitape, 85 javaneses foram As tropas indús que acabam
.Iíbertados. Além destes, 69 de ser libertadas em Hollandia
skhis foram libertados quando contaram as tentativas do íní
;3,S tropas estadunidenses de- migo para lhes ensinar [apo
sembarcaram nas Ilhas do nês e também para serem sub
Almirantado, segundo acaba metidos à mesma disciplina
.de ser revelado. dos soldados nipônicos. Como

As atrocidades seguiram eles se recusassem, os oficiais
'quasi sempre o mesmo padrão indus foram recolhidos a um
das impostas aos defensores cubículo e deixado três dias
'americanos e filipinos das ilhas sem víveres e sem agua. Fo
Filipinas e aos súditos chineses, I ram soltos depois que os outros
burneses e ingleses que tam-1se hecusaram a trabalhar ou -----------------------------------

bém cairam nas mãos dos ja-1comer.
poneses no início da guerra no No navio japonês que levou
'Extremo O r i e n t e, Homens os indus para as ilhas do Almí
doentes demais para trabalhar rantado, dois mil deles foram
foram surrados e assassinados. abrigados nos porões inferio
'Em longas marchas os prísío- res. Frequentemente os prisio
neiros eram conduzidos como neiros eram surrados com a co

. gado quase sem agua e sem ali- ronha dos fuzis. Duas chicaras
mentes. Exatamente como f'íze- de agua por dia, para beber e
ram nas Filipinas, os japoneses para banho, eram as unicas
demonstraram grande satisfá- cousas fornecidas durante a

-ção em dar pontapés e surras viagem, A comida era mais
nos homens indefesos, porca possivel. Trinta e seis
Um oficial shik libertado na prisioneiros morreram e foram

"ilha dos Negros, do arquipela- jogados ao mar.

go do almirantado contou que

Os órrlos da Estatistica Militai

I
Quem sonegar tnformaçoea • ""8-

'têm apôio legal, quando 'ntima. tatística Militar, trabalha em pról
'. produtor e o vendedor a mostrai de pais inimigo. E, nesse c••o,
o que poslluem em seu eatabeleclo ser' Julgado. militarmente, como
""eato.. (D.••••). lnlmlco 40 BruU (D. E. H.).

,

produzida p.or um motor be.m cuidado
I

COMO bom automobilista, o sr. deve saber que o motor

é o coração do carro, e que sua função é vital. Por isso,
o sr. deve dar o máximo cuidado a tudo que diga respeito
ao motor. Por exemplo:

CréditoMútuo Predial
Agradecimento

e Missa

':\' !

li

Joaquim Coelho dos
Santos, Adolfo Ooelho
dos Santos e João Ba
tista dos Santos, as

noras e os netos de
IDALINA PEREIRA DOS

SANTOS tornam públicos os seus

agradeCimentos a tôdas as pessoas

que, por ocasião de traspasse de
sua querido mãe, sogra e av6, lhes
enviaram pêsames, mandaram flo
res poro o esquife e o acompanha
ram ao cemitério. Ao mesmo tem

po, convidam a todos para a rn is
sa de 7' dia, que será rezada no

dia 27 (terça.feiro), às 7 horas, na
igreja do Menino Deus, ficanrlo
desde já gratos àqueles que corn «

parecerem ao piedoso ato.

• Mantenha o carter sempre no nivel indicado.

• Seme$tralmente_,__!!!bme�a _ _!!_!isl!.!!Ia de refrigert1:.f_�_.!:.
limpez���!os4:._

• Náo use um oleo "qualq�er", e mude completamente o

oleo do carter em cada 1.600 quilômetros.

-:, t

Auxiliá-lo a prolongar a vida de seu

carro, está é a missão do Revendedor
Esso, que dispõe, para serví-l� nessa

.

tarefa, dos produtos Esso, entre os quais
Essolube e outros lubrificantes cuja
qualidade é garantido pelo Oval Esso.

