
A sangrenta campanha da Itália
LONDRES, 28 (U. P.) .. SETENTA E DOIS MIL HOMENS, ENTRE MORTOS, FERIDOS E DESAPARECIDOS, FORAM PER
DIDOS PELAS FôRÇAS ALIADAS NA ITÁLIA, DESDE O PRIMEIRO DESEMBARQUE ATÉ A QUEDA DE ROMA. ESSA A

INFORMAÇÃO, DADA HOJE, PELO' SR. CHURCHILL) NA CÂMARA DOS COMUNS. AS BAIXAS NORTE·AMERICANAS
DEVERÃO ORÇAR PELO MESMO TOTAL, DE MODO QUE A SANGRENTA CAMPANHA DA ITÁLIA TERÁ CUSTADO

ENTRE 150 A 200 MIL HOMENS.

o
A ferocidade da luta em Cherburge

Londres, 28 (U. P.) - Chegam novos detalhes que mos

tram a ferocidade das últimas lutas em Cherburgo, nas quais
os alemães sofreram baixas calculadas em 20 mil e 30 mil ho
mens. Quando os norte-americanos capturaram parte do torte
Duroule, os alemães restantes teoharam-se por trás das mu

ralhas de concreto de estruturas isoladas e continuaram a fa
zer fogo. Os morte-americanos internaram-se no sub-solo, ex

pulsando os nazistas a bombas de dinamite, mas, nem assim

conseguiram chegar até aos que manejavam os grandes C:1-

nhões costeiros. Só mediante' um assalto foram êstes sendo n�-
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duzidos ao silêncio. Duzentos pri.sioneiros foram feitos nu ,1

vasto túnel, que servia de depósito, e onde os vencedores eri
. corrtraram de tudo, desde torpedos até caixas de conhaque.

14 emissora de Tóquio está sonhando •.. reai���c�f:PO
São Francisco da Califórnia, mão está sendo lançado agora

1
de Tóquio anuncia para breve L d 28 (U P) A, ou ,res, ..-

Rio, 28 (A. N.) - Despacho í28 (U. P.) - Numa época -=. à p:nínsula .pa,�a uma pes�da a yitoria japonesa n.a ilha de D. N. B. informa que mais (ie
procedente de Nova Iorque ÍIl-: te como a em que VIvemos, e contra-ofensiva e termina Saipan. Quarenta mil homens

um corpo do exércíto norte
forma que os jornai� d.alí pu-Is�rnpre ag:'adável ve.rif�car que �re?iZendo qU,e. "Ch�rburgo (disse a emissora) for�m de- arnertcamo, com efetivos com

blicam oor-respondência da
i
ainda existem otimistas no "era uma traged�� maior que �mbarcados pelc:s norte-ame- pletos, desembarcou na peníu

"Associated Press" sô�re o,mundo. ��r exemplo,. os locuto- � �e Dun9uerq�e . C�� essa :lcanos naquela Ilha, mas os sula de Cherburgo. Trata-se do
programa de construçáo no

I
res da rádio de TOqUlO. No mo- última af�rm�tlVa" aliás, to- Japon��es se pr�param . par� 10itavo Corpo de Exército, que

Brasil, que, não obstante a eS'1menta n::-esmo em q?e o c�- d?s. con�ord�rao: So qu.e a tra- tod?s kno.ck-out. !Ud� ISSO � 5e incumbiu dos setores merl-
, cassez de aço e outros mate- ,mando �llado _declaIa termí- g.edIa n�o fOI pala <:s allad?s,�, muito bomto mas a verdade e

dionais da frente.
riaís de construção, está sem- nada a llberta�ao de Che�bur- SIm, para OS alemaes, an:q�:- que OS soldados de Mac-Arthur
do levado a efeito. Diante da go, a emissoT� Japonesa �fl�m.a lados sem �ualquer possibílí- intensificaram, cada vez mais,
notícia é o Brasil o pioneiro aos seus ouvintes que e imi- jade de retirada.

sua campanha nas Marianas.
ela arquitetura moderna, I'us- nente a vit?r�a alemã em Cher- ..

Ainda agora, anuncia-se que
trando-se o comentário c rm burgo. NotICIa o 10cUtOl: ama- São Francisco da Califórnia,

"t d d I 28 (U P) U
.

adia ão a artílhaija norte-americana
opiniões dos maiores técntccs relo que o o o po ena a e- ..

- ma ln 1 ça r
desembarcàda em Saipan ca-

norta-amertcanos, que louvam ,.._...--- - - __ -_.-.. - --_ _
�•••--_._-----_.•••...,.....".". nhoneou a ilha vizinha, de Ti-

�e l���t�d�.ese;;�l�:���,�o C�l:� ft m'�nobra de Montgomery ��a�Es�;i�,e V�l�a��Se��l�=
'('x:��IOS dês�e. pr.?l?resso os H U sinalar que o número de japo-
echf!ClOS do MIl1l.ste_:,lO d� �1dt�- Londres, 28 (U. P.) _ Mon,tgornery, na primeira fase da
caçao e a Assoctacão Bra,Sl.et··

ofensiva que desencadeou no setor de Caen. conquistou oito neses, na parte setentrional da "ontinuará lutando
. ra de Imprensa. iocauuades das cercanias. A infantaria britânica irrompeu. ilha, é calculada em 20 mil ho- li
, mens, quer dizer: corresponde
lf R·bb' t

com seus tanques pelo sudoeste de Caen, atingindo a rodo-
quase aos efetivos da guarní-,,08 I en rop

,

via principal de Caen a Villers Bocahe. O general britânico cão alemã de toda a zona de

H I
·

k·
ordenou o assalto contra as posições nazistas, assim que as Cherburgo. Êsses algarismosem e 8tH I operações de limpeza de Cherburgo atingiram _seu ponto fi-

nos dão idéia mais real do que
Estocolmo, 28 (U. P.) Anal. Segu_!1do os despacho.s da frente, as ope.r�çoes no setor �e seja a campanha do Pacífico, a

imprensa sueca confirma o Caen estão sendo conduzI�as com grar:de VIgor. 'Ao que pare- que quase sempre não se atri
boato de que von Ribbentrop ce, Montgomery quer obrigar os alemaes a ul_l1. c?mba:ce.. em rbue grande importância.
visitou Helsinki. O ministro campo aberto, nas plamcIes. d� Caen que decI�Ira d.efll1ltlva
do Exterior aJemão passo À, mente da sorte da9u�la _P0slçao, onde os alemães vem oíere

pelo menos, dOIS dias na capi- cendo ferrenha' resístêncía.

tal finlandesa, exercendo pres- �;;;;;;;;;:;;;;:::;;;;;;:::;;:;::=;;;==========;:;:;;:====,
são sôbre o govêrno de Herstn

ki para que continuasse a lu

tar contra a Rússia. Em resul
tado disso, os finlandeses te�
riam realmente decidido pros-

,

Pioneiro da
arquitetura,

II,I'

sinki, confirmando o comuni
cado anterior da emissora de
Berlim.

Bombas sôbre
Budapeste
Roma, 27 (U. P.) - Infor

mou-se que bombardeiros pe
sados aliados atacaram hoje
intensamente objetivos milita
res de Budapeste, assim COIl10

objetivos ferroviários no ter
ritório jugoeslavo.

Estocolmo, 28 (U. P.) - Ü
govêrno finlandês resolveu
continuar a guerra, com o au

xílio da Alemanha. É o que in
formam oficialmente de Hel-

Represe n tações
açúcar a Cr S 1,40 e 1,80

seguir na guerra.

Firma estabelecida com indústria e escrit6rio comercial, na

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

viajantes no interior do Est. do S. Paulc, oce i to. representação
para êste Estado, na base de comissão ou conta pr6pria. Cartas
para C. Ladisláu Zoltan - Rua da Assembléia, 348 - São Paulo.

Rio, 28 (C. M.) -- Os novos tipos de açúcar que vão ser

postos a venda aos preços de Cr$ 1,40 e Cr$ 1,80, respectiva
mente, o de primeira e o extra, levarão uma etiqueta especial.
Os retalhistas serão obrigados a possuir "stocks" de ambos os

tipos e, no caso de não ter o de primeíra, será forçado a venda
pelo preço dêste o de qualidade extra.

