
o ANI UILAMENTO DESDE O DIA "O"
LONDRES, 26 (U. P.) -- JULGA�SE QUE� COM ,A QUEDA DE CHERBURGO, FOI ANIQUILADA METADE DA GUARNIÇÃO DI�
200 MIL HOMENS, ORIGINARIAMENTE INCUMBIDA POR HITLER DE DEFENDER A NORMÂNDIA. REVELA-S� QUE, SEM
CONTAR OS PRISIONEIROS FEITOS NA PRóPRIA ÁREA DE CHERBURGO, OS ALIADOS CAPTURARAM MAIS DE 15 MIL

NAZISTAS, NAS TRÊS SEMANAS DECORRIDAS DESDE O "DIA D".
•

Moscou, 27 (U. P.) - O ma

rechal Stalin expediu nova 01'-

-íom-do-dta anunciando a que- O que o sr, Videla observou+a de Zhlobin, que foi conquís-
d 1, .

Rio" 26 (A.N.) -O embaixador prímbtíva do produtora de ma-ta a pe os exercitas de Rokos- G I Ví d I d
r

sovski que poderão ao-ora de- �nza ez I e a que evera térias primas para transtor-
, .""

J deixar dentro em breve nosso mar-se em economia industria-sencadear O assalto fmal con- 'f I I 'A'
. 'N .

tra Bobruisk. outro poderoso,' palls, f
a a1iJ o da 1genc�.a acio- lizada, que dá às massas traba-

bI; na, ez a� ec araçoes que lhadoras um verdadeiro me-a uarte nazísta na rota da t "E"'d tPolônia. ranscr:evemo�:. _

eVI en e lhoramento em seu bem estar
q.ue a. ll1�ustnalIzaçao do. Bra- econômico e social. O presi-

350 unladades na ba,l'a do Se'na Um .p·ort-a-8VI·o-es
sil attngíu �al desen,:"olvI.meTi- dente Vargas, com a sua legis-
t�, que praticamente e. hoje em lação social, ímpar na Amérí-

e 2 cruzadores dia o prrmerro pais latmo-ame-I ca atendeu os reclamos do tra-
Londres, 26 (U. P.) - Diz a agência D. N� B. que, após '. ricano que está saíndo de sua baihador brasileiro".

uma barragem de artilharia, que se prolongou por três horas, Pearl Harbour, 26 CU. P.) etapa econômica semi-colonial. ...;.._._._._.._._ _ _._._ _._.._

os infantes aliados avançaram por Caen-Bayeux. A agência Foi anunciado que aumentou As indústrias melhoram o pa- R l·d I. Transocean já anuncia que os alemães evacuaram T'Illy-Sur- o número de vasos japoneses drão de vida dos trabalhadores epe I as pe os
Seulles, localidade em tôrno da qual se vinham travando fe- atingidos na batalha aéro-na- Aperfeiçoam seus con.hecime�- destról·eresrozes combates, desde os primeiros dias da invasão. A rádio vai entre as ilhas Marianas e tos técnicos. Proporcionam a 3

de París, por sua vez, anuncia que durante as últimas 48 horas Filipinas. O almirante Nimitz populações obreiras melhor Londres, 26 (U. P.) - O Su
uma esquadra de 350 unidades foi vista cruzando. na baía do revelou tratar-se de mais um habitação, e Suas organizações premo Q. G. Aliado informou
Sena. Os nazistas estabeleceram relação entre essas duas 110- porta-aviões e dois cruzadores., sindicais cuidam das necessí- que lanchas torpedeíras ale
tícías, afirmando que está iminente novo desembarque aliado O porta-aviões foi atingido

comi
qades do proletariado. O que ile mães tentaram atravessar as

na área e111. que Montg-omery passou à ofensiva. sete bombas de 50 libras. passa no Brasil constitue, pois, rotas de navegação aliada do

p;;�----;;;-;W-;�� I â�e�ll;ll�ri�:I�a;��:.sÉo� f:���: I ;é��lr:pael���c;��:e;:t�'ulg�;Nova «arma secreta alemã» em Vllebsk : trtalizaçâo, a saida da etapa de destróier,

MOSC01.l, 26 (U. P.) - Mais C ·

têncí
·

dLondres, 26 (U. P.) - Os pele para todos os latIos longns de 8 mil alemães foram mor-I essou a reSlS ·enCla organiza a
alemães usaram uma "a,rma, lâminas prateadas, apa�ente: tos, nos últimos deis dias, de
secreta" contra a aviação alia- mente metãtlcas. Os ,pIlotos batalha ao sul de Vitebsk e ou-

Londres, 26 (U. P.) - A B. B. C. anunciou que poderosa
da" que atacou as bases (los íl�clararam f}.ue es�a arma pos- tros 2.700 nazistas morreram força norte-americana atravessou a cidade de Che-rburgo até
aviões sem piloto, no Passo de :mr�-lmeJl!.e. e destlll��a a d�s- ontem no setor ao léste daque-

o porto, isolando completamente os sub-setores. Afirmou ainda

Calais, porém, diz-se que o es- truír a héltce dos 3Vl.oes, assim la cidade, _ informa o alto que a resistência organizada alemã cessou, logo depois do

tranho projétil anti-aéreo, em- como afetar .0 mnclonamento comando russo, dando os prí-
amanhecer de hoje.

pregado pelos nazistas, resul- de qualquer Instrumento que melros resultados da nova
-------------------------

tou coml}letamente ineficaz. os a�iados possam usa�' �ara ofensiva da R'Ússia Branca.
Essa "arma secreta" consiste Iocalfzar ou atacar objetivos _ -.._ _ _ _••'

de uma caíxu com uns 30 een- através das nuvens, condição Do Equadortimetros quadrados, a qual que prevaleceu nas operaçoes
atinge ele 2 mil n 3.500 metros de. hoje sôhre o Passo de Ca-

para o Perúde altura, onde, abrindo-se ex- laís,
Rio, 26 (A. N.) - Notícias

P ít �a lula va- do Equador informam que o

ara eVI ar U......... ministro Salgado Filho deixou

Londres, 26 (U. P.) - Na própria cidade de Cherburgo, ontem a cidade de Quito, onde

toda a resistência organizada cessou na madrugada de hoje, teve brilhante e cordial recep
embora pequenos grupos ainda resistam nas casas fortifica- ção, seguindo para. Talagara,
das. Procurando evitar inútil derramamento de sangue, nestas no node do Perú, onde o a.guar
lutas corpo-a-corpo, um oficial nOI'te-americano entregou, du- davam o ministro aeronáutico
rante a noite passada, uill ultimatum ao comandante nazist·:l., peruano e altas autoridades.

general von Schueleben; mas, até o momento, não se sabe que ."""""_"'_mp "..,..,..,
- -

-,-.--
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d d
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. or an e
l'ss:posta 01 a a ao mesmo,

b" tiO le vo

Usando granadas com gases veneno�os At�ô��i!ad�o��V!�ã;u. �jr�e�
Chung'-King', 27 (U.,P.) - Os c]uneseíoí ncm!��ram os Japo- americana, na ilha de Saipan,

lleses de terem usaelo g'as mostal'da, durante maIS de uma �e- ocuparam o monte Tapotchau
mana, quando penetraram lUIS defesas extel'iol'es de um yit�11 que domina o pOllto de Tana�
entroncamento ferroviário de Heng'iyullg'. Afh'maltl que Mui· pag, considerado um dos obje
põnicos usaram g'rlwa{las que, ao explodir, fii\àturaYam o ar de tivos de maior importância
g'ás mostarda, o qUf' deu ol'ig'em II elevadas 11aixlts €'lltre as fi. para a conquista da ilha Os
lei-ras chinesas. AC.l'escüntam que oficiais norte-americanos japoneses tentaram repelir os

(IOm]}l'OVarllm () e-mprêg'o dêsse g'iÍs, pelos nipônicos, tendo io· soldados de Mae Arthur, num
logTnfado várias vítimas �o 1lleSl�0. Dizem lllnis os ehineses viorento e desesperado cd'h�ra
terem os japoneses procedIdo de Ig'ual modo nos combates de ataque; mas 03 norte-amenca

Nillg'hasiallg' e- Shang'slla, no (lia 17, usando- gáses "!e�lenpS{�s nos, J!lantiveram-se firmes nas

de outl'a espécie e-m' seus ntnques contl'tt essas POSlç()eS cIn- pORlçoes que ;3.cabaram de con-

Jlesas.
.
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J
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foram reconquistadas Vitebsk e lhlobin
Moscou, 27 (U. P.) - As �JS setenta mil homens da guar- reunião secreta que o parla

tropas do setor báltico da Rús- 'nição de Vitebsk. Informações mento finlandês realizou, esta
sia Branca conquistaram Vite- de origem alemã, referem-se noite. Segundo a emissora de
bsk. Era esta uma importante por outra parte, aos íncessan- Berlim, o presidente da F'in-