STAHDARD OIL COMPAHY OF BRAZll

WI'IllJtlll_-� Ouça o Reporter Essa, diariamente, ,alas estacões, Nacional, do Rio,
. Recorci, de São Paulo; Inconfidel>cia de M. Gerais, 8eJo Horizonte;

�"rroupilha, de Porto Alegre; e Radio Clube de Pernambuco, de Recife.

• •
t .-

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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invasão, �e �or�o �B um transporteAcompan�an�o a
DE BORDO DE UM NAVIO nhas, também; uma delas. re- mundo inteiro, êsse ruido das

I
- E talvez um dia longo - são. E, como êle, nínguern a

TRANSPORTE GUARDA-COS- costada à parede de um edifí- pás de encontro às caixas de 'respondi-lhe. ,bordo sabia traduzir em pala
TA - junho (Por IRA WOL- cio, com o rosto entre as mãos. munições. I - Nunca o julguei curto, : vras seu pensamento. Depois
FERT, - Prêmio Pullitzer de Qualquer causa naquele torve- A marinha estava pronta pa-: desde que saí de Filadélfia. .de tantos anos de trabalho,
correspondente de guerra em linho lhe tinha lembrado o ra transportar os soldados. A I O tenente levantou-se. Con- também eu sinto que minha
1942. - Copyright da INTER- passado. Mas, sómente a poeí-] superfície do porto era algo in- templou em silêncio a hora do pena vacila. Que dizer?
AMERICANA) - Para nós, a ra acompanhava os soldados descritível. A espuma do mar crepúsculo.' Depois, teve um,'bordo dêste navio, a invasão em movimento ao longo do salpicava a pôpa dos pequenos gesto de impaciência. Não en- Lançamo-nos, finalmente, ao

começou assim: declive para o porto, entre os botes e os rostos dos nossos sol- contrava palavras para expres- pescoço de Hitler e não o lar-
Em lugar de música, ouve-se gritos de "dois, três, quatro" e dados. sar seu pensamento, no instan-' garemos, até que o mundo ci-

o "um, dois, três, quatro" dos o ruido das pás de abrir trin- - Alô, almirante! - disse te em que começava a movi- vilizado possa, de novo, respí-
sargentos. "Animo, animo", di- cheiras contra as caixas de um soldado, dirigindo-se a um mentar-se a máquina da inva- rar tranquilo e feliz.
zíam de vez em quando. Alguns munições.' marinheiro - vamos a ver se

garotos ingleses por entre os I Nenhum soldado gosta de isto vai jogar muito!
homens. Não sabiam de que se sujeitar-se demasiadamente à O marinheiro, que permane
tratava. Esperavam os "cli- i ferramenta de trabalho, e por, cia indiferente enquanto a eS-1
ckets" de costume ou, talvez toda a Grã-Bretanha soa hoje puma o salpicava, disse em

uma bandeirola para levar co-Iêsse barulho característico que tom de chacota!
mo recordação. I fazem ao marchar. Amanhã l " - Estás mal do estomago,
Alguns anciãos . contempla- 'estará sendo ouvido em terrí-: rapaz?

vam o espetáculo <coin rostos Ii tório francês, e ecoará por to- i Um navio carregado de tan
silenciosos. Havia umas moei- da a Europa ocidental, pelo ques zarpava a todo vapor.
_.."""' ..-..-..-..- -...........,..__- __ __ _

-••.,.
- --_.� 'Num dos tanques batizado com

I a legenda "yankees america-

L A C T I F ER O nos" a tripulação mostrava
l .: ilustrações coloridas de solda-

.Lactífero Ideal das .Mães. Estimula e Nguloriza lIdoS alemães em grande mofa.

'.Q secreção láctea, produzindo leite abundante.
- Chegaremos lá antes -

sadío, nutritivo ê 'ossimilável, tornando <'l criança I gritavam os soldados de infan

:robusta e bela, enquanto o organismo rn o t e r n o
taría àos tanquistas. Entre-
tanto, os guarda-costas espera-
vam que os homens entrassem
para bordo. Os rapazes pergun
tavam aos marinheiros:

Para onde vamos?