SObre queijo e
I

- ,

f
-

t- Diz que não Escoltados· por

manteiga A bruta repressao nazI - aseis a faJ����I:�:'�� (A. N.) C���:r!�:7S��. P.) _ No-
Rio, 28 (A. N.) - O preSi"' Roma, 28 (U. P.) - Duzentos jovens italianos foram Iu- Regressou 'ao Rio de Janeiro o vas incursões aéreas sôbre l1,

dente da R'epública assinou zilados, poir ordem pessoal do marechal Graziani, na cidade sr. Cacildo Krebs, presidente Europa estão em andamento.
decreto-lei, proa-rogando por I de Novara, por se terem negado a alistar-se para o serviço mi- do Instituto do Arroz que de- A agência alemã D. N. B. infor
mais 6 meses a isenção da CO-Ilitar em favor dos alemães. É o que informa o jornal "Ricons- clarou, nesta capital, qUe mes- ma que violentos combates aé-

� 'brança de direitos e t�xas truzione". Outras fontes italiallas 'noticiam que toda a T?SC<l- Imo
com grande exportação do reos estão sendo travados ;]ô

aduaneiras que inciden� sobre I na está em plena insurreição contra os dominadores naZIstas. produto para o estrangeiro, bre a HU!ngria central, enquan
a importação de manteIga e Sangrentos comb3Jtes travaram-se na rua de Florença, onde a não faltará arroz nos mercados to a Transocean noticía que
,queij-os de qualquer procedên,· revolta assumiu proporções tais, que a "Gestapo", não mais !nacionais. Quanto aos preGos ))0 bombaràeiros pesados no1'-

cia. consegue dominá-la, apesar da mais brutal repressão. Dezenas I' vigorarão naquelas praças os te-l3,1l1Íerkranols, !escoltadds por
de reféns italianos foram fuzilados, alguns, �té, enterrados fixados pelas respectivas co- caças russos, voal'am hoje da

A coopera�ão nazi vivos', num retrocesso aos mais bárbaros métod'os da idade missões de abastecimento. Rússia para a Itália.
" média. 'Na Ligúria, os nazistas proclamaram o estado-de-guer-

-------------i---------------,Londres, 28 (U. P.) - Nu·
l'a, por ter irrompido, a greve geral na indústria de guerra,

O
· ·

d NPOR'ma cidade do sul da lnglater-
cujos operários se negam a trabalhar para seus opressores. prImeIrO acampaOlento o

ra um fazendeiro diligente 1e-

vo� uma vaca para seu refúglo,

N
'

-e de conto do v·lga' r-loquando foi dado o sinal ela ova especl - - O NPOR vem de realizar, lte de seus dirigentes poude o

apiroximação das famosas bo��- na semana finda, q seu primei-INPOR realizar êsse' primeiro
bas voadoras. Tão pouca sorte Porto Alegre, (Pelo corr�i�) 'I' finos par� senhoras, co� altu- ro acamp�n:ento, graças a.o laca.mpamento, que t r o u X e

teve que uma das bombas e;- - Ha dias, iniciou a polICia ra e numero determll1ados. t�aba}r:o €Ílclente do sr. capl- mmores elementos para com

'.our�u perto do refúgio, atu- processo contra vigarAist�s, que I Qu�n�o o portador chegou, tao AtIla B�rroso, Instrutor- pletar a formação técnica e

Ihando-6 em escombros. Dese:".- montaram uma agenCIa dei abnu-lhe a porta um homem Chefe do Nucleo. )moral dos valorosos "cadetes".

pe1"ado, o fazendeiro pediU ali·, emprêgos sujeitos a fiança,

el
bem apess�ado, tomou-lhe os }'uderam assim os alupos do Foi deveras notáv�l o que se

xílio e, depois de insanos es- que, no fim de contas, nem ar- sapatos e dIsse-lhe que esperas- Nucleo travar conheCImento

I
nos apresentou no acampa

forcas, conseguiu retirar sua ranjava empregos, nem resti- se um pouco. O portador, sem dir�to com a vida _.?o �ampo. menta dos "cadetes". Tudo alí

vac�a de estimação de sob os es- tuia as fiancas recebidas. Ago- de nada desconfIar, entregou- AlOjados durante tres dIaS em era trabalho, estudo, dedica

cambras com dois belos beZf'Y- ra, uma variante nova do ve- ,lhe as seis caixas e ficou espe- barracas, t�rando �erviço�,e .re- ção e u�a har�onia sem par.

1'OS, nas�idos durante o "inci- lho "conto" chegou ao seu co- rando. E espera ha uma sema- cebendo mstruçoes dIanas, Deram eles maIS urna vez pro

dente". Tanto a genitora como nhecimento. Uma muito oon- na! Tratava-se de um aparta- chegaram a resultados dos va de seu amor às nobres fi-

b b t� ssamdo muito ceituada sapataria da cidade mento vasio. O tal homem re- mais eficientes, pois que, com nalidades do Exiército.
os e es es ao P�n rovar q,[1> recebeu uma telefonema, pe- cebeu os sapatos pela porta de o seu primeiro acampamento, Que continuem, assim ês
bem -

bO que�e p tambén� dindo-Ihe o obsequio de man- serviço e desapareceu com eles novos conhecimentos colheu ses jovens a exercitar�m-se.
as bom as vo o�asmultiplica- dar para escolher, em lugar pela porta principal.:E não por fim. para a maior glória do glorio':"
c�nc�rrem p'�ra "

indiGado uns pares 6e sap;ltos mais voltou. Graças ao trabalho dicien� so Exército do Brasil.
çao 'rIa �spec;ne,., ' " ' ,

!
J
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ESTADO RENNER

�HURCHILL REVELa· UM DOS MAIORES SEGREDOS Dft GUERRA
�)eclarou, na Câmara dos Comuns, que os alemães tentaram, em 1940,
llDvadir 'a ingla_'1erra, mas Ioram esmagados nos próprios portos continentais
Há poucos dias, os jornais, talhes os mais variados e dife-} Interrogado sôbre o assunto, dissipando de uma vez a part.e I .,

uma formidável concentre
cariocas publicaram notáv.el! rentes, desde uma vasta expe-

I
para fornecer detalhes, o pri- I mais 'controvertida da lenda: ção de barcaças" começou a

"'orrespondência telegráfica,: dição que teria chegado a to- i meí ro ministro disse quemaIl--
.. Ao que creío.unaior par- aparecer nos portos de Rotter

)J'oeedente de Londr�s, e ass.i- cal' o solo britânico, até o es- i Unha a declaração do sr, At- te daquelas embarcações, !oi I darn, Antuerpia, Flushi.ng, Os
'.:ada por Lew Hawkins, cUJO. magamento completo de n ;- : tlee; mas um elos membros da afundada nos seus propnos tende, Dumkerque, Calais, Bou
.exto é o seguinte: : merosas unidades de desem-' Câmara insistiu em perguntar !'portos, e depois o inimigo. mu- logne e o Havre, tendo sido in-
"Churchill revelou parcíal-. barque, surpreendidas no ma!', '.

se "o inimigo chegara a pôr I dou de idéia", cessantemente atacadas até
nente um dos maiores segre-: durante manobras. em movimento suas unidades ' desaparecer de todo a ameaça
cos na guerra, ao declarar, p'3-1 Até aquí, o govêrno havia i marítimas de invasão", Os detalhes de;sa destruição, ele uma invasão por tropas
""nte a Câmara dos Comuns;' limitado seus comentários po-. A essa pergunta, o sr, Chur-] que impediu a tão temida. in- trazidas por via marítima, Ao

(�:18 os alemães tentaram inva-' rante os Comuns, à declaração chill respondeu, dizendo: I vasão da Inglaterra, ainda, n�o ·tod?, desde junho de 1940 até
,"r a/ Inglaterra, em 1940, mas feita pelo vice-primeiro minis- _"Elas não foram movi- � estão revelados, mas a proprra maio de 1941, o "Comando ele
'�)ral11 esmagados nos propríos tro Clernent Attlee, então Lord montadas no sentido da traves- � HAF, num folheto oficial dé Bombardeio" levou a ef'eirn

.
',)1'tos continentais, "antes de, Presidente do Conselho, no dia sia da Mancha, mas, sim, no Isua publicação, intitulada "Co- 5:36 ataques a esses portos, se

:?derem ganhar o mar as eno1'-; 29 de julho de 1943, nos seguín- sentido de sua concentração! mando de Bornbardeio ", la gundo a publicação da RAF, e
nes concentraçoes de tropas e tes termos: \ em grande escala nos portos". t fc�rneeE'u algumas ',estatip;t!cas as palavras de hoje do primei
�,avios", Essa "Invasão dei - "Já é bem sabido, em to-. Um elos membros então per=Trias que mostram bem por 1'0 ministro confirmaram que
::'140", já tem sido falada na do mundo, que os preparativosvguntou se algumas daquelas I: que foi que "o inimigo ll1udoujessa l?roeza merece ser cornpa
"lglaterra, em sussurros, ha-: de invasão, por parte do Inímí- unidades inimigas havia che- de idéia", I rada as outras, daquele mesmo
vendo �ue� a t�nha já descri-1 go, em 1940, foram frustados gado a deixar seus portos, e

oI Segundo esse folheto, reve-I Com::ndo, repelindo a invasão
: c'. mutto a pundade, com de- pela Fôrça Real Aérea", .prírneíro ministro retorquiu, la-se que desde junho de 1940 alema pelos ares.

meneficência Maçôniea de Santa Catarina �::!�a:�s d�fe�:rti(jpar das

As�embléia ,

Geral
, , Londres, 27 (8, 1. H,) - Re-

'A ?e orde� ,do snr. Preaíderrte , c,onvldo a todos o� SOClOS da Be��- velam despachos recentementeflcencla Mc çôn lcc de Santa CatuI'lna, para a sessao de AssembleIa' , r IGeral Ordinária, que deverá realhar.se no dia I' de julho próximo, enviados da Holanda, atraves

I �� 19 horos , na rua Saldanha Marinho n- II A, para eleição .ia nova de canais subterr�neos, que as

chretorl�., , _ ,
autoridades alemas que ocu

, "

Nao havend? numero l�gal para a reQh�açao da :sferlda asse�- pam este país deram ordem.:>lem na hora desIgnada, sela a mesmo reahzada meia hora depoIs,. 'Ih' d h 1 dcom qualquer número de sócios, para que mI ares e o an e-

Florian6polis, 26 de junho de 1944, ses participem .das construções
J, BORN, Secretári.o, das defezas contra a invasão e

_.......'-"""'''wI''J......,........ ,...,..�............,, \oIY.......''wI''J..............._........_,...,..'''"'''>I''J.
I dos trabalhos de ampliação I

I das inundações, As mesmas
I fontes informativas, acresceu-

! tam que a situação alimentar
! na Holanda peora considerá-

II velmente na regíão ocidental,
em consequência dos nazistas
ocuparem todos os meios de

/' tran:sporte existente na Holan-

li da, com os trabalhos de defe-
za.