I cidade, que os alemães, desde es ataques que os russos des, lândia deveria dirigir, ainda
o início da invasão da Rússia, .erem contra Bobruisk e Mog i- hoje, a seu povo, uma procla
haviam convertido em pujan- iev, cidades que não tardarão mação, à qual atribuem 0S

te fortaleza nazista. Segundo 1. ser esmagadas pelo impetuo- meios finlandeses hístóríca
a ordem-da-dia de Stalin, os vo avanço dos quatro exércitos importância.
russos irromperam na cidade iovíétícos em operações na

depois de terminado o cêrco tússía Branca. Orsha, mais
de cinco dívisôes de infantaria, ibaIxo de Vitebsk, também se

que a defendiam. Vitebsk acha- ncontra seriamente ameaçada
se em ruínas, mas, assim mes- .elos soviéticos, que há 12 ho

mo, os alemães encontraram .as se achavam a apenas 15
um edifício de pé onde içaram kms. da mesma. Na Finlândia,
a bandeira branca. Em vista da os russos marcham além de

rapidez do assalto russo, acre- Viipuri, tendo capturado tam
dita-se que seja elevado o nú- bém a cidade de Tali. Vem
mero de sobreviventes entre muito a propósito assinalar a

"

o filme da execução de Ciano
!,OXnH.ES, 27 (r. P.) - A falta ele territórios para doar

- ,,-ao longe esses hons tempos! -- Hitler presenteou seu só
cio falido, )[ussoUni, com um prato que para "lI Duce" deve
ter sMo dI' raro sahor e o filme da execucão do conde Ciano e
outros quatro membros do conselho fascis�ta, fuzilados por tra'í
ção à causa de Berlim. Entre os que assistiram à execução de
Uíano, aparece () chefe de Pnlícía de Roma, de- nome Caruso.
Pormenor interessante: este Caruso, fascista, é hoje príslo
neiro dos aliado:;;;, altamente eotado ('omo criminoso de g'Uel'l'll".

Só foram disparados dois tiros
Roma, 26 (U. PJ - Enquanto com a queda de Cherburgo

os aliados conseguiram excelente porto para' seus abasteci
mentos na França, outro porto de bastante valor caíu em seu
poder na Itália. Trata-se de Piombino, cuja posse deverá faci
litar bastante o suprimento das fôrças do Quinto Exéricto. 0.-3
norte-americanos tomaram Piombino sem resistência. Só fo
ram disparados dois tiros e ambos por guerrilheiros italianos,
que confundiram os norte-americanos com nazistas. Evidente
mente, os italianos não concebiam a rapidez com que seus ex
aliados tinham batido em retirada. O Oitavo Exército, por SU1.
vez, ao cabo de três dias de severa luta, conseguiu romper o
centro da linha inimiga ao norte e oeste de Perugia, na COSLl
ocidental. Chiusi já foi ultrapassada e a guarmíçâo alemã acha- .

se ameaçada de cerco.

Os !1azislas parecem feras acuadas
CHERBURGO, 27 (U. P.) - Às duas horas da ta.rde, as

tropas norte-americanas, que dominam completamente a par
te léste Cherburgo, lançaram-se pelo centro da cidade, em di
reção ao porto, afim·de limpar os fócos de resistência inimi
gos. Cherburgo é hoje uma posição aliada, donde as fôrças li
bertadoras procuram varrer alguns ag·rupamentos nazistas dü
minados por um fanatismo completamente à margem da rea
lidade militar. Senhor absoluto da situação, o'alto comandú
norte-americano tem, pela frente, a tarefa de limpeza do ter
reno, procürando poupar, tanto quanto possível, seus homens.
Dir-se-ia que a cidade está infestada de feras acuadas. Um
exemplo frisante da situação é o fato de que até os correspon
dentes estão evitando as baterias alemãs. Uma delas feriu o
veterano correspondente da United. Press, Richard,Mac MiUan,
atingido por um "scrurpil1811", que feriu também vários oficiais.
Mac Millan vinha fazendo suas principais campanhas milita
re$, desde o início da guerra,
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o sequestro
duma senhora
Rio, 26 (C. M.) - Telegra

mas de Belo Horizonte rela
tam que dois funcionários

pú-Iblicos sequestraram a sra. Au-:
reolína Torres, espôsa do lavra
dor sr. Sabatino Dute, com o

objetivo de se apossarem da
pequena fortuna do casal.
Aquela senhora, que é mãe de
onze filhos e estava para dar
á luz ao decimo segundo, foi
obrigada a assinar uma procu
racão autorizando certo ad
vogado a mover ação de des
quite, enquanto o marido foi
procurado e informado que a

espôsa desaparecera e que a
I

situação dêle não era boa, sen
do preciso assinar várias notas

Ipromissórias e cheques para
abafar o escandalo. Sómente
no correr do processo de des

q_uite tudo se escl:�yece�, . verí-]
f'ícando-se a acao crrmmosa
dos dois funcionários, que são
José Luiz da Silva e Luiz Dias
Lopes.
.....w......-.:-.-_·....·.-...- -_...-_....- ......�

RENNER

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de
COLEGIAIS
MILITARES
PANTUFAS
PULLOVERS
COSTUMES
SAPATOS
AGÊNCIA:

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 a 255.

PEDRO SOARES 9

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

80,00
45,00
25,00

-o eSTADO-Terca.felral 27 de Junho d. t944
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, SE��AS

c u C li. R A C H A COMPRAS E VENDAS1REDUZAoA
Londres, (Por R. Coronel, Co- alemã tantas vezes arrazou to- C�!1�m_se: uma na Rua Fernon-

DUpyright B. N. S.)-Ignoro O no-: talme;lte a cid�de de Londre�, do M�chado,.com 4 quartos, 2 so- GOR RAme que ,,:eus inventores-os ale- através dos microfones. O dr. las •.copa cozmha, terreno plano, '

.

mãe- - teriam dado ao peque-. Goebbels porém, tem pouca medmdo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,0�o
. , '.

1 t· a Tres na Rua Uruguay. de modeí-

P U N M't d
no "tank sem tripu�ação, cUJa, so_rte; o? mg es��. con muam, ro , todas alugadas. terreno plano, or m OVO e o ofotografia tenho diante dos I nao leva-lo a ser io, e logo as medindo lOx58 por c-s 20,000,00;
olhos. Trata-se, como os leito-I primeiras aparições do se:u Uma e� Coqueiros, ?om 3 qua!
res já sabem de uma "arma novo invento na guerra da Itá- tos. cozm�a. sala. dispensc , boa

'.

j
, 'b .itâni d água, medmdo o terreno 30xl2x1,5secreta", das mu�tas que ?S lia, os soldados 11 ar:!cos e-

por Cr$ 12.000,00.nazi-stas pretendiam possuir, ram-lhe o nom� de. curac�- Uma na rua Almirante Alvim.
um novo espantalho, um "en-: cha", anulando ImedIatamen�e com 2 quartos, sala, dispensa, vo

satz" destinado a conseguir seus efeitos ... Os ingleses sao ronda etc .. terreno com 26x45 por
'1

"

d
-

b t téri de bom Cr$ 20.00000.aqui O q�� l.amals po .erao O - mes res e� ma e Ia
.

-

Uma na' Praça da Bandeira, comter: a vitória. Acredito que, humor; nem-se da VIda, da dois pavimentos,3 quartos, banhei
segundo seu costume, tenham morte e deles próprios. Fazer ro, cozinha. Preço de venda Cr$
os nazistas batizado o minús- 60.000,00.

.,

1 Uma na rua Frel Caneca. recen-culo carro de assalto com um pilheria co� a guem, prova
construido com 3 quartos, etc.nome de légua-e-meia, termí- apenas que esse .alguem te� Preço 32�000.00 cruzeiros,nado fatalmente, em, .. "pan- personalidade. Nao ha, pOIS, Uma na rua Oswaldo Cruz CEs

zer". A arma terrível, q,:e ê�es ,. razão par.a que o dr. Goebbels treito) 3 quartos, sala etc" terreno Ven lo -�h nreocr;o;;" ",édicR

acreditavam capaz de por fim se forrnalise com o nome dado com 16x32 por 16.00.0,00.
d f

-

, , .

h
.

t Uma na rua Boco iuvo, com todo A gran e rotaao conflito, e apenas uma bom-I a? seu maravll aso mven o.
conforto (duas residencias) por Cr$ba auto-motriz, que se pode I Amda, recentemente, logo que 0,000.00. \

da .- v sa-controlar pelo rádio ou pela o público _

teve conhecimel?-!O Uma na rua �eneral Bittencourt n a otelearatía sem fios' uma bom-Ida mvençao de um novo aviao por 35000 cruzelrc:s. Washington, junho _ (In-
b ,

.

'I' f' I Uma na rua Vlsconde de Ouroba c0I?-tendo algumas dezena�, sem ht ices, que �nclOna pe a
Preto por 22.000 cr-uzerros. ter-Americana) Mais dede quilos de explOSIVO, com os I absorção do ar, delx�ndo uI? Uma em Coqueiros, ótima resí- quatro mil navios da armadaquais o dr. Goebbels pensava I

rastro de vapor no ceu, os bri- dência. na praia, por 15.000 cru- de invasão dos aliados moviter resolvido definitivamente o I tânícos chamaram-no, logo, zetos. E t 't 2 tos mentaram-se através do Canalproblema. " É, evidentemente, de "Cafeteira Volante". A etc.��rntoo�,;;lc;�zCe�::s. quar
Ida Man9�a com a exatidão deuma segunda edição da arma. "Cucaracha" está, pois, em boa Uma na rua Major Costa, recem um 'horário de estrada de fer-secreta com que a propaganda' companhia. . . construido por 45.000,00 cruzeiros. 1'0.