6!JM Á5'D05 ESTADOS-UNIDOS
NA fRENTE OCIDE NTAL �
a CAPITÃO DON G'ENTILE

" 1'-EST1Níu 1í{INfA AVI'õES
ALl:'MÃES.

se revigora e rejuvenesce.
sua farmácio, cu Cx. Postal, 1861.

SÃO PAULO.
Em

! \

BBneficência Maçônica de Santa Catarina
Assembléia; ,Geral

Para a Jugoslávia, res

pondeu um dêstes.
Os soldados soltaram sonora

gargalhada. Êles pensavam
que sabiam para ande iam. E
não ignoraram que os marujos
procuravam despistá-los. Mas,
na realidade, ninguem sabia.
nada. Não se lhes daria a co

nhecer seu verdadeiro destino,
antes que o barco .perdesse a

comunícacão com a terra .

Fez-se
'

silêncio na coberta,
silêncio que durou três horas.
O navio, no interior, estava re

pleto de vida, mas, nas cober
COMPRA e tas, reinava profundo silêncio.
VENDE Ouvir-se-ia o voar de uma mos-

•
. ca. O porto estava cheio de na-

Idhmas por-/ vias e em terra havia absolu-
t

" " , ,

ugues. esPAa- ta calma. Só se ouvia o ruidonhol. frances, ..

inglês, etc. das ondas. Dír-se-ía que, nesta
hora inicial da invasão, todo o

Romance. Poesia, Religiõo. Aviação, mundo se recolhia em preces,Matemática, Física, Química, Geo-
logia, Mirterc loç io, . Engenharia ci- orando pela boa sorte dos ex-

vil, . militar e naval, Carpintaria, pedicionários. .

Desenhe, Saneamento, Metalurgia, - Bem - diz um tenente-
iras de Filomena Sev�:J;iaI.l0 da Eletrici�ad�, �ádío, Mdqu

í

noe, M�- Desconfio que se vai atrasar
Cunha e Maria José deMelo. I tores, Hídr-cíu ltco, AlvenarIa, Agrl' I

'd" '. ,

IV � ....
I cultura Veterinária Contabilidade um Ia maIS nosso regresso a

E esta a segunda concurren- i 'Dicionários �tc etc.
'

pátria�

�i�s(������t:�ao�e��sm�e��� I' .... .;._-..- -.Y_�...._�.-.-__• ,-. ..-.__-.�__�
anteriormente não satisfize- " ..

iram aos interesses do Jockey ] COMPANHIA ""ALIANÇA DA BAIA"
Clube.

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

critório, na rua Felipe Schmidt
nO 34 (terreo).
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.

De ordem do srrr , Presidente, convido a todos os sócios da. Bene·
Iic�ncia Maçônica de Santa Catarina, para a sessão de Assembléia
Geral Ordinária, que deverá realizar· se no dia l ' de julho prÓxl'no.
.às 19 horas, na ruo Saldanha Marinho n' 11 A, poro eleiçõo .la nova

,diratoria.
Não havendo número l.e.gal para a realização da rsferido assem

bléia na hora design';"dâ; 'sêrá: Çi mesma realiza·da -rne iu hora depois.
.com qualquer número de sócios.

Florianópolis, 26 de junho de 1944.

!

I·
GENTIU FOI O llRIMr:I�Q 'PIL,oTO
AMERICANO A 'EXCEDER O MAXIMO
ALCANÇADO ?ELO CA?ITÃCi' .

RICKENBACKER QUE A'BATEU,
VINTE E SEIS ,!WIÕ€S -AU,MÃes
NA Pl(IMEI�A GUERRA MUNOIAL!

.

J. BORN. Secretário,

. -

.Jockey Clu;b,; NOVOS e
USADOSVenda de um terreno

Na qualidade de üquídatárío ..

do Jockey Clube, faço publico
.que aceito propostas. para �.
.eompra de um terreno sito no

Iogar "Campinas", munícípto
de S. José, com 40.842m.2, mais
ou menos, fazendo frente no
camínho do Roçado, ao norte,
confrontando ao. sul e a leste
com terras do Aéreo .Clube de
S. Catarina, e a oeste com ter-

\J".-
- .__.� -

- -- ---• .----..-�.- ............,..
.