"

: :�;���;��;:;o;;;:�.��:: IR U IIIO� NOV(.8 I
O Mu�us d�

artIgos assmados I! RIO (Especial) - Quaisquer: tíco no século passado, não IAsma DissolVido'(lue sejam os acontecimentos I passaram de moda. Eles- aguar-l �

"'"'-----�....,,,,,.,.--=,..,,,,,,,.---= ! poltticos no mundo de após-] dam apenas 'que sejam criadas', R
·

d tMACHADO & CIA. ! �-;uerra (escrevia há poucos I condições materiais generali- O p I amen e
AS' R t

-

G I
! dias o "Diário de Notícias")! zadas mais favoráveis à sua.!g nCl�a�rize:�re;�0�i:��ep5o�: era
pode-se contar, certamente, I completa realizacão, não seu- os ataques desesperndores e violentos dn

_ • ." • • ) ."> A I asma e brouquüo envenenam o orga.msmo.Rua João Pmto, ri, 5 (IUe um VIgoroso espírrto antI-! do outra COIsa o que têm C1TI, minam a energia, arruínam a saúde e de-
Caixa Postal, 37 rascista e anti-totalitário in- vista as reivindicacões típic -.s I'

bilitam ? COI'UÇ"O., Em s minutos, Mendaco,
Filial' Cr· ." I· �

.. nova formula medica, corneçu a clrcldar

R FI' 'p ,escluma/ (E.
formará a estrutura dos

regi-I
da nossa época e que Auo'usto 1110 sangue, dominando rapidamente os u(a-

ua orlano elxoto, s n dlf,I' , "
'"

, I ques, Desde o primeiro dia cOllleça a (Ü)'U'
Próprio), Telegramas: "PRIMUS" .

mes que VIerem a se estabel:�-· Comte Ja houvera cousagraü.o I
parecer a dificuldade em re"pirar e \olta

..

, t
' '. . ., \" 'b' .,' 1 - . -.

�

f 't' o sono reparador, Tudo o que se faz ue,l>gen es nos prmClpOlS mumclplO. CeI so I e as I uIl1as (esses anGl:'>. Llunla eX})I eElsao pro e Ica ao
I
cessal'io é tomar 2 pastilhas dc Mendaca

_ •• �o_ .�S!C;,!o •
I de trelnenda luta, Por outro assinalar como missão dos no- as refeições clicará completa_mentc livye

:9
......... -.

-k-
oc_. _ ...

-C·"1-· -bU
nw lrado, as democracias clássicas. vos tempos a incorporação do

I �:Pid�mJ�es�:� ���n��lt�:at: d�,:a��R�S :'����
oe ey U '1',

-

I l' d'
,

d d des e antigos, Mendato tem tido tanto
por aSSIm c Izer, que sao a 11- pro etana, o a SaCIe a e mo- êxito que se oferece com a gal'!wtiu de
"laterra e os Estados Unid0s. derna, d�l' ao paciente respÍI'açà? livre e I'acil ru-

I
1::.

_ _.

'

, , pldumente e completo alivIO do soll'lmento

Venda de um terreno nao cometerao nlalS o erro, I Tudo isto, porém, terá de fa- da asma em poucos dias" Pel'a, Mandaco,
.. , t' d' d 1910 d d ,hoJe mesmo, em qualquer larmáclfl, A nossa

N rd d d r 'd t'
. Ique pIa Icaram epOlsl e �'Izer dentro de 11101 es enlQCra- gltl'antiaéa sua maior proteção.a qua I a e e IqUl a a!lO ,�Ie favorecer o surgimento 1e ticos, pois a experiência já de- M d Acaba com;

d� Joc�ey Clube, faço publlco situações políticas que, eXPh-! rnonstrou que o fascismo nega en a eo a a.ma,

('�Lle aceIto propo�tas p�ra a mndo a noção de ordem, aca-i precisamente os elementos AGORA TAMBEM A CR' $ 10,00

�ompr�,cde ul'!l te;,reno SI�� �() IlJaram em ditaduras mil ital'c':: I com que os homens, dentro .�e I
�-------_.._---�

Jogar 'ampmas, munICll.plO 1','
.

'1 " I' 'ô'
"

.1 S J' 40842 2 i 0l! pO,lcIaIs, como se a ore e. 1" quaCl os eeon 111ICOS maIS J1h"'lo,e , ose, cofm d' fm 'tma s
'1:10 tn'E'sse dt' basear-se tam- tos podem concorrer para a

ou menos. azen o ren e no ' .
'

'
_ I

. 'h d' R d 't luem, para ser fecunda, no con- f elaboraçao dos valores que e!l-
camm ° o oça o, ao no! e, t' t d d l'

I
,

d' 'f' 'd if t d I I t
Jen Il11ell o os governa os, 1-

nquce111 e IgnI Icanl a VI a
COD. rton an dO aAo, su CeI ab esde ,Temente expresso. A tendêl','" social, Entre estes valores des-!
com erras o ereo u e e " 1',

1r> C t
'

t t
LIa predomma,nte do peu"'a· I taca-se o da llberdade, que J.

••J, a anna, e a oes e com er-
l't' 't'

,

d'
,

d F'l S' d' menta po l' ICO VI anoso sera, todos os emalS resume, '

ras e I amena evenano a 'I ' , , '.

'IC h M·' J 'd M I
sem dUVIda, a de atnbull acs .. ----

un a e afIa ase e e o, . 1'eo'i111es democráticos que
.

É esta a segunda concurren-I b

'S t S hc

..
ia"que abro para o mesmo fim, ; �onsagram, os, direitos do. 11 J" � p� OS P� �1a enorase isto porque as ofertas feitas i

�nem e a 11b81 dade de pen�a- ai II,,, Ui
anteriormente não satisfize-ln;:ento, a tarefa de re�o�lstI lI- . ,
ram aos interesses do Jockey I çao, que se faz necessa:la, .Je Aproveitem os preços vantoJosos,

Clube, 1;�l?do a completar o s,elltIdo po-I Os mO_Is mod�:nos modelos!
,

As :r;>fopostas serão diri�i_l :',tICO, �ue no conceIto de do-. Tudo nao V�l a,em de Cr� _

50,00.
das a mIm, em carta fechac'.a, I !l,o�:acla s� cOIItem, CO.111 oIS' IrIa Barreiroscom a declaração n.o subscri!o I :',euvldo socla�, q�e" nele Igual� I apaa .

do fim a que se destma, e seraol,llente", se acha Ple";:r-te. , Rua eons. Mafra, 41
abertas na presença dos propo-'

, ? ,11' ogr�sso do re,bll::� dem,_;.- i
nentes, no dia 3 de julho pro- i

c.raitlco n800 �onslstlla, p��:", I

}éimo, ás 16 horas, em meu eoS- em negar �s l�berdades pohu-l FAR IVI AC IA Ir::SPERANçAc:'itório, na rua Felipe Schmidt cas para �o cUIdar do bem es': i "-

nO 34 (terreo), tal' materIal dos h,omens, a:ü I do Furmacêntko NILO I,AUS
a d I eoJe " amanhA ...,,'•• aua p""ferlda

Reser'vo-me O dl'rel'to, al'nd'l, porque suas COIsas se CO�l-,..
. Oro..... ..C10Ilata " ...trangelra& -- Romeopatia. - Perf ...... r1...

desta vez, de recusar toda� a.s �)!etam, ,O que a demOCraCl}1! Artl:-o. ('!� OOl'1'llcba.

propostas, se nenhuma sabsfl- J� CO;lqUIstOU 11? tAer:eno POIl: I
Oar<JUit_ a ex.t.a obser,Sn"la no receJtuArln mCW2l_

zer aos interesses do Jockey tlCO e ,um patflmolllo a, sel PREÇOS MÔDICOS.
Clube, acreSCIdo de novas congUlstas I ..

- , .

. ' ,

16 d
.

h d no terreno social l1'sta e a ra- Ct'l011SaS Gravatas,

PlJameSI
�a.coe!l dos on:ão8 de &'!tahshcll M.

FlonanopolIs, e Jun o e ' ...... ,,' 1 ltar, ama peSl'ilOll revela o que é
-944

,. 'zão peja qual os ideais, por que I' Me18sdss mlO'lhores, pe os me. 'limlqo do Brasil, E para os iniml .