TERRENOS Da maior parte dos portos daVendem-se um na Avenida 'I'rorn -

I I t t' ,

powski. terreno plano. medindo ng a erra par Iram os naVIOS
12x37 por Cr$ 15.000,00; _)ara O maior empreendimento
Um na Rua Ja.guaruna. idem la história; mas, cada unida-

idem. IOx32 por Cr$ 7.500,00. Ie tinha que estar de acôrdoUm na rua Camhoriú, terreno
20m a precisão cronométricaplano medindo 3Ox50 por 24.000,00
de toda a armada. Os navioscruzeiros.

Um na rua Almirante Alvim, mais vagarosos partiram na
com 9x4S metros por 11.000,00. frente e os navios maiores deUm na rua Camboriu com 25x45

portos mais distantes tiverammetros, vande-se também a me-

tade por 20.000.00 cruzeiros. que dar toda a fôrça para che-
Um ótimo lote em João Passôa, :?;ar ao local que lhes estava

Dom ônibus à frente. Cr$ 10.000.0.0 designado, na hora marcadaI Um na rua F!'ei Caneca com no plano geral. Depois de to-13x40 rnta. Preço 8.000,00.
da a armada ter sido constata-CHACARAS I

Uma em Barreiros com 63,0)0 da nos pontos imaginários do
mts2. 30.000,00, oceano formado pelos parale-
Informações com A. L. ALVES, los de latitude e longitude, era

Rua Deodoro 35.
qUE' tudo estava em ordem.

..,� T W.W _w _.,. -_ Algumas tropas (já agora_
pode ser revelada) embarca
ram nos seus navios uma se
'nana antes da invasão. Ra
ções para uso no navio foram

I rpeeSrdeeUrS'eV,nI·oS ttara'je to entre a

colocadas nos mesmos e, de
pois, fizeram manobras para
ocupar os seus devidos lugaresI PraÇa Quinze e o Hospital de Cn-
na armada de invasão.ridade, uma carteira de re'servista

emitida ém o nome de Miguel Os pilotos que viram as ar-
-----------------------.-----

Baratos. Pede-se; a quem a achou, madas reunidas para a inva-O escrltor de além-túmulo entregá-la nesta redação. 3v 5 são do Norte da Africa, Sicília

V
,. . e Itália .expressararn seu ('i-

Ria, 25 (A. N.) - Vai entrar em fase culminante a ques- ende se
1 maquina ln-

panto com o tamanho da es-
-

glesa de trípliceta-o das obras de Humberto Campos, psicografadas pelo "n10> quadra que conduziu os exér-expansão, de 180 HP nomidlum " Chico Xavier e editadas pela Confederação Espírita
nais; 1 caldeira regime 7 qui- citos da Libertação para a

Brasileira. O advogado da família do grande escritor vai im-
los de, pressão; 1 bomba de Franca.

" petrar a' Justiça que se pronuncie a respeito, provocoando assim " 1 b d "Havia tanto navio, que sed.uplo efeito de 4; cu a
\

e
um julO'amento inédito nos anais forenses do Brasll. Sem con-

cobre, Tratar com A, L. Alves. tinha a impressão de POclél' irI Sideraç5es de ordem religiosas, quer o advogado que a Justiça Rua Deodoro, 35. andando da Inglat.erra para J.
se pronuncie sôbre a autenticidade ou f,alsidade dessas obras. França" - disse um piloto na
Depois do pronunciamento da Justiça, será seguido novo pro- 6rat.-fl-"a-se à quem en sua volta a uma base inglesallUllciamento legal, por pat�te da família, no sentido de respon- U controu um

sabilização. oeulos escuros, marca cRay
Ban,., com ambas lentes leve
mente arranhadas e os entregar
nesta gerência. 5v, - 5

,

FILHA I MAE' AVO'

AO atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu ummétodo seguro e rapido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a per.
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode. traz nova vitalida_'
de, saúde e energia como tambem uma
aparencia a.traente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem, Não é neces.
sario fazer regime alimentar, nem Usar
drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature.
za. Fornlode. reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja,
Peça Forn,ode. hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

-

T'o-+e.s devem usar a
'.

lll!JJ'lIii ,m i Iir!
(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES,
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprpga·IH� com vant.�l!pmpli·
ft\ cornb-ter 6S írregutartdades
dlis funções periódicas das se

uhcras. É calmante e regulàdnr
dessa« funções.
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve > ser usada com

confiança,
FLUXO-SEDATINA encontra-se

em toda parle.

Caderneta de

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGlrnall por
tuguês. espa
nhol, francê:i,
inglês, etc .

Romance, Poesia. Religião, Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinasi Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc, etc.

V de se
um ótimoen -

terreno pIa
no, com 10.000 mts. quadrados,
fundos para um rio. situado em

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

3 v.-3

Carreia
Vende·se urna. de construção re·

cente, com banco de molas. tolda.
arreios e 2 cavalos. Informações
com Gualba, na rua TiradentéS,
10. lOv-S Ações aéreas no

Pacifico
Nova Iorque, 25 (U. P.)

A rádio de Tóquio informou
que aviões norte-americanos,
em número não especificado,
atacaram a ilha de Iwogima.
A notícia, juntamente com ou
tra informação anterior de
Tóquio, sôbre o bombardeio de
Guam por aviões estaduniden
ses, parece indicar que está I
sendo intensificada a ativida� ,
de aérea no Pacífico.

...011....0. ,•.., 00 ••·•• .. IUI••••••••• o.s.

FARMACIA ESPERANÇA.
do Fftrmacêntlco NILO LAUS
80"" o aman1íÃ eer' a s.. preSel14a

Oro... ..dOBaI_ • _trance1ra8 - HomeopaU.. - Pertmlt.......

LUtI.o. de bolTllcha.

Cila.....l_ • .xala ob�.nct. DO reoeItúrt. .'dlGO.

PREÇOS :M()DICOS.

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento d,:!s melhores
fábricas do país. sãe encontradas noS balcoes da

Casa SANTA R.OSA
Diariamente recebemos novidaops

RUA FELIPE SCHMIDT. 54 - FONE 1514

Vendem-se
por 6.000 cruzeiros três casas de
tijolos. com luz elétrica e em. ter'
reno ..de 1.570 mts. quadrados. nas

Capoeiras (São José), Informações
com o sr. M. Azevedo, no Escri
tório da Luz e F6rÇ!a de Floria.
n6polis. 3v 2

Nlo tenhas d,hlda em de.
nnnclar um "qulnta.colaDa",
por maIs que pareça te. aml.
go; nlo mereee tu. estima ••
traIdor eI. r.'vl. (L. p•••).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

SALVE GLORIOSO· fiGUEIRENSE rQuinta-feira a sétima
• rodaaa I·Vinte e três anos são passa- O Figueirense tentando a Foi morcada para a pr6xima

d L t d
. ,.

I d d
.

te
. 15a-feira a sétima rodada a qual �os. u as as mais memora- malO� e�ca a a a sua I�IS ona não se verificou, dia 18, devido ao rveis, glórias, vitórias e derro- associativa: a construçao de jmáu tempo. Os jogos serão os se.

tas. seu Estádio, para que os sócios I guintes: Netuno x Escola Iridus-
O glorioso grêmio dos cal- tenham as atenções que mere-, trial e Caravana do Ar x Figuei.

ções negros comemorou o seu c.�m pelo oso�u ap10r ao �;vi-ne-I rense., .
__

vígéssírno terceiro ano de exís- gro. Entrvb�e. as tentativas de Treina o Figueirense -.._ ......._tência. Uma existência cheia crescer vertiginosamente para P d f t I
' ,.

éli d reparan c -ae , para en ren ar oce memoráveis pr ,-lOS, e e o. alto, e para a f r e n t e, .P�- Cc rovcno do Ar, na próxima quinodedicação para o despôrto ca- rabo la ascendente de admirá- ta-feira, o Figueirense, fará rec Ii
tarinense. vel teor prático. Para que vi- z�ar hoje à t,:,rde, no gra.mado da
Um pugilo de abnegados brasse ainda mais essa faceta F .C.D., um rlgoroso e rrso ro de con

desportistas, fizeram com que, irrequieta, de cará:ter revolu- junto.