Fundada em 1870 - Séde: B A tA
1NCENHlOS E TRANSPOR'l'F,S.,

C8.plt.8J • CrI 71.606.189.2-0r-eserv8S

CUra.. do balanço de 1942:

Respon sanu rcaoes Cr$ 4.999.477.500,58
Recen.a

. . . . . . .. . Cr$ 70.68l.048.2ü
Ativo .. ' Cr$ lOõ.961.917, lo
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Respon sa hi I idades Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (Drédios e terrenos) .' Cr$ 23.742.657.44

DIRETORES: E Dr. PamflJo d·Ult.r. Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de S� e Antsto Massor ra.

Agências e sub-agêncías em LOdo o terrttorto nacional. - Sucursal no

Uruguâ1. Reguladores de a var-ias nas principais cidades da Améríca, Europa
e A.!'rlca.

AGENTE EM FLORIANóPOI�IS
C AMP O S r, O B O & C I A. - Roa Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 � End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SULFúlvio Aducci
Liquidatário _.....,.. - .._._",...",..".. .... ,.._- _.._..-._ ....w .. -_,.. -J'" - - - .. -_,._.._..............._,. __- - __ R._

- ...._... -...

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE';
.;

OlA. WE""ZET) INDURTRJ.41J-.JOINVII.lLE (�'r('(1 rq.'181.)
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACiL\lENTE

E COM RAPIDEZ

n �O 'I:'�
r �\\"'J-i\; �l�·C"".::;t''''' To: <, '<l!.y

<iN.
.:I

{-i. � ,;" ,

r"PEC!AUDADE -I.. ..__........__..m...__.. � � _=__�__�__�=_������������______

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A cadeira dos

Homeas de�conhecidos
.

que fazem palie' da sua

,

reus
s. PAULO (Por Paulo de,

Campos Moura, Presidente do'
Centro de Expansão Cultural).
- No momento em que as ar
mas democráticas conquistam'
o triunfo e em que as ditadu
ras são vencidas e destroçadas,

,

os horizontes vão se tornando
limpidos e o futuro vaí escla
recendo o caminho que deve
remos percorrer nos dias da
paz e da restauração. Durante
as lutas e apezar de todos os
tumultos militares, a Grã-Bre-

.

tanha tomou sérias e energicas '

providências no sentido de or

ganizar o mundo vindoura
sob a bandeira da liberdade.
Cientistas, sociologos, políti
cos, historiadores, técnicos, in
dustriais e todos os sabias co

laboraram incansavelmente pa-
.

ra estabelecer as normas da vi
da humana sob o império da
tranquilidade, do urbanismo e

da fraternidade.
Para a eliminacão dos res

ponsáveis e cumplices da mons
'truostdade totalitária, já está
reservado um destino mereci
do, não inspirado na vingança
e no terror, mas, na justiça e

no direito. Todos que demons
traram sua solidariedade e sua

participação nos regimes da'

fôrça e do despotismo, sofrem,
hoje a agonia da espectativa ,

do juizo final que se processa-
,

'rá, em nome dos sacrificados"
dos mortos e dos heróis, gra
ças aos quais a vitória tornou
se realidade em benefício da l.
civilização.
A cadeira de réus já está'

acomodada no tribunal que,
'condenará e justiçará os aven- '

tureiros e bandoleiros que aos

povos de toda a terra trouxe
ram a discordia, a luta e a des- :

graça.
Saberemos então as precí-

'

sas proporções do cataclisma
que devastou o universo, de.
vez que ainda são ignoradas
-em muitos de seus detalhes.

Saberemos a canacidade ma- ,

quiavelica e o poder crímínoso
.dêsses individuas inconcientes

que para satisfazer á suas am-
:

bições pessoais não temeram
arrastar todas as nacões á
maior catastrofe que até hoje'
a história regista através dos
escombros e das destruições
ocorridas em toda a extensão
do globo.
Saberemos então, conhecer a

punição justa para êles e si
multâneamente organizar de
fesas para que nunca mais su-

( ceda tantos males ao mundo.