• -

',Fúlvio Aducci I se bateram os ," leade,rs" do nores preços s6 na CASA MIS �Oll do Brt>.!lfl, a lei é htnedvel

ri.,:.c.J:,i�., Li9.ui�ªt�rio Ipensam�,nto PQlítieo demo�r�-tCILANEA -Rua ,TralenQ,12 10 &. ".),

Diário Vespertino

Reda�o e Oficinas à
rua Joao Pinto 11,° 13

TeI. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
c-s
Cr$

garantldG' por se" _
volt6rio hermeticamente :
fechado à quente em

'

CLARAPH Inviol6vel,
Exija MELHORAL I

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

,

Semestre
I Trimestre
I \lês
Número avulso

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

,

Ano 80,00
45,00
25,00

Scrncstre
, Trimestre

, Anúncios mediante contráto.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

I Rua Vitor Mei'reles, 18

V-, 19

,I

TRAJES
PARA INV:RNOde Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS: ,

GABARDINES de Cr$ 430.00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 110.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS

'

Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58,00
COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480,
SAPATOS de Cr$ 50,00 a 255,
AGÊNCIA: PEDRO SOARES '- 9

«Salão americano c(
Recentemente instaladO

nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
la está funcionando o
" SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço garantido

Móveis
Comprar, vender ou alugar

SÓ na

A SERVIDORA
[o maior organização no

gênero nel!lta co.pital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quJuta.coluna",
por mais qoe pareça teu aml·
go; não merece tua estima .Dl

tratdo� d. Pátria. (L. )1. �·l. ,ri
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ivros Novos r:: -:- J o santo do dia��SEI.ME COM UMA FEITI.IVlda Social St·lrin'=:�t�:SPO e
.

EIRA" - Thorne Smith _
..••••••

.Romance filmado - Editora ANIVERSARIOS

vecchi - Rio, 1943. Festaja hoje o S"U anivenário
a IIrita. Doris de Oliveira Santos.

O j,ovem Protásio Leal Filho, a
cademico de Direito, faz anos

hoje.

Fea anos, hoje, o sr. Vítor Za
ne�ti. digno chefe dos escritórios
da Cio. Sousa Cruz e pessoa mui
to relacionada nos meios social e

·comercial desta cidade.

A srita. Ivéte, filha do sr.

noel Marinho Ferreira, faz
hoje.

_'

Decorre hoje o aniversário do sr ,

°edro Leão Coelho

Io'IlH' '" Il fi U(il boJe:
a sra Ismoelina S. Pereira;
as sritos' Adír Neves, Iracema

Zcrner , Marina Oliveira, Normélia
F. Duarte e Norma Moreira;
os srs, Argemi.ro Cabral e sar

gento da aviação Pedro 'Ferreira
Wanderley;
a menina: Lin-Dolvc Araujo;
os meninos: MourHio, filho do

«r. Manoel B. da Silva, e Ap<ístolo
({osmos.

asei-me com urna

P "1-. "

e'a.lcelrc;t..,
ROMANCE

COPlPLETAOO POR
NORMAN MATSON EDITORA VECCtlI

THORNE SMITH, em sua fu

gaz e brilhante passagem pe
lo mundo, criou um gênero li-
terário inconfundível. Seu ta- BODAS DE PRATA
lento orãgínal renovou o ro- O lar do distinto casal F'ran
mance humoríst�c?, infundJn- j cisco Moura Filho-Áurea Leal
do-lhe uma comicídade híla- 'Moura acha-se hoje em festas,
ria�te e sadia, desopil�nte e do I, pelo transcurso da passagem
maIs apurado bom gosto. do seu 25° aniversário de ca-
Os amantes da literatura! sarnento.

amena .hão de de!ei�ar-se c?m I O casal tem do consórcio os
êste primor do gemo cômico seguintes fiJhos: jovem Wil
de THORNE SMITH, engenho- I

son Leal Moura, atualmente
amente completado por Nor- I

no Rio de Janeiro, e srta. Si
man Mats?1'l:' , I nowa Leal Moura, aplicada
�S!te deliCIOSO romance e a aluna do Instituto de Educa

históril?:, d�s extraordinárias' çâo.
oonseq�enclas do cas��nto i Festejando, tão feliz data o

d� um hon�s�.e respeitável í distinto casal, acompanhado
bón:el� de negócios com uma

I de sua gentil filha, viajou, on
I
leltlCeIra do ,outro mundo

..T., tem, pelo avião da carreira da
�ttllace Wooiy, Jr., uIr!- fICO"Cruzeiro do Sul", para a ca

W.UVA que levava um� VIda p�-I pital paranàense.·cata e modelar, sob dieta de vi- .

_ünas e sucos vegetais, não Festa caillira-;-�ia estar comprando dor de
Hoje, lIe realizará a festa caípi

cabeça quando salvou de um -ra ha tanto projetada pelos no.

hotel em chamas uma dama 8011 estudantes de Direito..Febril

ateíramente nua. De fato, o mente se ultimam os J;>repara:i
sr Wooly sentiu-se perplexo vos. U:ma 8<11a, v�rd�delr.? salao

. .' de bode da roça, abrigara os que
uma semana depois, quando quiserem dan.ar as músicas que
descobriu haver desposado a Pirolito, corn sua gente, tão bem

dama. ensaiou. E os pinhões, as berga'
• As subversivas travessuras �ot� •.

o melado. o aipim serão
,. � dlstrlbuldos com fartura ... Os con'

de sua excêntríca esposa puse- vites para a wcaipiro/la" já estão
ram de pernas para o ar a sendo distribuidos, pelo Centro
existência do sr. Wooly. :Ele, Acadêmico XI de Fevetreiro. que,

que nunca bebera nada mais a t?dos" pede que ,c,?mpareçam
f"'" d d vestidos a moda do slho. As fa-
01 �e O que suco e cenoura, mílias dos senhores alunos não
passou a ver no álcool um re- nec'lSsitam convites para ingres
qUisito indispensável para a sar na festa.

própria paz de espírito. O en- -C-o-m-p-r-a-r-n-a-C-A-S-A-M-IS-C-Erêdo ',ê sumamente divertido, LANEA é saber economizar.
CUlminando com uma cena im-

pagável em que o respeitabi- Vende'm-selisSimo sr. T. Wallace Wooly,
Jr., é surpreendido numa casa

de banhos turcos, disfarçado
.de mulher.
O grande humorista, cuja

Original ve,ia cômica é agora
la primeira vez vertida em

ossa língua, nunca criou si-

tuações mais engraçadas do Regressou oqUe neste livro. "CASEI-ME
COM UMA FEITICEIRA" é sr John I'url.·oUtna obra prima de humoris��' \I
Itlo sadio e de bom gôsto. Camberra, 26 (D. P.) � O

Primorosa tradução de Edi- "premier" Jol}.n Curtin regres�
80n Carneiro, e muito bem sou à Australia depois de lon

apresentado o livro, enriqueci- ga viagem de visita a Londres
do com bela capa em côres em e Washingt?n,.a que se seguiu

. qUe aparecem expressivamen- uma conferenCIa com o gen�ral
te fotografados Veronica Lake Mac Arthu�. Falando à 1m·

e li'rederic March, principais prensa, Curtm express�u que

protagonistas da versão cine- durante suas conversaçoes com

Il1atográfica dêste romance. Ê alitas autorid�es aliadas / "fo

lIlais uma excelente produção r� tomad�s Importantes de·

da Conceituada Editora Vec- Clsoes relativamente ao futuro

Chi, dó Rio de Janeiro. do mundo".

por 6.000 cruzeiros tr41s casas de
tijolos, com luz elétrica e em ter'
reno de 1.570 mts. quadrados. nas

Capo8traa (São José). Informaçõell
com o sr. M, Azevedo, no Eacri·
tório da Luz e F8rça de Floria
nópolis. 3v 2

melhores fáhricas. A Ccsc -A CAPITAL" chamo (1

visito antes de efetuarett'l suas compras.

aviões se:m piloto
s. PAULO (Por Mário de Mi- 'enviam esses aviões mecânicos

randa VALVERDE, da U. J. sôbre o sul da Inglaterra com

B ) - Os comunicados germã- o umco intuito de despertar o

nicos ainda estão destacando terror e a confusão. Números
a «importância" dos ataques bem acentuado desses aviões
contra a Inglaterra por meio sem piloto foram derrubados
dos aviões sem piloto. As cam- pelas baterias das costas, ma
panhas da Normândía e da nejadas pelas moças da A. T.
Itália figuram em segundo I'

S. (Corpo Feminino do Exér
plano. cito). Os comunicados brítâní-

_._
É desnecessário dizer .que o I cos haviam informado que es-

Santo do dia 29 intuito de Hitler em exa�erar I sas moças hAeróicas estão sa�ri-
os danos causados nas Ilhas I ficando o sono para desafiar

S. P6dro, Apóstolo britânicas pelos aviões sem Pi':',' esta nova ameaça de Hitler.
S Pedro era natural de Betsaida loto, é animar O povo alemão É inutil os alemães ímagí-

(Palestina) e filho de Jonas. Com na hora de más notícias. O po- narem que podem abalar o mo
seu irmão mais velho André de- vo da Aleman,a deve estar ral de um povo que já enfrendícovc-se do ofício de pescador no bastante preo�upado com o tou o perigo da mína magnétíMaX' de Galiléia, quando os dois
loram convidados por Jesús para fracasso do marechal Rommel ca e cuja coragem e resístên-
tornaram se seus discípulos. Jesús de sustar a invasão da Europa cia desafiou-os na hora do seu
meemo mudou o nome que até ocidental.' I triunfo após a queda da Fran-
então usava Simão, o futuro prãn- .

t
.