O destemido "esquadrão de cionário como construtividade
,aço" se colocasse em um lugar e crescimento, nada mais acer
de destaque no cenário espor- tado que indicar Orlando Scar
tivo barriga-verde e do Brasil. pelli, como orientador de cam-
Vinte e três anos de vida panhas que terão êxitos por

completou o Figueirense. Se- que de raro tema combativo é
nhor de suas responsabilida- o espírito que as alimenta. elu
des, sempre foi à luta cônscio 'I bes assim, só podem honrar o
de seus deveres espontívos. Foi futeból catarinense. Assim ês
e será gigante nas vitórias e te Figueirense sempre altivo, e

grande nas derrotas. sereno, espalhando na mus-
E surge o nome de Orlando culatura rija de seus defenso

Scarpelli. Um veterano das li- res, cheios de glórias, páginas
des, não sabe o. que sejam can- brilhantes na história do fute
seiras. Foi porisso que a visão ból ilhéu.
do administrador supremo lhe
cometeu a tarefa que, se reali
zada, será um legítimo atesta
do da potencialidade material
do grêmio alvi-negro. Nova vi
da para o "esquadrão de aço".
E para breve o querido clube Forte tem sido os pulsos dos
da jaqueta alvi-negra terá o dirigentes do alvi-negro, ven
seu grande Estádio. É sob os cendo 23 anos de brilhante I

desígnios da vontade que se existência. Não só de festas en-Iconstróem os monumentos ím- contra-se o Figueirense, mas

perecíveis do engenho humano. também o esporte catarinen
A perseverança é irmã-gêmea

I
se, por mais essa etapa venci

da realidade quando se super- da pelo glorioso clube.
põe á visão dos sonhadores o I Para frente, e para a vitória
desejo sincero de ser útil. E alvi-negro.
agora o que se vê? I ARNALDO SANTOS

S a'nu uenol
CONTEM

A.D. Colegial 3 x No 2' tempo ambas as equipes
jogam com fibra pelo desempateLopes Vieira 3 do peleja, até que Lebeta numa

Em continuação ao Campeonato escapada as!oinala o 2' tento ovai"
de Amadores, teve lugar, domin ano aos 65 minutos.
go, no Campo da FCD ,

.

a oitava Nesta altura a linha atacante do
rodada em que pelejaram A. D. Crispim Mira emprega-se a fundo
Colegial x Lopes Vieira, e Ava; x para empatar novamente a peleja;
Crispim Mira, mas, Naldi e Isaias não lhe dão
A la. partida entre A C Colegial oportunidade.

e Lopes Vieira teve início às 13.45, Mais 5 minutos, houve confusão
sob as ordens do juiz Valdemiro 1 dentro da área do Crispim Mira,

_as ' .._M, ....Melo. Esta partida causou au rpre- Lebeta chuta na trave e Ico,apro- _-' _

sa aos espectadores, que espera veitando a volta da palato, on i- "A 6anOelr!1 Nacional quando em pré.
vam farta goleada praticada pelos nhcr-o nas redes, e aumenta para 3 posição horizontal, e Irá ao centro d"

testa da co) una, se Isolada; à díretta d"
colegiais. Porérn, o Lopes Vieira, a contagem. Depois de alguns lan- .esta da coluna, se houver outra bandet
desta vez, apresentou equipe com' ces termina a peleja, mantendo-se ca; à frente e ao cenn-o da testa da co

Pleta O que deu certo trabalho aos o Avaí, com esta vit6ria, invicto e tuna, dois metros adiante da linha pela.
Jamais formadas, se concorrerem trêscomandados de Boos. líder do atual campeonato. .n I",.t. bandfltrll .... (O.",rflto.lel D. 4.54:1

O }o tempo terminou por 2 a O A atuação do juiz Bag� foi bôa. de 1942; - Art. 18. N. II).

pr6 Colegiais, sendo o marcador Ge _•••_._._._._ _.w•.._•.._ _.-._•.•_ ..",....- _ -.- -.- - .,. ...

novês : na fase complementar, mais
4 goals foram marcados sendo 3
do Lopes Vieira, respectivamente,
por Avila, Irineu e Armando, e I
do Colegial. por Parrone.

o Avai mantém·se
invicto I
A tão esperada partida entre

os esquadrões do AvoS: e Crispim
Mira travou·se, domingo, vencen

do o Avaí pelo score de 3 a 1.
O jogo teve início às 15,30 ho- I

ras, apitado por Bagé.
Ap6s as primeiras jogadas, eou

be ao Avaí a iniciativa de cerrado
ata.que, do que resultou ao I m.

e meio de jogo o seu l ' goal, for"
te pelotaço de Ico. Os crispimiren'
ses reagem. obrigando a «corner»,

Tirado l'!ste por Milton, vai a bo'
la à cabeça da Sapo, para l'!le
empatar a partida, precisamente
aOS 2 m, e meio. Até o fim do l'
tempo, jogadas dão-se por ambos
os lados; sem modificar o placard.

JogO! pelo
afóra

Brasil •.

Crédito Mútuo Predial
\

Prcnr.etárlos - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

em

Em Belo Horisonte: América 3 x

Cruzeiro 3. Em Salvador da Ba
hia: Ipiranga I x Bahia 1. Em
Fortaleza: Moguarí 5 Ceará I. 'Sm
Curitiba: Atlético 2 x Comercial 2;
Curitiba 1 x Ferroviário 2. Mon
tevidéu: Nacional 2 x Peficrcl l '

Servilio perdoado pelo Cor-ín t ícms,
reaparecerá domingo contra o São
Paulo.

Dino, provavelmente, será tro·
cada por César, centro avante do

IAmérica, do Rio.

Fazendo da fôrça que lhe
transmitem os longos haustos
da brisa marinha motivos de
epopéias esportivas.

� �

Muitos bonif. cccõ es e médico grolis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

j
.1

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETCi

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

DE PESSOAS TÊM

O. Pálidos. O.p.up"ldos,
E'90t.dol, Anêmicos, Mã ••
que crlsm Mlgrol, Crilnçl'
IIquític'l, rec.b.,ão • tonl·
fjc.çio lIer.1 do olg.nilmo

co. O

5a nuue 001
Llc. D.N.S.P. n' !99, da 1921

......-_••-._....-_...._-.-.__..._-.-.-.-...-"",.,...••- .......:-w....._-.-.-......- ••J"...........,..,.-...._-_w....,.....·

�
COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA"

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPOR'l'ES

Caprtaí • reservas 1UI66.189.:Zo
Cltru do balan ço ode 194%:

Responsabtudanes . , ,. . , er. 4.999.477.500,58
Recetta . . .. . , , ,.... Or$ 70,681.048,2,0
Ativo .,.. .. . ', , ,., ,., .. erl . 100.961.917,10
símetros pagos noa murnos 10 ano! , .. , , CrI 64.986.957,20
Responsabilldades . Cr$ 76,736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) .:...... er$

.

23.742.657.44
DIRETORES: - Dr. Pamf1lo (l'Ultra Freire de carvalho. Dr. Francisco

de Sã e Anísto Massorra.

Agências e sub-agênctae em todo o terrttôrto nacional. - Sucursal no

Uruguãl. Reguladores de avarias nas prlnc1pa�B cidades da América, Europa
e Africa.

AGEN'l'E EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmldt. D. 39
Caixa Posta) n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAl, BLUME-

NAU, nRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

USt"DO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU-

DEPURATIVoL,I..R

DO SANGUE

o Fígado. o Baço o coração
PUlmões !j Péle. Produz Dôrr-s de
DOS Ossos. Reurnatlsmo, Ct'gueira,
belo, Aneml», e Abortos
lnotensívo ao organismo, f\gradável como Iícõr.
O;'� ELIXIR 914 está e provarto peto D. N. S, P.
como auxiliar DO tratKHlrot9 da Sailis e Reu-
matismo da mesmA origem. _

VALIOSAS OPINIOES

('I Estômazo, 08

Cabeça, Dôre s

Queda do Ca-

o ELIXIR «914», dada a sua
base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sifllis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91li» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtaments da Sifilis.

(a) Dr. Rafael Bartoletii

CARTAZES DO DIA
3 a.feira HOJEttOJE

CINE
A's 7,30 horas

Um filme feito com suor, sangue e lágrimas, todo em tecnicó
especular, gigantesco e extr aordi: ária. com Tyr cne Power ,

Anne Eaxter e Dana Andrews:

Mergulho no Inferno
COMPLEMENTO J:'.1ACIONAL (Natural)

FOX AIRPLAN N 8:WS (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00. Imp. 10 anos

ar,

CINE «(IMPERIAL))
!... 's 7,30 horas:

exibição do eletrizante filme que traz e espectador
«suspenso», com Carole Laridi s e L1cy Nolan:

Fala Manilha
COMPLEMEN·TO NACIONAL (Natural)
Preço: Cr'$ 1'.50 (único),· Imp. 14 anos».

Ultima

às 4 e 7.30 horas, no Odeon, um gigantesco programa:
Ray Milland e Paulctt Goddar d em:

Num corpo de mulher
Edward G. Robinson em:

Mensagem da Renter
do seriado, maior que «A Caveira" t com Robert Stevens:

Valenles da guarda

Amanhã.

o SEbão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
c.·\. W.ETZ]1�lJ INDUSTRIAL-.JOINvrI.JLE (;�1rCl1 re�i51.)

CONSERVA O TECIno DA ROUPA PORQUE LAVA FAC1LMENTE
E COM RAPIDEZ

.