,

Nos laboratórios da General

Electric, êsses homens que fa

zem parte da sua vida, trabalham
continuamente. .. Lidando com

aparelhos estranhos, ensaiando

novas experiências, êles tudo fazem

para aumentar o seu bem estar.

As suas descobertas, os melhora

mentos por êles introduzidos em

toda sorte de aparelhos elétricos
são hoje de grande utilidade para
todos nós. Tornando mais agradá
veis as condições da vida no lar

ou no trabalho, aumentando a

rapidez e a segurança das viagens,

vida

os r'�sultados de suas pesquisas
se fazem sentir a cada, passo.
Hoje, os homens da General
Electric estão inteiramente devo

tados à causa das Nações Unidas,
trabalhando em aparelhos bélicos.

Quando conquistarmos a Vitória,
as experiências realizadas durante

o período de guerra servirão ao

confôrto da paz. Poderemos então,
mais do que nunca, usufruir dos
benefícios criados pela General
Electric em iluminação, rádio, refri
geração, ar condicionado, televisão,
meios de comunicação e transporte.

GENERAL. ELECTRIC
LÍDER DA INDÚSTRIA DA ELETRICIDADEREPRESENTANTES

Importante empresa deseja amo

pliar seu quadro de representantes
;)zn todo o paiz. nas capitais e in
'lerior dos Estados. Ramo de negá
eio fácil e distinto, podendo ser

exercido sem prejuizo de outras

ocupações. Escrever para a Caixo
Postal 231 -- Rio de Janeiro.

REPRESENTANTESAos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

.rnunica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - }O andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e eri

pelope se I ado pàro a res

p osto ,

A maior Fábrica de Folhinhas, especializada há dezenaS
de anos, procura representantes e viajantes para todos

os Estados do Brasil, em qualquer zona.

Bôas comissões e adiantamentos garantidos.
Seriedade absoluta e Mostruário a crédito.

Escrever à: Norma - Caixa Postal, 409, São Paulo

MACHADO & CIA.Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

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

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipio.

do Estado

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

._...-.---....�-.......---,.----......-.-....-

SE��AS
padrões mercvilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, sõe encontradas nos .balcões da

Oasa SANTA BD A
Diariamente recebemos novrdaoes

RUA FE;LIPE SCHMIDT, 54 FONE 1514

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

Jeito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospítaã de Carfdade)',

«Salão americano(
Recentemente inetelad?

nesta capital, para ondu

lação permanente, equi
p'ado com todo conforto,
Ta está funcionando o

"SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Viscoride de
Ouro' Preto, ri , 2 (ao lado
do "Belo Horizonte").

Preços módicos e

serviço garantido

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aqá
RIO, 26 (C. M,) -- O PREÇO DO QUIL0 DE AÇÚCAR DE PRIMEIRA VAI SER:jFIXADO EM CR$ 1,40 E O DO TIPO EXTRA EM CR$ 1,80, EM PORTARI·A QUE:
SERÁ ASSINADA, BREVEMENTE, PELO CHEFE DOSETOR DO SERViÇO D�

ABASTECIMENTOs
_ .. -- _-_ -- - --

I Selvagens

Londres, 25 (U. P.) - Os
alemães que defendem Cher

burgo são, na maioria, homens
de mais de 40 anos, e entre
suas formações Iígura hõa por
ção de estrangeiros, 'I'odavla,
alguns dos soldados veteranos

quarentões-ainda frisou
um oficial do estado-maior
aliado, aquí -- "g'ozam da ple-
na "vitalidade da juventude". Ca�u CherburgoEssa gente talvez esteja �
condenada a morrer, pois o ge- Novo Iorque, 26 U.P. - Uma es-'

neral von Schlieben expediu toção de rádio alemã captada aquií
uma ordem aos seus soldados, onunc

í

ou que a fortaleza de Cher

em que diz: __: "A retirada se- burgo coíu às 21 horas da noite>
passada,rá punida com a morte. Dou \' •

poderes a todo comandante, Londres, 26 [U.? ] - Na luta�
de qualquer gráu, a abater a pos. e de Cherburgo, morreu o ge

tiros quem quer que deixe o nerol alemão Stegmann, veteranO'
Londres, 25 (U. P.) - Reve- das campanhas de von Rommel.