it
I

cipe dos Apóstolos, em Pedro. Ce Do ponto de V.lS' a mili ar, o iça e quando da tremenda Ba-
do prometeu o Salvador Q Pedro valor de um avião sem piloto, talha da Inglaterra.
o sumo poder na Igreja. promes- é insignificante. Tais aviões
sa que Jesús cumpriu depois da somente podem ser dirigidos
ressurreição. Os outro. apóstolos para uma certa área, mais ou
como tambem os evangelistas re·

conheciom o primado de Pedro lnenos. Eles voam à uma altu-
corno se poie ver nos Evangelhos ra bem baixa o qu,e facilita a
e nos Atos dos Ap6stolos. Foi Pe- sua destruição pelos canhões
dro que dirigiu o primeiro sermão anti-aéreos. Os próprios ale
aos judus depois da vinda do Es'
pírito Santo; foi êle quem curou

mães haviam admitido que
milagrosamente o paralítico na êles não podem empregar esta
Porta Aurea; foi êle quem callti· arma contra as fôrças aliadas
gou a Ananias e Safira, quando. -na 'Normândía, devido ao períentre os primeiros cristãos de J.
rusalém, a cubiça e a mentira a' go de infligir baixas nas· suas

rneaçavam espalhar-se. Por inicia- próprias tropas.
Uva de sr. Pedro foi eleito s. Ma' No desespero, por não terem
tias paro preencher a vaga deixa- sustado a invasão da França,da por Judos o traidor. A data da cada dia que passa os nazistaschegada de Pedro em Roma não é
conhecida, Mas, é certo que fQi -------------------.....:..-----------

�le quem f:.mdou a comunidade
crilltá "HI Roalo. Certo é tom'
bem o fato do martí:rio de a. Pe
dro em Roma. Fontes antiquíssi
mas revelarn que êle foi crucifica
do de cabeQa para baixo, no dia
29 de junho de 67. Morreu como

bispo de Roma e Chefa da Igreja
Univer.al.

Ma
anos

Este santo nasceu d'urante a pri·
meira metade do 2' século na

Asia Menor. S. Policarpo, discípu
lo dos ApÓllltololl, ensinou lhe as

verdades da doutrina de Cri.to,
enquanto os autores pagãos for'
neeíom-Ihe os elementos do saber
cldsaíco que fez de Irineu um exí·
mio defensor dos verdades cristãs.
Pouca dúvida há que êle tenha
vindo para Roma &n companhia
de Policarpo. Tão pouco pode-se
duvidar que o mesmo Policarpo
mandou a lrineu para a Gália.
Fixou-se este ern em Lião, onde
existia uma numerosa colônia,
grega. Potino, o bispo da cidade,
elevou o ádvena à dignidade so

cerdotal. Irineu foi quem manteve.
vivo em Lião, o interesse pela 19re
ja universal no meio das perse
guiçõe. I locais Das profundezas
dos calabouços escreveram os már
tires cartas de advertência à& co

munidades cristãs da Asia Menor
corno ao Papa Eleutério. lrineu foi
encarregado de levar estas cartas
a Rcrne , De volta a Lião, foi feito
bispo dessa cidade, depois da mor
te ,.Ia Potino. Requeria urna forte
dose de coragem e fé a aceitação
da dignidade episcopal numa épo·
co �m que a perlleguição de fóra
arrastava sacerdotes e J.eigas aos

cárceres ,e à morte e em que as

heresiClll semeavam desunião e

confusão por dentro. Mas, lrineu
era o homem para isto. Com sua

palavra falada e escrita animou
os fiéis e desarmou os hereges. E
quando Séptimo Severo desenca
deou a terrivel perseguição contra
os cristãos, soube lrineu selar sua
confis.ão da fé com o pr6p'1'io.san
que. Foi em 202.

As

VERDADEIRAS'

PASTILHAS

VALDA
são o unico remedio eficaz

para evitar e tratar

CATARROS, a GRIPE,

Horário das santas Missas para
a festa dos SS, Apóstoios Pe

dro e Paulo

29 Dia Santo de Guarda
Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas
HOBpital de Caridade: 6 e 8,30 ho-
rall.

PurÍBsimo Coro.çlio de Maria CP,ar-
to): 8 horas.

Igreja de St. Ant6nio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastilio: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Tere.inha, 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. IGinásio: S. 6, 7,30 (.6 aluno.) e

8,30 horas.
Capela de S. Luiz: 7 s 8,30 horas.
Capela do Abrigo de Menores: 7
horall.

Trindade: Matriz: a horas.
Trindade: Chácara dos Padre.: 8
horéls.

Estreito:.6 horas.
Bao Ios6: 7,30 e 9,30 horas.

0.5

os DÔRES DE GARGANTA
� licença de D. N S. P No 186
0...
",

•

de 26 de Fe veretr-o
.

'4. de 1935 ar'? 1"

ry'ho/ 0.002, EucaiyplOI 0.0

Os

É verdade que os efeitos das
explosões dos aviões sem pilo
tos são desagradáveis para o

povo nas ilhas britânicas, mas
do ponto de vista militar, esta
última arma secreta de Hitler
nada póde fazer para desviar a

determinação dos aliados de
prosseguirem a guerra para a

libertação da Europa.
Hitler necessita desta arma

mecânica para narcotizar o

seu povo contra a amargura
das derrotas sofridas na Itália
e na França.

Germano Antônio Kretzer e Filomena KC2rich Kretzer
participam aos parentes e às penoas de suas relações que sua
filha EDITH contratou casamento com o sr. LAURO KOVALSKI.

Santa Filomena, junho, 1944, '

Lauro Kovalski
comunica a seus parentes e amigos o seu contrato de caaamento

Icom a IIrHa. EDITH BERNADtTE KRETZER.
Sertô.o de Maroim. junho, 1944

�---------------------------------------------------------

José Pires Custódia Pirese
comunicam a todos os seus parentes e pelsoas amiga. o

contrato de casamento de sua filha ISAB·EL
com o sr. EDUARDO ELIAS.
Imbituba, junho de 1944

Herm6genes Elias e Antonieta Elias
participam aos parentes e pessons de suas relações que .eu filho
EDUARDO contratou casamento com a srita. ISABEL PIRES'

Fldrian6polis, junho de 1944.
•

ISABEL ;-;;ÜillOI)
confirmam I

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gra'n
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, molÍns e aviamentos
pa'ra aHai-ltes. que recebe diretamente das

atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no ,sentido de lhe fazerem uma-

MAT�lZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
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4
��:: �"1'ft!1!!...il:WJt::

o ESTADO-Quarlá.fei,á, 28 de 'Junho de 1944
.';(f'l,'. _

•

!���:,s e;��:'CART·AZE��nhol, frances" ' �
inglês, etc.

HOJE 4a.:eira
------------�--�----------,------��---,�------------

o EST DO
,

"L' tivíd d " " dJ'�Jn n ,IVI< a e o onze a Busch, as aguerridas equipes do Xavier que defendeu por 9 meses

A. A. B. V. A. (FIo;iano ,Peixoto, ': da Lameg?, (o Figueirer:'se, ,desta capital, es-

Cqntrarjando os prognósti-! Apos partIda equ
í líbr-odo e che io treou donungo ultimo em Curitiha,

cos t ,1 A A B V
da lances emociono'n tes , que se atuando pelo C. A Paranaense.

, ,O eam. ua . . . . :I\.! repetiam a todos 09 in&tantes, ven- Xavier cumpriu excelente per forvenceu facilmente o campeao I (eu o Floriano Peixoto, pelo aper- rnemce, sendo o autor dum bonito
catarinense, O Avaí F. C., des-] toda score de 2 a 1. Os goleodores I tento,
ta Capital, em jôgo realizado] do vencedor foram Bernstein.e •

na 'd' d r d ,Coleta e do vencido Abelardo. Apl- Chegou ontem ao Rio o centro-
'n

'

CI a e su ma e Araran-Itou a portida o «conhecido» juiz avante Bahia, que pertencia aobUa.
. �,«Galeg:J». Os melhores do, quadro Jabaquara de Santos, e que foi

F,ocalísada nos seus termos,' ve�cedor foram: Beracochea" :M:a- contratado pelo Fluminense.
O que foi a exibição ao quadro '11'1, Ber,nstem, Averos, lborrola e

I
*

.

I
Aroaco

í

e t o ,

sulino, podemos estar certos Bernstein. consignando o I.' goal Q famoso goleiro ,Wa.lte�, da
que, de fato, foi merecedora a do Floriano Peixoto ganhou linda Copa do Mundo, rescí ndfu o corv

vítória alcançada pelos rap1.-I' bola, oferecida pela� "Bc los Fute- tpTotlo com o Corinthians, de São
, 'ri ou o.

zes do Barriga-Verde, porquan- I
DO •

•

to são êles possuidores de um! -
.

h
. I Os paulistas derrotaram os gaú-

.r íângulo seguro constituído i .:sperlnça e Artll elros I chos por 2 a O, no Campeonato de
nor Salvo, Branca de Neve '�'I

Amanhã, às 14.30 horCJ�, no �?-�-I Vole6':ball. realizado c n te-orrtern

r
. ..

Ii h '". po de esportes da Penl'tenclaTla; I e rn. ",ao Paulo.
.

,:weSCIanl; uma, ln a merua j :iefrontor-se-ão, finalmente, corno' •

',r�bal�rudora; ap�re,cendo em já se noticiou, as esforçadas equ i- 11 Francisco Landi venceu a cor

nr�n:eIro plano. BIgode, centro- �3S. d�} «Esperança» e do «Arti- rida à gazogênio. entre Niteroi a

médio, e coadjuvado por seus ln;lrCs d·' .

\ b
Campos, Colocarem-se em segun-

'd' Q'"
. ....sses OIS nove is c u es tem mos-I d e te-

.

1 Q ..

Lme lOS . uirtuinho e Enedrr' d d f' dO, cerro u.gares, u ir i no crn-
.