S��Ã���RCtAt
Esp ECIALI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S. Ladislau, Rei da Hungria
Agradecimento E' desconhecida a data der nas-

cimento dêste grande chefe de Es-
Viuva Dr. Eliezer dos Sanctos todo: Em 1077 morreu Gejza I' daSaraiva. agradece, sensibilizada. as 'Hungria e, em vez de substituti

manifestações de profundo pesar lo por Salomão I', filho coroado
testemunhadas pelas ilustradas de André I', os eleitores 'do reino
Redações, Diretório Regional da uniram seus votos na pessoa de
C.N.E:. Igreja Presbiteriano Iride- Ladislau, irmão de Gejza. Raras
pe,ndente. Igreja Presbiteriana, De-

vezes encontramos na história u-
partamento de Estatística. Pre-

ma escolha mais acertada. Pois, Rio (Via aérea), - Canuta NOVA YORK, junho - (Ser- fato é que a estratégia do ge-sidente da Cruzada Nacional de nA' dO;' 4 ILadislau era o homem capaz de lV.l.aCe O sono, com 9 anos, viço Especial da INTER-AME-I neral Alexander infligiu de-Educação, parentes e amigos, no reconhecer sua missão num tem" 'd te r d R
-

doloroso poaaorrrerrtc do seu ines- VlUva e reSl en e a rua a e- RICANA) - Com vinte e sete finitiva derrota ao Marechal
po onde os espíritos' procuravam 1

-

23 b dquecível espôso, ocorrido, inespe- formar uma época nova. Sua po
açao n, , so ra O, pesarosa séculos olhando para êle, um de Campo Kesselring, diante

radamente, na Capital de S. Paulo sição não era fácil. Salomão I, com o falecimento de seu irmão general americano, coroado, das portas. de Roma, e que os
Florianópolis, 24·6'1944· tinha renunciado a todos os seus Sadock de Macedo, tentou o não com as folhas de louro dos exércitos alemães forám expul

supostos direitos ao trono; mas. suicidio, sendo socorrida pôr Césares, mas com um simples sos da cidade antes que pudes-�ontrariando promessas solenes, sua empregada Maria Rosa dos ôb t' d t dtentou uma revoita que malogrou gorro e uma capa so re o seu sem re Irar-se para en 1'0 a

completamente, Outra fonte de Santos, ficando esta com queí- simples uniforme de campo, mesma, apesar de as suas for
cuidados era a posição da "-'é Apos- maduras de 1° e 2° gráus, e viajando, não numa carrua- tes ações de retaguarda nas
tôl íco . Gregório VU' e�tav:;' lutan- aquela com queimaduras gene- gem, mas num incômodo jeep, ruas serviram para desmentir
do contra Heru-iqu IV'da Alemanha; ralízadas de 2° e 3° gráus. Am- rumou pelo Campodoglio de a afirmativa de que os aliados
e , quando depois da morte deste, o fPapa Victor III' foi acossa:lo pe

.as oram internadas no Hospi- Roma e formalmente procla- tomaram Roma como cidade
los .osseclas de um antipapa, fi �;al de Pronto Socorro, onde, mou a ocupação da Cidade aberta. E nessa estratégia alia
cou Ladislau fiel 00 legítimo che horas depois, faleceu a sra. Ca- Eterna pelas suas tropas da a tão discutida cabeça de
fe da Igreja. Tanto suas quali- nuta, sendo o seu corpo remo- disse um editorial do New praia de Anzio desempenhou,dades de estadista como sua pro' 'd t

.

d I t'funda piedade levaram-no a cut-
VI O para o necro erio o ns 1- York Times, comentando a li- papel decisivo, Foi dessa cabe-

:lar dos bons costumes do seu tutoMédíco Legal com guia da bertação de Roma, ça-de-praía que o General
povo garantindo assim o progresso policia do 6° distrito, "O general foi Mark Clark, C 1 a r k poude introduzir a
do reino. Fazendo os Cumânios u- O vencedor de Roma, e, pela cunha que esmagou a divisão
ma tentativa. com mão armada,
de frustrar estes planos. revelou-se primeira vez, na sua longa his- de élite de Hermann Goering

I o rreí habíl general de suas tropas, (aixa Escolar
-, tória, os romanos vitoriaram nos montes Albanos e isso não

Enquanto se preparava para tomar um conquistador que foi rece- sómente abriu a estrada para
parte na primeira Cruzada, mor .!Padre 5chuler» bido como libertador, Foi o

I
um rápido avanço para o co-

reu , em Neutra. aos 19 de julho Com o salde: de març.o (Cr$ BI6.00) climax de longa e árdua, mas, ração da cidade, mas, ainda

I
de 1095. e a arrecadaçao de abrIl (Cr$ 415,00) t bé d

' , . , . -

formou-se o total de Cr$ 1.031.00. I
am em, ousa a e rara

, c�m- dividiu os exércitos alem,aes e

la com o carrinho Tendo-se efetuado em abril paga- panha, que levou os exércitos forçou a sua fuga para leste e

e foi atropeladO mentes na importfincia de ,Cr$ 42,00. aliados em pouco mais de um oéste da cidade, que êles não

I RIo (Via aérea) - Aristides
passou para o mes de mcuo o saldo ano da sede de Cartago à ca- podiam mais sustentar.

.• de Cr$ 989 00 ít 1 it li E t h' U
.

di t
A

Mariano Alves, aleijado das
'

PI a 1 a iana. s a campan a 'ma ime Ia a consequen-

I pernas, de 34 anos, solteiro, não sómente realizou o que cia política foi a capitulação
morador a rua Torres Sobri- Louca vestida Aníbal deixou de fazer - isto da autoridade monárquica de
nho n. 58, quando passava no é, a captura de Roma-vindo do Vitor Emanuel, de acôrdo com

:.:============ cruzamento das ruas Miguel de noiva sul, mas, ainda, colocou fora seu prevío compromisso de

A' ilha Brocoió Fernandes, e Rio Grande, de ação o inimigo, que teve de afastar-se da vida publica no

guiando um carinho que rece- Rio (Via aérea) _ Na rua do deixar a cidade intacta para dia da Libertação de Roma. Os
Rio, 25 (A. N.) - Em pros- salvar se 1 d t d sbera da Legião Brasileira de Catete, foi detida Maria da "

-

. a a <_:Js ee:n ag?�a gran e

seguimento de seu �rogroam�, Assistência, foi atropelado por, Cruz, com 28 anos, debil men-
A queda de Rom.a abalou

OI' conslde�açoes .polltIcas a �azer
o Serviço de Recreaçao pera- mundo em ambos lado c t b d d t
ria do Ministério do Trabalho um caminhão do Exército, so- tal, que se achava vestida de . _ o.s s ,0- e

,

am em cu� ar e ves Ir
.

e

-

'd 'rendo contusões e escoriações noiva. Levada para a delegacia mo amda nao havia ocornd,o I allm��tar a cl�a�� de refu�Iaorganizou uma excursao a, .0 -;eneralizadas, A Assistência do 40 distrito, foi encaminhada

I
com outro f�to nesta �uerra, dos. <?s alemaes como dl�seilha Brocoió, da qual particí-

'ocorreu-o a Colonia Juliano Moreira antes, Em vao os alemaes se o Presidente Roosevelt no dís-

���fFva:Of����:;�adores e res-

I
�JV" "___""-_�""'-__'_ _'__-__•__-.�."_. "'.""".'-•••-••_._�•.....-_-.w..-�••_••� ����!Ç!�ala�ra a�����à� a q��! ����e qU�ei�����o� ����n��I êles evacuaram a cidade para II Cidade Eterna com fome: Nós

poupá-la do horror e da des- e os britânicos faremos tudo o

truíção ocasionada pela bata-I que estiver ao nosso alcance
lha dentro das suas paredes. O para aliviá-lo".

r;:;:--:--I Críminoso
!Vida SOCial i ia:i!�!,!!!!�ri�ldemi_
........, •••••••• 1'0 Cruz, operário da Compa-

ANIVERSARIOS nhia Comércio e Navegação,
Decorre hoje o aniversário do sr. quando se encontrava em casa

Abílio Mafra., de sua noiva, Zilda dos Santos
àrua Tenente Osório, na capi�o sr Irê Ulísséia, conc ..ituado

repres�ntante comercial, faz anos
tal fluminense, tirou do bolso

hoje. um revólver de sua proprieda-
í de e passou a examiná-lo.

A srita. Norma M. Gerber, resi- Quando tirava as balas, a ar
dente no Estreito. festeja hoje o ,na disparou, indo o pro]'étilseu aniversário.

atingir a jovem Maria de Lour-
Faz anos hoje o j ov arn Alberto des, prima de Zilda, de 21 anos, IZimmer. a qual, ferida à altura do co

ração, faleceu instantes depois,
O criminoso involuntario levou
o fato ao conhecimento das
autoridades de Niterói, entre-

A srita. Maria de Lu-des Mo:ei. zando-se à prisão, O corpo de
ra faz anos hoje. Maria de Lourdes foi recolhido

ao necrotério do Instituto da
Hoje festeja sua data aniversá- Polícia Técnica.

ria a sr íto . Enedina Villain.