Iou-se que uma divisão aliada seu posto por covardia. A hora •

desembarcou no rio Orne para
é grave. Somente o poder da Londres 26 (U, P.)- Em mensc

atacar Caen. vontade, a presteza para I) gem à guarnição de Cherburgor
.......w.w.w._w.-............- ....-.-.-_- w� combate e o heroísmo até a pouco antes das 21 horas de en-

Duas famílias em luta morte contam". tem, a D.N.B, disse: "Trric ío'u-se O'

otoqu e final contra Cherburgo�Soldados alemães captura- Todas nossas tropas estão empe'
dos, revelaram que seus ofí- nhadas na luta. Viva o «Fuehrerllt:
cíaís ocupam posições Imedía- Viva a Alemanha!"

,
�

• i
tamente atrás dos g'l'UI10S de

L d 26 (U P) R h'
b t f· d 1·· t

on res, ,..' econ e-
com a e, a nn e e rmmar

0-, cendo a queda de Cherburgo, CJ.

do aquele que tentar escapar D.N.B informou: "As tropas cle-:
ou demonstrar desejos dê ca- mãs foram dizimadas. porém, com·

pitular. Os oficiais tentos es- baterom até o último cortuchpll.

tã -mad
•

I
Os alemães dizem que a entradO'-

ao alma os com pIStO as e
em Cherburgo foi efetuada ne-

metralhadoras '-- acrescenta- extremo meridional da cidade·
ram os prtsíoneíros, _..w,..- ..w,..w..........__.......... ....... •....

Supremo Q. G� aliado, 25 U. P. Agradecimento-
- Desde o amanhecer de hoje Viuva Dr. Eliezer dos Soneto"
luta-se em Cherburgo. Os solda- Saraiva, agradece, sensibilizado, aJ'
dos norte-americanos atuam con - manifestações de profundo pesllr
tra os redutos isolados nazistas, testemunhadas pelas ilustrado"
embora Q queda do porto seja Redações, Diret6ria Regional d.
apenas questão de tempo. Os ale- C.N.E., Igreja Presbiteriana Inde
mães lutam ainda com denodo, e pe;ndente. Igreja Presbiteriana, De'"
o comando americano ainda não par tomento de Estatística, Pr.
recebeu oferecimento de rendição sidente da Cruzada Nacional d

do general nazista comandante de Educação. parentes e amigos, ntll

Cherburgo. Até o meio dia de hoje doloroso passame-nto do seu inll

não se registou nenhum sinal de quecível espôso, ocorrido. inesp··
desintegração alemã em grande radamente, na Capital de S, Paulo,...
escala. FTorian6polis, 24·6-1944·

c�o�����t���?ntosIProrrogação da lei dos aluguéls õTsfiõõ-fsPõríiÍ8>
casamentos foram realizados Rio, 26 (A. N.) - Foi noticiado que prosseguem no Mi- J" d d

·

ontem, no Rio, atribuindo-se nistério da Justiça os estudos sôbre a lei de aluguéis de casas. ogos e omlDgo
tão elevado número à círcuns- Adianta-se que a comissão incumbida do assunto assentou
tância de ter sido, sábado, o dia como base, a pronrogaçâo, por mais um ano, da lei que ilnpe�
de São João. de a elevação dos aluguéis. Acrescenta-se que o ministro da

Justiça pretende apresentar, ainda êste mês, à apreciação do
presidente da República o projeto-lei determinando a referida

FlorianõpoJisl 26 de "unho de 1944

VODCtitos do sr.
Sumner Welles

Tabeliimento
desde a base!