.

., tra o gron e es orço no apuro 05' di e Geraldo AvelaT respact'?a-um ataque agress;v? em que IIi.uS valorosos jogadores, de _modo! mente. Esta corrida' foi realiz�da
Antonmho, Patl'OCIn�O e F'ilt- que o en�o�tro de amanha, .de domingo último
nho nos faz lembrar o trio ata- certo, at��Jra .nume�oscs oprecro ;f

t
.

'I
.

Có
dores do ossocio+ion", E Ic�n e vascalno na u tíma

.

pa A partida é em homenagem ao
ncorrtra-as nesta capitol urn

IRIO Branco; seus ponteiros diretor do «Estod9»' emissário do Tao F, C. de Solto
- Grande, afIm de levar o hack Bí- I

sao os mais fracos do grande I
--

,á I
". (d gu , que atualmente defende às
toam.

I
aravana O Ar cores do Cdspim Mira. IInegavelmente, a grande atra-: E' a seguinte a nova diretoria 4

ção, que reina nos meios es- i
do «C�ravana de_> Ar E. Cl�be}):. Está, sendo esperado hoje, no

portívos no sul do Estado, é I
Preaídarrte �e Honra, Mojor �vla� ! Ri?

o médio esquerdo.' Raul Ro I

, .

dor Carlos Alberto de Matos, Pra drlgues, que defendeu o selecto-
�lLle o,� l'ap�zes conlanda�os! .;;den:e, Asp. ,A.viad�r Ivan Frey�s- nado uruguaio, no Pacaembú,pelo ooach Afonso GhlZO

I
leben, SecretarIo. 2 -Tenente A�la- quando os uruguaios foram bati

continuem nesta marcha já vi- lar Nelson Asdr�bal Co rpes '.
Drre- dos per 4 a O. Raul Rodrigues,

t r'
,. t:)r Geral dosG:;- Esportes: I -Ten, vestirá a camiseta tricolar.0 rosa, para que nos prOXImOS, Méd. Dr. Ferna�do Martins Ríbeí- -

�
•

compromissos possamos elevar; ro; Diretor Técnico: Sargento Ed-
A F C .

bem alto o futebol em Santa mundo Salgado; Tesoureiro: Cabe p' l' DR' aprovouLo JOqov?�tre. M d S'l S h t I R
o au a amos e opes ierro,Catartna. 1 oacyr ? 1 va c ue; epre- re"'lizado dia 11 últi d

. _ ssntonte )unto à F:C.D.: Sargento ':' mo, eontan o

Segundo Informaçoe,s que Pedro da Rocha Linh res.
dOIS ,pontos para o vencedor.

colhí do Presidente Afonso,
a * i

est' d d d 1 I José Paulo da Silva, do Lópes:"'d�sen O aguarda o n�q�e ai·.' rabeIa do Torneio Municipal Vieira, foi advertido por ter assi.'CJ e,
. :om gran e �n USIa!-, Carioca ' nado a súmula de maneira dife-:

mo, o Jogo que devera ser le-
'j l' I V 3 • 2' 1 rente da respectiva inscrição; e

'\Tado a efeito no próximo mês,
I'

' :ugar4 a5c03· lP p,
C tugdar Edemir de Araujo. também do Lo-

.

�
"merlca pp; ugar an o o I V" f' d .

entre a Associaçao e o já des- Rio 7 pp; 4' lugar Botafogo e 1 ?es leua, 01 suspenso por OlS

tacado Grêmio portalegrens.e.! Fluminense 8 pp; S' luqar FIa- J090dS, po.r ter a�a�donado o gra- ,

. S- C' t' - 9- 6' ma o, sem permlssao. !EstIve presente a um dos en- nengo e ao rlS ovao p p;
�

,

d ' lugar Bangú 12 pp; 7' lugar Ma I
,�al�S O tea�n araranguaense {ureira 13 p p; 8' lugar Bonsu· I'e VI o entUSIasmo que reina 'esso IS p p.
em tôrno de8'sa partida, não só Não está incluido nesta relação I
PO,l' parte do onze local, como o jogo .Botafogo x Canto d� Rio,

NO�TOS e";nela assis,tência que veAIll a _ �lle fOI a�u�ado,. e que �era rea-
,

'

- , S hza:lo hOJe a nOIte, no Rlo. Isistindo aos ensaios alí reali- US "DOfJ Izados. 'elo sr. preSidente da F. (. D. ii Ull
o "coach" Afonso não t.�m 1 :oram (oncedidas as seguintespoupado esforços na maneIra 1 >" r' i

mais eficiente de deixar os i
l•• ans arerte.as

. ,

seus "em ponto" para o que I Orland� No.vals, do America.FC,
.

'

I para o Flguelrense FC; Henrlqueder e VIer. Arruda Ramos, do Aval FCf. pare
Está de parabens a A. A. B.! o Figueirense FC; Laudelino E

V. A. e esperamos o próximo I Rosa, do Figueirense FC. para o

mês para assi"tirmos a uma! Nehmo :-C;. e Osvaldo Soare�, .do
1 A' 'd'" IndependenclO para o Lopes Vlelrn
Doa partl a mterestadual. _. FC.
(J. W. L.).

COMPRA e

VENDE

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

Dicionários, etc. etc.

Várias
Campeonato Paulista I

o centro.médio uruguaio Co-

Com os resultados da XF1, prieto. entrou em entendiment(JS
."

�
'"

com o Bonsucesllo, havendo pro"rodada" a colocaçao por ponto::.> babiliclades de ser contratado pelo
perdidos, do campeonato pal�- rubro-anil cori6ca.

pontos perdidos, do campeona- -----------------------------------------------------

lista é a seguinte:
10 lugar: Palmeiras e São

Paulo 4- p. p. - 2° lugar: Co
rintians e Ipi1ra.nga 8 p. p.
3° lugar: Juventus 9 p. p.
4° lugar: Samtos e S. P. R. 10

p. p. - 5° lugar: Portuguesa
Santista e P. Esportes 12 p. p.
- 6° lugar: Comercial 13 p. p.
- 7° lugar: Jabaquara 16 p. ).
Luizinho e Cardeal, ambos

do São Paulo, e Pascoal, ;la
Portuguesa Santista, são ,JS
artilheÍiros, cada um com 9
goaIs.

Iêiê em Blumenau 1
Diz-se que o consagrado ba

ck catarínense Josuê Nasci
mento (Iêiê) estaria em Blu
menau, 'de regresso de São
Paulo, aonde fôra submeter-se
a experiências no quadro de
Brandão. Registamos esta no

tícia com as devidas reservas.

-------------------------------------------------------��

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem compet$ncio, e diretamen.te

da Fábrica I

Sàpataria
Rua Cons�

Barreitos
Mafra, 41

Estreou o Floriano Peixoto
Dando início 00 torneio interno,

promovido pelo Paula Ramos, pele.
J�u'g,m, g9.mingl'nll no Q",",po Q"

Crédito Mútuo Predial
Propretários -- J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO' M,A IOR CR s 6.250,00

Muito s bonif cccões e médico

Tudo isto por apeno.:; c.s
gra is

1,00

. ICaderneta de
Em reunião realizada no salão r reservista

nobre da Bibliotéca Pública de
Belo Horizonte foi constituida e Perdeu se, no trajeto entre ao

empossada a diretoria, da filial de Praça Quinze e o Hospital de Cc!;
Minas, da Associação Br o.s ile

í

ro de ridod e, urna cadeira de reservista
Escritores, a qual ficou tendo o E'mitida em o nome de Miqu
sr. Godofredo Rangel .corno pre- Baratos, Pede· se, a quem a ach
sid-ente. entregá-la nesta redação. 3v
"......-.......,.........-_- -.-.-......_.. ..-...;-...;wt..JM' -_ ... _.........-_ ,_,.._...,..........�--...... .- ..........OC' ...

Ass. BrasiBeira
de Escritores

TENH JUIZO
TEM SíFILIS OU REU.,

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULt:\R PREPARADO

DO
HOJE

(lHE \

�
A's 4 e "7,30 horas. Programa Gigl:lnte
Edward G, .Robinson e Edna Best. em:

Mensagem da Reuter
Rày MilIand e PauJett Goddard {m:

Num corpo de mulher
Robert Stevens, nos l' e 2' Eps, do seriado melhor

«A Caveira'":

Valentes da guarda
COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
Preços: Cr$ 2,00. 1,50 e 1,00. Imp. 10 anos

qu�

CINE «IMPERIAL)
/A's 7,30 horas

Um filme feito cem suor, sangue e lágrimas, todo em tecnic6·
!or, especular, gigantesco e extraordinário, com Tyrone power,

Anne Baxter e Dana Andrews: f
Mergulho no Inferno

COMPLEMENTO
FOX AIRPLAN

Preços Cr$ 3,00 e

IJACIONAL (Natural)
NEWS (Atualidades)
2,00. • Imp. 10 anos».

Finalmente, Amanhâ simultaneamente Odeon 6,30 8,45 hotEl"
Impuial 4,30 e 7,30 horas o filme dos seus sonhos. licom Charles Boyer, Olíviade HavillaI,ld e PauJette Oodda! f�A porta de' ouro .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IITADO-Qu.r'la·felra, 28 .. lUnIto ....... s

r�IIE8
Artig,&'S J&l'8 8�.hn5

, golé'6s dê péte desdi) " ......•...••

Renards Alaskas à .