Hoje transcorre o natalício do
jovem Eduardo Pedro Carneiro da
Cunha Luz.

santo do diaFazem anos hoje os meninos OLuiz Pedro Toledo e Maurílio Lo-
.

peso

* A beleza dessa dentadura resplendente
... e o encanto desse sorriso gracioso ...
cativaram o coração dêle! Qual o segrêdo?!
O uso diário de Kolynos Concentrado de

Triple Ação. Kolynos, o Crême Dental

Saudosa do
irmão, matou-se

Está em férias
Washington, '25 (U. P,)

O Congresso dos Estados Uni
dos acaba de entrar em férias,
até primeiro de agosto vindou

ro, depois de liquidar todos os

assuntos constantes de ordem
imediata. É possível que as

rérías sejàm prorrogadas até

primeiro de setembro, para
permitir aos deputados aten
daremos aos &eus interesses
eleitorais.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laboratório de Análise.

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

Res,: rua Vise. Ouro Pret a, 1

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

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano. 12,

Picado
por escorpiões
Rio (Via aérea) - Lourival

IMota, pintor, com 36 3;nos, re
sidente à travessa Fana Ma
chado n. 16, na manhã de on

tem ao calçar-se foi picado
por' vários escorpiões que se

achavam dentro de um dos sa

patos. Levado para a Assistên
cia do Meíer, foi-lhe aplicada
uma injeção especifica e o ope
rário retirou-se para a resi-
ctencia. �� _

IAinda a vitória de Roma

particIpam' aos parentes e às pessoas de suas relac;oes que sua

filha. EDITH contratou casamento com o sr. LAURO KOVALSKI.
'f· Santa Filomeno, junho. 1944.

I
-

i

José Pires e Custódia Pires
,

comunicam a todos seus parentes e pessoas amigas o
I

os

contrato de casamento de sua filha IZABEL
com o sr. EDUARDO PIRES.

,-

Imbituba, junho de 1944

I Hermógenes Elias e Antonieta Elias
participam aos parentes e pessoas de suas relações que seu filho
EDUARDO contratou casamento com a srita. ISABEL PIRES.

. Florianópolis. junho de 1944 .

ISABE�O'!i,m:O,!lARD� I
.

,.

Germano Antônio Kretzer e Filomena Kcerich Kretzer
. , ,ci·

-

-2õõpiiõt;;;�IDeii�;;��;'-'-
Cidade do México, 26 (U. P.) lse que um grupo de mexicanos

- "EI Universal" informou se encontra no Texas, afim de
que um grupo de 200 pilotos completar seu treinamento,
mexicanos partirá em agosto antes de partir para ultra
para a frente de guerra da Itá- mar.

lia, o que foi confirmado por __.-•••
_ _•••••_••w_wJ'_.._•.-_ ...

autoridades mexicanas e norte- MACHADO & CIA.
americanas. O referido diário
disse que 50 bombardeadores
e 150 mecânicos e péritos de
rádio constituirão a primeira
unidade mexicana em comba
te no ultramar. O general Gus
tavo Salinas, chefe da Fôrça
Aérea do México, e seu ajudan
te, capitão P. A. Radames Ga
xidla já se encontram no tea
tro de guerra do Mediterrâ-

comunicc a seuS parentes e. amigos o seu, contrato de casamento

I
neo, afim de realizar os acôr-

com a srita. EDITH BERNADETE KRETZER. . dos finais para a incorporação
Sertão de Maroim. 3unho, 1944 de unidades mexicanas às fôr-

'!.- ........__ ças aéreas aliadas, Acrescenta-

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

Rua Floriano Peixoto. sln (Edif:
Próprio). Telegramas:. "PRIMUS"
Agentes nos principais murucíptos

do Estado

As autoridades responsáveie pel.
fiel execução das Estatísticas MiII
t.ares podem' exigir, sempre que hew
ver dúvida quanto à veracidade de
Qualquer informação. que cada 1ft
formante prove o que dfi!daro._ A'
má-fé constitue crime contra • ...

qrallCI .a�\•.ul. (D, II. JI')J

Lauro Kovalskl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dlplt)lJ<ado pela Faculdade Nac. de Mealclna da UnIversidade do BrasU)

�-mterno do Sen�.IW de CUnlca Médlca do Professor Osvaldo Oliveira. médico ao
.

Departamento de Saúde
t.:JANJt;A MeDICA - Moléstias tntel'Jlas de adultos e ertançae, CONSULTORIO

• lUi!IUllaNt;IA: Rua Fel1pe S.cbmldt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Ellpeclalista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
D08 Servic;o8 de Clínica Infantil da Assistência Municipl.ll e Hospital

de Caridade

CUNICA MIDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
(,O:.\'SUVl'()HIO: nua Nunes Machad .. , 7 (Edifício S. Pranciseoj , tone 1.44<1

Consultas das 10 às 1� e tias 14 as 15 horas
RESID€NCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 7X;i

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nasiz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Sehrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1�59.
RESIDENCIA - Conselheiro �lafra, 77.

DR. BIASE FARACO
Médi{'o - chefe do Serviço de Sífil�s <lo Centro de Saúde

nO.ENçAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAiS DE
�f9()S OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ·ULTRA·VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - fi. Felipe Schmidt, 4ti
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA ClR.URGIA - MOLÉSTIAS DE SENHOR1\,8 - PARTOS

Foemado pela Faculdade de Mediclna da Urií ver-sídade de São Paulo, onde foi
Às!tMstl>ll'te per vários anos do Serviço CÜ'llrgloo do Prof. Alípio Correia Neto.
CirUJ'gia do €st.ômago e vias b1liare.s, intestinos delgado e grosso, tiróide, rins,

prú�ta ta, bexiga, útero, ováríos e trompas. Var ícocele, hída-ocele, varizes e hér-nia.
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas, à Rua Felipe Schanidt, 2-1 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598.
RESIDftNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cura0 de Aperfei"oamento e Longa Pr-ática no Rio de Janeiro

t.JONtiULTAIi - Pela m_nM: diariamente das 10 à.s 12 hE .. à. talde, eltc.ptocos
_bali.. , da. 11,30 ,. 18 hor_e - CONSU.LTORIO: Rua João PInto a. 7, 8obrado -

roae: 1.'181 - BeMelêncta: Rua Preeldenw Coutinho. ,I.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
. CUNlCO

�. DR. DJALMA
MOELLMANN

I'ormado pela Unlversldade de Genebra
Com pré.t1ea nos hosp�tala europe\W

cuD.wa médica em geral, pediatria, dOfJ!l'

,U do sistema nervoeo, aparelho gen1to
url!Íl4r10 do llDmem e da mulher

6..utfl. T6cn.1oo: DR. PAULO TAVARJilt!
0Ur80 di! Rad!ologla Cl!nlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanar10 (Silo Pau

Io�. Especializado em ,HlgJ.ene e Sal1dp

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

aetre, � Gabinete de Ralo X - Electro

ear4lografla cl1nlca - Metabolismo ba

INlI - Sondagem Duodenal - Gablnet.

de t1.Iiiaterapla - Laboratórto de micros

copia e' análise cnníca. - Rua FemandQ

Machado. 8. Fone 1.195. - Flortanópolls

DR. SAULO RAMOS
lCapeetall.lta _ molNdu 4• .-b�" -

Par1:W.

•LTA CIRURGIA ABDOIlUNAI.: -

maCo, .""fcula, itero, oYár108, apAnd1ee,
.tumorert. ete, - C.mURGIA PLA.STICA

l:tO PJUUNEO - H6rnl... bldrocele. ve-

. ..t_Ie. Tratam_to 1Iem dor e operaçAO
ele Remorrolde. e ...artzee - Freeturll8:

_"arelboa de lrêNo. O�ra aCNI lIQfJPltabl
ele Flort..6pou..

"r� Pert>1r_ e OUyetr., 10. 1'0." 1.eo..

Hól't.r1G: Da. 14 ta 1. bar.., 4lU1ameace.

DR. AUIrnUO ROTOLO

Dr. LAURO DAURA
I!]sI,ectalista em Doenças de lS<>uho·

ras - Vias Urmárlas.
Curso de especíattzação de Gíneco-

10g1a (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especiallzado, médico e

cirúrglco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Ut.ero, ovários,

trompas, etc.) .

Cura radical das ínríamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da estertn

dade,
TrataInento moderno da hlenor'ra

gla aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópíco - Uretr-oecopta
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA·VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Fone: 1.663 .

Residência - Rua Tlradenteil 7

(Sobrado).

ORa ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

'1rlll"lP. e Ortopedia. Cltn.lca e Ctr1lrIP
lo torax. Partos e doellÇM de 1IeIll1or...

�ONSULTÓRIO: R. Joã.o Pinto 7 Dicí-
Il.tI1ente das 15 às 17 noras. RESID.,N·
IA: A.lml.n1o'.e AlTim. 36. "ou. 711.

Médicb - Cirurl!ão - Parteiro
RAIO:s X .