São Paulo, (C. M.) - Du
rante a sessão de posse da

Caso�, Pensilvânia,. 25 (U. diretoria da Federação do Co-
P.) - Os Est:a�o.s 1!mdos de- mércio de São Paulo, o sr. Bra
vem t0!llar a Inícíatíva �o es- silio Machado Neto pronunciou
tab�leclmento da ordem I.r:te::- um disccurso em que salientou
n�cIOnal, baseados �os pI,mcl- principalmente "não caber ao
pIOS qu.e deram on_gem � de- comércio a responsabilidade do
mocr�cIa n9rte-�me�Icana . Es- aumento de preços das merca
ta aflrma�a? fOI feita pelo ex- dorías". Defendendo a tese
sub-secretário de Estado, sr. afirmou que o tabelamento de
S�mne� Welles, quando rec�- ve ser fetio desde a base par
�Ia o t.Itulo de �outor em leis tindo do custo da produção. O
honorís causa do Lafayette sr. Marcondes Filho esteve pre
Collage. Well�s combateu aque-Isente á ses.são.

.

les que acreditam em que a so- "",_"",,,,,_,,,.-,,.,,-,.",_"",..,,.,.,,,,=-======

lução dos males universais es-

tá na União Federal Mundial,
I'Jou Est�os Unidos do Mund_o. In�illllll�[1 IlIHllhlE mamfestou que essa solução .

poderá ser conseguida se se re

conhecerem certas libertadas
humanas. como inalienáveis, e

na qual todas as nações go
zem, na mais ampla medida, a
soberania da liberdade.
Snisho Lenvon D.a,.fhnth.cat

É .MAIS QPE UI(
NUM.E, E UM
iJllilBOLOI

"t,._

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS Prisões em massa
E A DIFICUL- em Paris
DADE DE
OUVIR

Se V. S. sofre de aturdimento

catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de

PARMINT e torne-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Parmint

alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

Argel, 26 (S. I. F.) - Pri
sões em massa foram efetua
das, em París, pelos alemães,
logo após um dos últimos "rei
de" da RAF. Os alemães justi
ficaram a violência de seus

átos, alegando que "necessi
tando de 5.000 "voluntarios",
tinha notado a má vontade dos
trabalhadores franceses afim
de partirem para a Alema
nha."
.............. ---_,.�----_._-----...._-.-_,..-.-....--...,.

Alemães
aprisionados
por Italianos
Londres, 26 (BNS) - O jor

nal suíço "Corriere deI Tici
no", revelou agora que os pa
triótas italianos cercaram o

hospital militar alemão, em

Roma, e conservaram-no assim
durante todo o dia que antece
deu a queda da cidade. Solda
dos alemães feridos em grande
numero que se encontravam
ao referido hospital foi con

servado como refens, para a

eventualidade de iniciar a

"Wermacht" a destruição da
Cidade Eterna.
,._---..-._,.--...---.-.....,.----...----....-..-.-_-_-.....w

Lutando
cautelosamente

Q, G. na Normândía, 25 (U.
Pi ) -, Patrulhas penetraram
mais 4 a. 5 quilômetros para o

sul, nas cercanias de Caren
tan - Saint-Lô, sem encon

trar resistência, mas a situa
ção alf é de tal natureza que
qualquer acometida, a menos

que seja poderosamente res

guardada, deixará o flanco ex

posto a ataque pelos contin
gentes blindados alemães no

setor de Tilly. Daí a suposição
de que a luta "de cuidado"
prossiga por alguns dias ainda
nêsse setor, sem arremetidas
poderosas.

São João

Tomou o nome de
Bayeux
Rio, 26 (C. M.) - Segundo Rio, 25 (A. N.) - Na próxí-

um telegrama da capital da ma segunda-feira, o Itamaratí
Paraiba, o interventor federal oferecerá uma homenagem de
no Estado deu o nome de despedida ao embaixador Ga
Bayeux á cidade de Barreiras, briel Gonzalez Videla. O chan
para perpetuar o feito das tro- celer Osvaldo Aranha promo
pas aliadas invadindo o conti- verá almoço em honra do em
nente europeu e libertando baixador chileno nos salões do
aquela cidade francesa. Ministério do Exterior.