Martas, par ...............•......
Renards Isabél , .

,Argentês fin.íssinlas, á .

Capas e casacos de lontra, BLl/ID, Ar,.
gentê, Visonête, etc. PQf pr�s es

rupendameutes barates,

J CAlfA. E JANELAS
.' .

i ED�EJ)QNS de seda. duplo.s, fe'íte a

f I mao, á ;
.

Lin.ho belga p jlençóe8, larguf,a, 2,36
metro ' ,

\Filet á mão, metro , .

'Stores superiores á .

" Tecidos para cortinas, linda padre-
\. nagem, metro .

I,

',� Al'Hgo,s par§.ho-BUl:Jls
Capas de gabard'rne, pura lã á
Capas de chantung, duplas á .

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

li'iníssimas capas de gabardine, iguai�
�S vendidas na praça a S()O •oe

'por .

Sobretudos de côrte elegante e sope-
rio,r qualidade á .

�""eterl> algodão á .

�eterg pura lã á , .

Sweters pura lã cf mangas compridas
á .

Casemiras de lã" corte (gde, p.eúbim-
eha) .

CA.SEMIRAS FINAS. r�,eeMmQS o

que há de mats moderno .

Cd
2'16.6
398,90
115.�6
,7'98,06.

l:iOO,:0@

185,06
2:6,.0.&
la,Q:!)

8,70

2:G(J.h.o
24itoe

345,0"0

5:9,'0'0

12SiO'6'

J(VAD.E'r�,JI{) DÉ .JANTAR., OHA E
CAF� (Inglese'S) ainda temos ?1·

gURS, psr pre�os coov'hiafiivas.

SDAS
KimOiflos, acolchoades á .

Jegos de Jersey á .

calças de Jersey li .

Camísõlas finíssimas á. .

ASTRAK.AN SEDA métre ,

Blusas de seda â .

Sedas em metro, só temos em' quali-
dade Datural, por 'preçoe l'eal�t.
baratos !'

2.....
SI,"
li,"
iO,..
90,00
li,oe

•

'5,00
135,Qo

235,00
135,00
35�QO

39,ft_
it•••

l'15,..

395,0.

"8.�

870,••

255,"
1.&80.0.

•

ImpulstotlH40 a, IHr(hl da sua SENSACIONAL
e VITORIOS.. UQUIDAÇ10, (l}m 01 a(fésdm�

::;ná E�U/-VINrA) KOVII'ADES OE ESTAÇÃO e

alnd.i com lima MAIOR BAIXA DE PRE,OS �
Manteaux de pura lã. típe reclame"
Manteaux de superior qualidade, á ..

Manteaux com forro seda, últimos
modêlos á .

Ide�.. i�em �m,lãs ll.ira.tt. confeçãQ
ríníssíma a .

Tailleurs de pura lã á .

Blusas de pura lã. desde- .

I MODELAR
s,e ufitna do êxtto obtido, ao mesmo temPo
'lve mallifes.ta o quanto fite é sjftcerameBte

.

grito o fato de representar essa sua lf.qutda�1o
u:m DECIDIDO E REAL FAUTOR DE EcoNOMIA

p:ara a POPULAçÃO fLORIAHO'OLlTANA, 3 quem
TANTAS ATENÇOES DtVE I

Casaqlil,bos para 1D8BiB8S
e meDiDos!

Capinhas colegiais
e sobrefudosinho8.

Lealtimos Paoo6auI Franceses

Congoleuns e passadeiras
de Congoleum ! Cru-zeü'o O,50xl,OO ......•........•

" 0,66:1:1,20 .....•.........

1,2tJ.xl,80 ........•........••

" 1,6Ox2,30

2,OOx3.00"

$lltitlla 2,OOx8,60 .•............. ;.
OrieJlta1 1,20xl,80 ' :

Bagdad 2,O�,OO .

Temos �inda 1 CHmAZ le;ft.iJna.
b:3, tabrleooo DI) 1la�8 FnJl�
eis, .,Gr . . . . • . . . , . , . . . '. . . . . . . . . .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Ainda a queda de Cherburgo Vom 14 facadas .

O lE�ntéill<III<lD Londres 28 (U. P) � "0 general Bradley, .
comandante ��:::tl�����L� !��í!�;

_
'. _,

_'

.

,
(

,
� sítio de Cherburgo será uma) das fôrças norte-a�encanas tau com 14 facadas ° seu Sll-.'

_ � ,

_

'. _

,.

nova edição da. batalha de se-) que as�altaram Chel�burg2� fe� posto rival' Manoel Carló. OFloraanopolls. 28 ).:3e Junho de 1944 bastcpol " .: prr:palava a h)mja seguinte declaraçâo: OCt:- crime foi praticado em pleno
----, pouco o impagável Goebbels, I pam agora nossas tr?pas a <':1- baile, que se realizava no sítio

liâ luta a ItaF 18 'I C�ptnr�11�m Orsba pp!a emissora de Berlim. Foi daele ele Cherburgo. E. l:m pra- Chan-Urucu.
:� n la ! II ii U U II o bastante para que os norte- zer estar em condições -le ------------

I Moscou, 28 (1J. P.) - As I americanos liquidassem os al i- transmitir esta notícia ao po- Esconde ndo-se
.Roma, 27 (U. P.) - <? coml'-ifôrças russas do general Ch t-'mães em apenas 5 dias. Não é \'0 trancês: "É esta a primeira naS CavernasI icado do comando aliado na uiakovski conquistaram O1's-1 porém o aspecto humorístico I de vossas grandes cidades que Pearl Harbour, 28 (U. P.)

..\�lia in�or�la que as fôrças, ha. Esta cidade da Rú�sia ! da propaganda alemã qu� �,e I vos é devolvida". Em seguida Os japoneses abandonaram
c•• iadas eontmmllrar.n_seu� �ta-, Branca acha-se ao sul de VIte-1 comenta nas grandes capítars.; o general Bradley exalta o praticamente suas posições nosques c�ntra as, posiçoes mIm!-: bsk e era outra importante ba-] inclusive nos Estados Unidos: ! magnífico esforço de seus ('0- sopés da montanha principalV.as a leste e oeste cl� lago T'ra- se defensiva alemã, que se er .. j pois a queda de Cherbu:rgo. ti I mandados, destacando a ação de Saipan e nas das planíciesE:m�no: apesar de vIOlenta. re-I guia no caminho de Mínsk.] captura de Vitebsk, pelos rus-: do general Collins e do gen - costeiras, recuando para as ras.ístêncía. As tropas do Qumto Com a conquista de Vitebsk, i sos, e a ocupação, pelos britá-' ral Gerow que serão distingui-I vinas densamente arborizadas
'Exér�ito _continuaram exercen- I

ontem cOllsl.;mada, e, agora, a I, 112c08, em �iomb�I�o, n� It�I.i·l, i dos com �s condecorações III i,_) do interior, escondendo-se nasco PI essa�, na c�sta, encou- II' de Orsha, so resta aos russos: sao os mais pOSltIVOS índícios � litares. cavernas abertas nas rochas,trando-se Ja a. mal� de 15 kms. conquistar Mogilev, para qlle: de que a Alemanha está liqUi-1 ..........,._ ...............__��........_..._.......... __• _ _ • _

• _.a� norte d� �lOmblllo, tendo,), seja anunciado o esmagan�ell'! dada. A libertação de Cherbur-'
Oitavo Exército capturado a I to das três grandes bases gle- i go, porém, teve repercussão
cidade de Chiusi, onde avançou] mãs que se elevantaram como: mais profunda que qualquervários kms. pelo norte e oéste. II barreira ;0 avamco russo para outro rato militar dá atualida
T�ncaTniçaelos combates estão a Polônia central, rumo à de, porque veiu demonstra.r
em curso na estrada principal I Prússia oriental. Ao cornuní- que também o espírito das
�e. A.stride. L\crescenta que o cal' a queda de Orsha, amare-I tropas nazistas já não pode ser
iurmigo contínua oferecendo chal Stalin indicou que a me.s- i alimentado pelas ondas herte
enca�'n�çada T8sistência. em ma foi tomada em irresisrt, ívelll sianas da emissora de Berlim. I
Castiglíone, tendo os aliados I nssalto combinado com opera- '"

feito algum progresso na 1'e-' r-ões pelos flancos, Seni tomar I Londres, 28 (U. P.) -' F'o-
gião de Perugia. �'onhEccimento de todos estes, ram divulgadas as priIneiras. 11 I. &

If)�- t;g�ã;-�
............

el�sastre�, o mini�!rO nazis�� cifras elas ba�xas nazistas. �e-!Ríbbentrop acaba
r-: prometo gundo as quaIS toram apnslO-:�"""""""'''''''•••••_'''''-''''••''''.__W_''''''''''''__._''_''_'' .........__...._........._-.-..._.(;) �enor _

à. Finlândia o aux, lia militar
i
nados 32 mil nazistas. Sõmen-.' fi

·

tt (COs maridos atac· mRIO, 28 m.) - Na rua Sao i ,lo Reich. A' notícia ela visita _ te na arrancada norte-amerí-] enerals mOI os '.
_

Co

?e�r? de Nc��tara 1437, onde I de Ribbentrop a Helsinki em cana em direção ao norte da, Londres, 28 (U. P.) _ O Q.
de rnCldr ugada»