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Dtagnóatico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo

den.ai!!, câncer do estômago, ate

çõ.ea das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pl1Imonar' - Tratamentos moder- OperaçÕes -- Vias Urinarias -- Doen-

nos e efir.-3zes desta moléstia ça. dos intestinos, réto e anua

Completo gabinete de Eletricidade .- Hemorroidas. Tratamento da
médica: Ondas curtas e ultra-cUl'- colite amehiana.
UlS. Raios Infra-Vermelhos e R�ie� Fisioterapia .- Infra-vermelho.
Ultra Violeta. Infrazon-Terapla Consult: Vitor Meireles, 28.

Consultório: Rua Deodoro, 11 Atende diariamente às 11.30 h... -,

esquina Felipe Schmidt à tarde, das 16 h•. em diante

Dal 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hra I Reaid: Vida! Ramo., 66.
Telerooe 1,471\ Fone 1067.

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

SEGUROS
THE LONnON & LANCASHIRE INSURANCE

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIItO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida I Ramos, 1t

, ..

, -

Onde. se paga o menor aluguel de casa
Porto Alegre, 26 (A. N.) mesmo ser a cidade onde se \ tanto para a pequena como pa-

Nesta época em que nas prin- paga o menor aluguel de casa ra a grande família, é cobrado

cípais cidades do país o pro- no Brasil. Cêrca de 80 por cen- à razão de apenas 2 por cen

blema do aluguel de casa assu- to da população local emprega to sôbre os vencimentos do in
me características insoluveis suas atividades naquele esta- quilino, perceba êste 800 ou

dada a crescente onda dos ex- belecimento industrial do Exér- mais de 1.000 cruzeiros men

ploradores, é interessante o ta- cito, por cujo motivo a sua ad- sais. Um operário que perceba
to verificado na localidade de ministração tem feito cons- 500 cruzeiros, embora com fa,
General Camara, séde do mu- truir 'numerosos prédios para mília numerosa, paga apenas
nicípío do mesmo nome e

on-,
serem ocupados pelos seus 10 cruzeiros de aluguel, por

de se acha instalado um ar- funcionários e operários. Pois mês, e mesmo morando numa

senal de guerra_ Acredita-se bem; o aluguel de casa, alí, � das melhores casas da cidade.

•

Altares de campanha para as Fôrças Expedicionárias
Rio, 26 (C. M.) - Mais um ' gesto o ministro designou o

exemplo de colaboração acaba vos paramentos. Os cálices, to- chefe de seu gabinete, para em
de dar a mulher brasileira, re- ram fundidos com o ouro obtí- companhia de outros oficiais e

presentada desta vez pela so- do em coleta popular, para o respectivas esposas, irem in
ciedades de Belo Horizonte. Ex- que nenhuma mulher mineira corporados a Belo Horizonte,
pressívas sob todos os aspectos deixou de contribuir. Agora foi afim de que,. em seu nome, re
foi a solenidade realizada na- feita a comunicação ao minis- cebam a oferta. O embarque
quela capital, onde as senhoras tro da Guerra, do desejo de que da comitiva presidida pelo co-

I pertencentes á Obra dos Tuber- aquelas dadivas se destinem á í ronel Bina Machado está mar

culosos promoveram a benção assistência religiosa dos nossos cado para amanhã, ás 9 horas,
de dez altares de campanha.: soldados expedicionários. Ao em avião da Cruzeiro do Sul,
dez calices de ouro e respecti-l ter conhecimento de tão nobre cedido para esse fim.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

a SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero neste capital)

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

Destruição
Londres, 26 (T. Harrís): do Reich sofreu três impactos

Segundo informações recebidas diretos de bombas de 500 qui
através da Suécia, tôda a Wi- logramas, estando quase com
lhelmstrasse ficou convertida nletamente arrasada e consu
num mar de chamas e nem I Inida pelo fogo, que ainda ar

um só edifício dessa rua ficou dia na noite de quarta-feira
intáto após o ataque diurno de dia do ataque. O Ministério d�

OR. REMIG10 quarta-feira - indicam infor- Ar, já atingido em raides ante- I

CLtNICA Mli:DICA
ma n t e s fidedignos recem- rimes, foi novamente alvo das

Mol"'.tlas ínter-aas. de Senhoru e CM- chegados de Berlim. Essas pes- possantes bombas aliadas. Do

.nças· em Geral. CONSULTORIO: Rua i soas a.c�e?cent�m .que são rar_?s gigante�co edifício mandado
'ellpe Schmldt - Edlflcl0 Amélia Neto. : OS edíf'icios públicos que nao construir pelo megalomano
i'OD� 1592. 9 às 12 .. H às 17.hOru. RE· sofreram algum dano. O ata- Goering, apenas restam duas

SID&NCIA: J Largo BenJam'in que foi o mais terrível de todos alas intactas.
Constante, 3

os sofridos pelos berlinenses, �.-......-_..-:.---_..- ......._-----_..-_,._. -

Dr .. Newton d'Avila em pleno dia. Mais de 1.000
bombardeiros, escoltados por
700 caças, zuniram durante
muito tempo sôbre a arruina
da capital do Reich, atingindo
todos os distritos, mas, causan
do, os danos mais graves, 'nos
pontos centrais. ,A chancelaria

Correias de transmissão

Peixe elétrico
Rio, 26 (C. M.) - Foi pesca

do na lagôa Rodrigo Freitas,
por um empregado do Jockey
Club, um poraquê, mais conhe
cido por peixe elétrico,

prõcõrã·--coTõcâ�fo�
Senhorita, com diploma de

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

Vendem-se a preços baratíssimos,
sem comp,tência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

V. -19

em Berlim
Si tem irritação retal ou hemorra

gias, cuidado I São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo at� uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

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

A prOdução de chá
•

LoI?-dres, 26 (S. L H.) - Um
despacho de Nova Iorque in
forma ter o "Journal of Com
merce" publicado um artigo,
anunciando que a produção de
chá, em Java e na Sumatra,
que antigamente representava
1 7 j{ do chá de todo o mundo
não pode.rá ser restaurad�
num período de 2 a 5 anos, de
pois que os japoneses forem
dalí expulsos. Com efeito, os

nipônicos estão abandonando
as plantações de chá, pam su

bstitui·las pe!a.§ ª� arrº�. �

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Raa COIuelbeiro M.fra, .. e· 5 - FONE 1.642
Entrer. a domicili.

Camisas, Gravatas,

Piiamesl
n

..
acôes dos órllãos de Estatística M.

Meiasdas m�lhores pelos me· lUar, uma pessoa revela o que é:

c,A A nimigo do Brasil. E para os iniml.

I
Aores preços 96 na S. MIS· rOI do Brasil, a 1.1 é IDfledvel
CII"ANEA - Rua Tralano,12 iDo B. ".),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A destr u íçãn em Cherburgo
LONDRES, 27 (A. N.) -_. AFIRMA A AGÊNCIA TRANSOCEAN QUE TODAS AS INSTALAÇõES MILITARES DE CHERBUR.
GO, INCLUSIVE o PORTO, FORAM COMPLETAMENTE DESTRUIDAS. NO ENTANTO, OS PILOTOS DE RECONHECIMEN_
TO ALIADOS INFORMAM: QUE AS DESTRUIÇõES SÃO MUITO MENORES DO QUE SE SUPUNHA. OS TÉC�ICOS ALIA.
DOS, QUE JÁ DISPõEM DE BASTANTE EXPERIÊNCIA, ESPERAM PODER INICIAR o ABASTECIMENTO DE CHERBURGO,

APóS 48 HORAS DE SUA QUEDA.

PRISIONEIROS NAZISTAS - Um soldado norte
americano revista um. gTUpO de prisioneiros fascistas ale
mães, capturados durante a ofensiva aliada contra as
linhas alemães na Itália. (Foto da Inter-Americana).

PrôgrêiSõs-eúj---------VOÓ trii'obJé tlVõs�
Tilly-sur-Seulles industriais
Londres, 26 ·(U. P) - Infor- Londres, 26 (U. P.) - O Mi-

mou o Supremo Q. G. Aliado I nistério ela Aviação comunicou

I �ue os alidos

rea.
lizaram

pro-j que [�viôe� "l\tIos"quito" ataca
gressos no setor de 'I'illy-Sur- ram a noite, objetivos índus
S.e�lles, conquistan�o Ul;na po- triais, situados a poucas mi-
siçao elevaaa, apos violento lhas ao noroeste de Duisburg.combate 110 qual foram des-

t.ru�dos vá�io.s �lementos blin- Exonerado

J rmaos_ do m.llmgo.______________
o sr. capitêio Amadêu Anastácio

Sab foi exonerado. a pedido, do
i

ao para o de chefe da 2" Secção da 16" ����
I' pevo

usar cunscrição de Recrutamento.
Rio, 26 (A. N.) - Realizou- I .

se, na manhã de hoje, sob a IldmOlt A

presidência do comandante i li em o cerco
Amaral Peixoto, mais uma
"eumao da. Comissão Consulti-j LO:::dr��, 26 �U. P.), - Os
va do Serviço de Abastecimen- i al.emaes ja admitem o cerco de,
1,0, discutindo vários e impor-I Vitebsk. �m despacho da D. N.
Cantes assuntos. Inicialmente B. anuncia que foram cortadas
roi estudado o problema do sa-I as comunicações de retaguar
bão, chegando-se à conclusão

I
da, da9uela cidade, em conse

de que seria conveniente esta- quencía da nova ofensiva se

belecer tipos para abasteci- viética na Rússia Branca.
mento popular: o "sabão eco-
nômico" e "extra". A comissão A empregada gue se pintar
consultiva tratou também do em hora de servko
preço do toucinho e lombo, Rio, 27 ·C.M- A 3a. Junta de

cujos estudos foram adiados Conciliação e Julgamento do Dis'
trito Federal, apreciando uma re

para a próxima reunião, em clamação que lhe foi apresentado,
que se considerará a revisão decidiu que a «empregada que em

das tabelas de preços, sendo hora de serviço começa a pintar-
possível a baixa de preço do se e a tratar das unhas, dá ao

f
.. - empregador justa causa para a

Já regressou eIJao. dispensa".
O rei Pedro Comprar na CASA MISCE -T--n------2-9---Londres, 26 (U. P.) - O rei LANEA é saber economizar. «e eum» a .