Homenagem
de despedida

Londres, 25 (U. P.) - As
notícias sôbre o desenvolvi
mento da grande ofensiva rus
sa na frente central são ainda
escassas. Mas a agência Tran
socean informou que os sovié
ticos irromperam nas posições
alemãs, em ambos os lados de
Vitebsk. A mesma fonte nazis
ta diz que violenta batalha ha
via sido travada ontem em to
da a área da nova ofensiva
russa, .

tendo sido lançadas
grandes fôrças de bombardei
ros e caças, em apôío dessas
fôrças.

Perugia. Não obstante, outras
fôrças aliadas estão arremeten
do para o norte com crescente

ímpeto, em setores ao longo dos
litorais oéste e léste da Itália.
Excelentes fôrças de retaguar
da alemãs enfrentaram seus

perseguidores em uma região
acidentada do setor central,

Roma, 26 (De Robert Ver
million, da U. P.) - Fôrças
alemãs conseguiram represar
o avanço das tropas britânicas
destacadas na Italia Central
mediante uma série de selva

gens contra-ataques lançados
em uma frente de 40 quilôme
tros situada a norte e oeste de

nas proximidades de PerUgia.
registrando-se assim o primei':_
1'0 "alto" na progressão aliada
desde que teve lugar a fuga do&_
alemães de Roma. Os nazis 'se
mearam minas nas elevações�
mencionadas e encheram as:
rodovias com ninhos de metra
lhadoras.

PIIIDLIIR
1�IRI[aIR

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
'T'õFl},��ÇÃ,'.��:
.PO·R. El!.��{Ê_NC:I�

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

Feroz resistênr,ia!Poucas notícias
Londres, 26 ou. p. A rádio d�

Paris informou estar em pleno de
senvolvimento a ofensiva de Mon·
tgomery Entre TiJly e Caefl, sem.

dúví+o, em articulação com a ten-.

tativa desembarque levada a efei·
to por uma frota de 350 unidades;\
conduzindo 250 mil homem', sob.'
a proteção de navios de guerra, Q.

qual foi assinalada na bahia do
Sena, nas últimas 48 horas,

No rio Orne

Curitiba, 26 (C. M.) - Em
Seis Marias, município de Bo

caiuva, duas famílias que se

odiavam lutaram a tiros'e fa
cadas, segundo notícia um te
legrama de Curitiba. Da luta
resultou a morte de um menor

e ficaram feridos o irmão e a

mãe do mesmo.

MISSA DE 7-'
DIA

Amélia Piazza e Filhos, profun
damente sentidos com o faleci
mento de seu filho e irmão AR
MANDO, convidam seus parentes
e amigos para assistirem à missa
de 7' dia que mandam rezar o

manhã. dia 27, às 7 horas, no

altar do Sagrado Coração de Ie
sús, na Catedral Metropolitana.
Desi!.e já se confessam agradeci
dos.

prorrogação.

No Rio
Vasco 2 x Flamengo 2 [sábodor....

S, Crist6vão 2 x Madureira I. rIu ....

minense I x Canto do Rio i. AlTIr
rica 3 x Botafogo O·

Em São Paulo •

Corinthians 2 x Ipiranga 2 [srbodo ], Palmeiras 2 x Iuventus i'S.P.R. 5 x Portuguesa Santisto .'

Comercial 1 x Portuguesa de 1:5-'

portes 1. Santos 2 x Iabaquara 1.

o sonâmbulo caíu da janela
Rio, 26 (C. M.) - Relata um telegrama de Belo Horizon

te um caso de sonambolismo alf -ocorrtdo. O comerciário Vi
cente Menezes Soares, residente à rua Goiatacaz, n. 785, er

gueu-se do lei�o ainda dormindo, pela madrugada, encamínhan- Em Fiorianópolisdo-se para a Janela do quarto, que esta situado na parte alta
A ' 3 C'

.

M' I A U...
d 'do , la d

' . verz x rrspxrn Ira . .

o pre 10, e, ga gan o-a, caiu na calçada da rua. Sua morte f'oí Colegial 3 x Lopes Vieira 3,
quase Instantânea. I riano Peixoto 2 x Lamêgo 1.
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