.re.�ldla, foi vítima de doloroso: torno da qual havia dúvidas península fo;ram capturados, i G. informa que o general ale- Rio, 28 (E.) .:_ Hoje, nestaaCIdente. q menor Jorge, de 15j' acaba de Ser confirmada eru pelo menos, 15' mil nazistas. I mão Hellmich, comandante da: capital,' subirá à cena a peçaanos, fI�ho de Man<:>el .Sales, Berlim, bem como a promessa Este total parcial, não inclue: 243a divisão, morreu rio ataque: "Os maridos atacam de 'ma- "

Houv� alI uma festa Joam�a. E I daquela ajuda militar. Di�nte o� prísíoneíros feitos .na ofel1-: aliad? às posições de artilt1al:i<:
I
drugada" comédia de Paulo i

.§t mela dela o pequeno �OI al- i do rumo que a guerra vai to- srva em direção ao ocidente da I alema em Cherburgo. FOI Orlando, que, pelo seu _ feitioc$.nça�o por um fogu�t�o ��e 1 mand�, Ribben�,rop deve t�r Normândia, através da penb.-! anunciada também a morte do
I fino e elegante, torna-se pró�Jhe _varou a cox� esquerda, pI�·-1 oferecldo aos fmlandeses ge-I sula. I general Salley, comandante da pria para "senhoras e senhOl'i.duzmdo-lhe t�o g�ave� fen-l 'lerais especializados em reti-, '" i91a divisão alemão, na frente tas, Tomam parte na represen-l�e:r:tos qu� o mfe.lIz, nao r�- I mdas relâmpago. . . I Cherburgo, 28 (U. P.) - O! de Cherburgo. I tação os artistas, Jaime CostasIstmdo, vela a perecer no ho::s-
numa criacão ultra-cômica

��� lil'_rTlim I."III :�::::D::�f� 1���:'���fr���F:����
�:�\�H�€i�;�r;;l�� I�IriI�c rlPi�II �::RCDCC�::LU::' �:g�t���!��à�i[.�g�::'iOl'mente membro do integra- (L. D. N.).
lismo. A sentença condenou o l -._....,.--_ - ""' -�"'"'"""" .,."".- --""- - ""- ...

réu a 3 anos e 3 meses de CURAS PELA Morte instantânea! Contra o uso Falso mendigoprisão. PENICILINA
,

O procurador Ademar. ':idal Rio, 28 (C. M.) - Experiell- RI�, 28 (C, M.) - Relata uI'!l da cacbafl8apresentou, ontem, ao �Imstro cias realizadas no Hospitall t�legIama de. S. Paulo que o SI-
,_

\I
?�

Niterói, 28 (E,) - No aqro
�arros_Barreto, denuneia. �on_lEvandro Chagas, em Mangui_,tran_:e Joaqmm,�endes, de 4.2

. Po�to ve:ho, _I, (.A. N) ----:.0 da Igreja dos Salesianos, pos
'�ra Adao Haemerne, 8ustnaco, nhos comprovaram que a peni- ano::;, quando vIajava no estn- gove.:nador .AlUlSIO Plllhe.llo tava-se diariamente, um indi
'por ter injuriado o Brasil, van- cilin� cura os enfermos àe bou- bo de um bonde, teve o torax, PereIra, conSlelerando nOCIVI) víduo em .torno de cl!-ja �dênti
gloriando-se de ser na7.ista. O ba entre 12 e 44 dias, assim t�aspass�do pela, vareta da COl'-1 à "batalha da borrac}l�", o,

dade co�nam a� I'!lals. dI:eren:ministro Pedro Borges julgará 'como os sifilíticos. No trata- tma de Igual.veIculo que pas-I consumo da cach�ça, prOIbIU a I tes. versoes, P�recIa VIver d�o processo em primeira ins-Imento da malária pOrfÓlTI não sava em sentIdo. oposto. sua, entrada do refendo produ'.u c�ndade p�blIca. �as a polI A

tancia. deu resultados 3aLsfatór{os. morte foi instantânea. nos portos e nas estações fer- cla,. para tIrar a llmpo 'e q�e
..-,,�._.._._..._-_�

,._...............�
l'oviárias do território de Gua- haVia de verdade no caso, re-

"}J';_� n AqUBSI(ão do poré. solveu prendê-lo. Apurou en-Jl.O em Koma
H

-

I J
- ..oe tão que se tratava de Inácio

Nova YOl'k, 28 (U. PJ _. A 05plt.� apones
É UlU OOENÇA Comprar na CASA MISCE da Silva, de nacionalidade pol'-

"Rêde Azul" registrou noticias São Paulo, 28 (A. N.) - Um MUITO PERIG,OSA LANEA é saber econemizar, tuguesa, com 78 anos, proprie-irradiadas pela emissora ale- vespertino local informa que o P.ÃlU ... 1l'AllILlA

! CONGRESSO DE--- tário de um' sitio em Engenho
mã, que dizem eSltar grassando prefeito Prestes Maia. desta ca- 1i1 PUA A üÇÂ

ESTUDANTES
Novo' (Guaratiba) e fornece-

em Roma uma epidemia de pital, entrou em entendimentos
.

A.UXILJlil'" COl(· dor de produtos da pequen.atifo. com ° Banco do Brasil, no sen- . B.A.TEL-A. co. O
Porto Alegre 28 (A. NJ _

lavoura �o. Merca�o desta .CI-
O em re ado tido ?e aquisiç� do ?-nti�� . 141[tl'II1I:llIffIUI"J .

I As, entidades u�iversitárias 10- dade, InaclO, depo�� de ter _VI��p 9 �os�Ital Ja:eones; p,or I��o�_I. JJ=_J u -- -_.1__ I calS acabam de eJeger seus r�- d� �ara o �rasI� J,8; fez CI�ra,en�êrmo
. ta�cIa que nao �tmge seI� ..111 .���� I presentantes que devem segmr VIagens de recreIO a, �ua ter

_RlO, 28 (A. N.) A- ReSPOll�jl�oes de cruzeIros. Adlant,a i�ferta de bonus i com a delegação gàucha ao se-
Em seu poder a polICIa en��ndendo a consulta sobre a obiri-Iamda que, nesse estabeleCI-Ia Santa Casa itimo congresso nacional de' trou l10venta e sete cruze�I�Sgatoriedade de o empregador I men�o! funci?nar�? Ho�pit�ll Porto Alegre, 27 (A .. N.) _I estudantes, a realizar-se, en1, q.ue foraI? arrec�dados. InacI�]'ml1unerar o empregado �oen-I MUl1lcJ.pal, cUJo predIO fOl par- i Duas firmas comerciaIS desta jUlho próximo, na capital . da I fICOU,

.. detIdo e vaI s�rApr?cessalO CO�1 30 di�s de ausenCla �o I ?ialme�te destruido por um ,! capital oferec�ram à San�a Ca- República. . _

I �<;.•.g?.:__!;��::;.;.::.�::..���emprego motlvada por doeIl.ça, mcendlO recente. sa de Misericordia 40 mIl cru- - \
A op

-

O.fé��n��l�:a��[��ic;r��r�i���= C--�arv-a�o--n--;·c·f�·íi·ár�
:

::���� ê�� ���l�mdâo;Y:;�;� '1lmprens3 fascista II fra��e5:raca
1'eeer, aprovado pelo ministro

..

.

.
tantes donativos, que vêm sen-! R.oma, 28 (D. P.) - O t,enen- I

Londres, 28 (U. P.) - S,(�-'\Iarcollc1es Filho, esclarecendo RlO,28 (C. M,)-FoI ordena- do feitos àquela instituição de te-:o�onel Charles P�lettJ, do ,gund? ,u�n porta voz fr.anc�.
cne a doença elo empregado' do pelo Tribunal de Contas o! beneficência. exercito norte-amerIcano. e os ofICIaIS franceses de hgaç�)� ão constit'ue justa causa para reQ'istro do credito de Cr$ ... , 'I _,...._----."...,..........__J<O.....-_-..... -._.-__...... membro do govêrno militar cooperam em completa har11l0-
dispensa do mesmo, devendo o 6.189.723,90, ao Tes�uro Nacio- �ASA MISCEl:ANEA. distri· aliado da_Itália, determinou .a nia com as fÔ,rças �e Ei�enl1(�"emprega.dor ',remunerá;.lb dU-'1 nal, para'

atender as .despesas I b':11dora
dos RãdlOS .R. C, A "depuraçao de tOdDS �)S .JornaIS I �er desde o dia da lllya�ao, ''::•

.rante os 30 prilueir'Qs �dia;s; de com o melhor aproveltamemo Victor, Vâvulas e DSICOS "_ de Roma que tenham SIdo sapOo SUl} co lUa com a acll:111mstraçr
('lrfermidÇl.d�, .

_ de canãQ nacional. Rua Tr,\lj�no, 12, ' piamente fascist�s", lfran,cesa da Normândia.

o balão \0 íu cem .o�tu8al
LISBOA, 28 (c. M.) _. ACHA·SE EM EXPOSIÇÃO EM LISBOA UM DOS BALõES DE BARRAGEM USADOS PELOS ALIA
DOS PARA OS DESEMBARQUES NA NORMÂNDIA E QUE, SôLTO DE SUAS AMARRAS, VEIO DESCER EM PORTUGAl,
ONDE ESTÁ SENDO ESTUDADO PELOS TÉCNICOS DA DEFESA DA COSTA, DIZEM AS NOTíCIAS, ACRESCENTANDO:

"O BALÃO TRAZ A MARCA: _. M VI 52 .� C .. 62000".
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