Pedro da Jugoeslávía regressou
-

Maceió, 2'7 (A. N.) - O ar-
da Itália, em companhia de seu Comendo cebíspo desta determinou pa-primeiro ministro, depois de «pão·de·guerra» ra o próximo dia 29 a realiza-
haver entrado em negociações. São Paulo, 27 (A. N.) A ção dum Te Deum na catedral
com um. representante do ma- imprensa local

,

continua .co- metropolitana, em ação de grareehal Tito. Espera-se a 9.ual� mel!-tando, c?m oas�ante sim- ças pela libertação de Roma,
quer momento um comunicado

I
patía, a medida do interventor I falandO. no ato dom José Delga-I a respeito. Fernando Costa, instituindo o do bispo do Rio Grande do

I - uso do "pão integral" e o do iNorte,
I A eterna qUE5tao conhecido também por "pão
da carne verde de guerra" neste Estado. A re- LI" U P b I

.

Fortaleza, 27 (E.) - A co- ferida medida proporcionará no a es ao o a
missão Estadual de Preços es-I ao povo bandeirante alimenta- São Paulo, 27 (A. N.) - Aca-
tá desenvolvendo intensa Iís- . ção sadia e econômica e de al- ba de ser contratado, para re

calízação sôbré os vendedores I
to significado, neste momento gel' a cadeira de língua espa

de carne verde, afim de ímpe- em que nosso país emprega to- nhola da Faculdade de Ciên
dir que continuem prejudícan- dos os seus recursos na campa- cías e letras da Universidade
do a economia popular, deso- nha das nações aliadas contra de São Paulo, ° sr. Luiz Ama-

I bedecendo a tabela oficial. I a brutalidade nazista. dor Sanches.

FlorianÓpo1i:s. 1.1 cíe Junho de 1944

estabUização
f' Washí.ngton, 27 .cy. �.) -p'ias possam trans!tar_em todo
u projeto da estabI.hzaçao mo- I ° mundo; a org�lllzaçao de um

netana, a ser debatido, em bre-j Banco Internacíonal para au

í e, pela conferência de Bret- I xiliar o comércio mundial e a

ton Woods, é apenas uma das
I

criação de condições que per
várias medidas a serem postas' mitam a aplicação de capitais
em prática para assegurar lou-I privados em pontos do exte-

fII' ga paz no "post-guerra ". As- rior, onde êsses capitais pos
sim opinou, em Washington, sam ser produtivos.
alto funcionário norte-amerí- I���._.,."
cano, membro da Conferência. PrcJe<ao de f;lmes
"Sendo a Estabilização da O Instituto Brasil-Estados
Moeda um dos mais importan- Unidos fará realizar; para
tes movimentos do progresso seus associados, hoie I 2 ses

econômico -- continuou o téc- sões cinema tográficas, com a

nico norte-americano - é pre- apresentação de novos filmes, I
ciso levar em conta, também, no seguin te e novo horário:

IO seguinte: a adoção de medi- às 16 horas, para crianças; e

das internas, nas grandes cí- às 19,30 horas, exc/usivamen

dades, para assegurar o traba- te, para adultos.
lho à sua população proletá
ria; a gradativa e sábia redu
ção das barreiras alfandegá
rias, afim-de que as mercado-
�."................ _ • ...........,.-_·• ...,...............,.w

monetária

FRAC0S •

ANt�jICOS
TOMEM

�nho Crcosotadl
"SILVEIRA"

Telegramas retidos
Acham-se retidos nesta Estação

Séde. telegramas endereçados para:
Chcmso , Carlos Linkilaio. Manoel
Raymundo, Jorge lteller, Aime,
Miss Beatriz Moellmann, Savador
Perti tuccí, Neide Ramos, Megalvio
Rodrigues. Arnaldo Oliveira, Maria
H. Vihirai Hercll io Ribeiro, Pinho
Exportadora Lrntda.

«Plantai trigo!»
Porto Alegre, 26 (A. N.)

O Rio Grande do Sul produ
ziu, na última safra de trigo,Homenagens às cêrca de 200 mil toneladas,

e"'ermeiras sendo êsse resultado o mais al-

R' 26 (� N) A f
to atingido desde que em 1929

.10, '"
-

� en t: o então presidente do Estado,
;ueIras da F. E. B. fOIam, �n !dr. Getúlio Vargas, lançou sua
cem �omenageadas em varias célebre frase: "plantai trigo",
s�lellldades .. E.nt�e elas., a en� que marcou o início duma ba
tr ega, d�s dIStIntIvo� da Es?o talha sem precedentes na prola �eclllca de Serviço Social, ducão citrícula riograndense.realizada na Cantma do Com- __' _

batente, e a instalação da Co- Importante
missão de Auxílio às Enfermei- entroncamento
ras Expedicionárias, durante a

qual falou o general Ivo Soares,
presidente da Cruz Vermelha,
além da entrega de um cruci
fixo para o primeiro hospital
dos expedicionários.

Chung-King, 26 (U. P.)
As tropas chinesas captura
ram importante entrocamento
ferroviário, situado ao !ul de
Mogaum,

wm...w_·.·.-_-...·.-�.·.·_-_·.-.-.-.-.-.·_---··--···-.-.·....-_-.-.-.-...._.......-.-•.....•- ...-_......

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

SaldO de mais 'Novo horário
de 1 S milhões do comércio
Porto Alegre, 26 (A. N.) São Paulo, 27 (A. N.) O

O secretário da Fazenda entre- novo horário do comércio, que
EI.OU ao interventor o balanço: deverá entrar em vigor por es

do Estado relativo ao exeArcí� ,I tes dias, foi recebido com agra
cio do ano passado. Por esse, do, tanto pelos empregados
documento, verifica-se que a! como pelos empregadores. O

Ireceita atingiu .520 milhões 1 comér�io passará a nmcíonar
188 mil 198 cruzeiros e a des-l das 9 as 19 horas, tendo a co

pesa 504 milh?�s 216 mil 126 jmissão encarregada d?S estu
cruzeiros, venflcando-se por- , dos entregue, a respeIto, ao

tanto um saldo de mais de 151 prefeito municipal, um ante·"
milUQE;S d� çr.u�eil'ºfl. I projeto dQ decret�Hel,

Automóveis
oficiais
RIO (Especial) -- o Con

selho Nacional de Petróleo
continua a envidar esforços
para restringir cada vez mais
o uso dos

.

automóveis ofi

ciais, estabelecendo normas

severas para a sua utiliza
ção. Pai a esse efeito, vem

procedendo à revisão das li

cenças excepcionais de trá
fego conceaidas nos Esta
dos, sempre tendo em vista
a absoluta necessidade de
reduzir o CüllSU1110 da gaso
lina. Tal qual já se fez nes

ta capital, só serão renova

das as licenças dos veículos
que sejam realmente índis

pensáveis ao serviço públi
co, o que será verificado pe
los ministros de Estado, in
terventores e outras altas
autoridades competentes. O
escopo visado é reservar aos
transportes coletivos a

maior quantidade' do precio
so combustível. Para atin
gí-Io, o Conselho Nacional
de Petróleo tomou todas .1S

medidas que se enquadram
nas suas atribuições, con

tando com a colaboração das
autoridades federais, esta
duais e municipais.
Entre essas medidas, fl

gura que se relaciona com

o controle do tráfego dos
automoveis oficiais, cuja
utilização continua a ser

restringida às exigências
indeclináveis dos serviços
públicos, da sorte e acabar
ele vez, C0111 quaisquer abu
sos que acaso ainda se re

gistrem. O Govênno, dá as

sim satisfação, por intermé
dio do Conselbo Nacional de
Petróleo a um ponto de
vista perfeitamente Iegíti-
1110: o de que os automóveis

offlpiais só tenham licença
de tráfego de acôrdo com o

critério fixado por autorida
des superiores e só possam
circular em serviço público,
o que, aliás, não é dificil de
fiscalizar. - D. N.

. '.

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

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.
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