
A visita de De Gaulle

Roosevelt enfrentará· grande oposivão
WASHINGTON, 30 rn P.)· --- A CONFERÊNCIA MONETÁRIA, CONVOCADA PELO PRESIDENTE ROOSEVELT, SERÁ INI
CIADA EM 1 BRETTON WOODS NO PRóXIMO SÁBADO, AMANHÃ, PREDIZENDO-SE QUE o CONGRESSO PROMETE APRE.
\

SENTAR AO PRIMEIRO MAGISTRADO UMA DAS MAIORES OPOSIÇõES DURANTE SEUS ONZE ANOS DE GOVÊRNO.

o
ARGEL, 30 (U. P.) - Um porta-voz do Comité confirmou

a notícia de que o general De Gaulle pretende ir a Washington,
entre 5 e 9 de julho, afim-de "visitar o presidente Roosevelt,
porém não para emtabolar negociações". O referido parta-voz
deu a entender que De Gaulle também fará uma visita ao Papa
e às fôrças francesas que lutam na Itália, antes de ir aos Esta
dos Unidos.o MAIS ANTWO DaRIO UE SANTA CATARI�A

Proprietário e Dir�tor·gerente - ALTINO fLORES
WASHNGTON, 30 (U. P.) - O presidente Roosevelt de

clarou que De Gaulle é esperado nos Estados Unidos entre os
dias 5 e 9 de julho, acrescentando que o líder militar francês
o havia consultado a propósito;

-------------------------------------------------------------------------------
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Aumento de cota
Informam de Curitiba que a

Associação Comercial rec.eb�u
Uma comunicação de Comíssao
Executiva do Conselho Nacio
nal do Petróleo de que foi au
mentada a cota de combustí
vel para o Paraná, afim-de fa
cilitar o transporte dos .produ
tos da presente safra.

AL�2�!�)D�o!!e���!s2,! NADA COMO UM DIA ATRAs DO OUTRO
Francês, que opera agora sob as ordens diretas do general De Roma, 30 (U. P.) - A hora membros de cada um dos seis
Gaulle mantem uma lista chamada dos "candidatos ao uecro- que corre mostra-se mesmo dos dentro em pouco. Entre os partidos italianos, para estu
tério" .' Nela figura para mais de cem nomes dos mais destaca- muito desfavoravel aos amí- detidos, encontram-se o prin- dar os recursos de todos os pre
dos colaboracionistas franceses, �odos condenados à. mo.rte. gos ,de Hitl.e�. O c�missário, do cipe Gabriele.Dannun�io, p�- sos ou demitidos. P�rseguidosLaval, naturalmente, encabeça a Iista ; .mas e.n�re os primerros governo mlll�a�' aliado-na area rente do falecldo.�oeta, o anti- há poucas semanas atrás pe-25 nomes figurava o de Philipe Henr iot, mIl1l�tro' ela Propa- d� R,oI?a n�tlc.lOu que 198 fu�- g? chefe de polícia d� Ro�a, los mesmos acusados de hoje,o-anda de Vichí. Contra este acaba de ser compnda a sentença. cionarios públicos foram detí- Pietro Caruso, banqueiro, ]01'- os membros dessa comissão de-I-IeJ,friot foi morto na noite de ante-ontem. Quinze homens, dos e outros 3.750 demitidos, nalista, comentaristas de rádio

._

disfarçados em membros da milícia de Vichí, conseguiram pas- devido ao seu passado fascista, ·I'e
outros.

. _ v�m estar refletmd? que, na\)
sal' pelos guardas do Ministério da Propaganda em Paris, e desde a libertação de

_ P.om�. Formou-se uma comissao �e ha nada como um dia atras do
bater à porta do dormitório. Quando Henriot abriu-a, foi aba- Mais de 500 ou 600 serao detl- expurgo, composta de dOlS outro.

�i:�:d�i�Oe� :�iSo���hpOrSó�:i:���::,· :�:��i:�a;��� �eq�r�l���n:f� Exposlllça-O do co' rp'O de paiO X «Comandante
França, dedicou ao seu colaborador mor,o um s�n�Ido necro-

lógio pela rádio de Paris, afirmando que o assassimo d� Hen- \ supremo»,riot fora um ato de guerra civil. Mas nos meios do MOVImento ROMA, 30 (INS) - O corpo do Papa/Pio X foi exposto Londres 20 (INS) _ A rádio
de Resistência francesa a morte de. mais �sse tra!d�r foi ins- à. veneração pública. �egundo a. tradiç.ão, ',Pio � :rr;t0rreu de de Argel a�unciou que Goeringcrita como um novo passo para a llbe1rtaçao da patna. pezar em 1914, por nao t.er podido :':'Itar � prrmerra Guer�a foi elevado ao posto de "Co-

d
- Mundial. O corpo elo venerando Pontff'lce fOI exumado e vesti- mandante Supremo da Defesa� Centro e preparacao elo com roupas do 1lJtual. Santo Padre, antes de _ser colocado na do Reich" e que estabeleceu seude oficiais da reserva capela que lhe foi destinada na Catedral de Sao Pedro. quartel general de trabalho emResolveu o lUinistro Euríco

Berlim.
Dutra, de acôrdo com o que Forcado a residir em Coimbra Além disso, comenta-se quelhe faculta o artdgo 59 do de- I

, a organização do trabalho To-
creto-Ieí 4.130, de 1942, a) ii- Londres, 28 (U. P.) - Se� Iministro de Portugal o que dt, está concentrando suas ati-
xar em 26 anos de li�ite má- gundo os.círculos �iplomáticos I deu l?otivo a q_u� .ficasse esta- vidades na construção da for
xímo de idade para ingresso desta capital o governo de Por- belecido o domicílio de Robles taleza no interior da Alema-
HOS Centros de Preparação fie tugal atendendo a uma solicí- na cidade de Coimbra. nha.
Oficiais da Reservar h deter- tação do general Franco, for- Sabe-se que o pedido do go- ------------------__
minar que sejam deslígndos cou o sr. Gil Robles a transferir vêrno de Madrí teve origem em O maior hospital da
dos Centros e Nucleos tle Pre- sua residência do Estoril para. declarações atribuídas a Gil América do Sul
uaração de Oficiais <la

Resel'-I Coimbra. R'obles, as qua�s foram �ll�bli. São Paulo, 30 (A: N.) _ Ca-
1'11 os alunos flue venham a Iul- O sr. Gil Robles foi ministro cadas no exterior, que critica- minham aceleradamente as
tnr, conse('utivllmente, sem ser

I da Guerra da Espanha, líder vam a situação .política na Es- obras do novo Hospital da San-
por motivo de moléstia com- monarquista e representante de ��r;l_:�:. •

ta Casa de Misericórdia de San-
provada, ] 5 dias "às instruções Dom João pretendente ao tro- •h oU u_ -- �u�� oU -- --",."...,.....

tos, neste Estado, o qual depois
e trabalhosj c) não computar no espanhol. A luta em Saip3n de concluido, poderá ser consi-
ao aduno (los Nucleos ou Cen- Indica-se que o gal. Fran- derado como o maior da Améri-
tros nenhum ponto de compn- co exigiu, inicialmente'dque C?il Pearl Harbour, 30 (U. P.) ca do Sul.
rceímento, no dia em que tal· Robles fosse expulso o paIS, _ Anunciou-se que as forças

...._""........-."'.......-"'.."'••"'-.".........-.....-.....-.....-....--"'--"'.-"'--....-_....- ......."'.................-."'--......�

tal' a qualquer ato de serviço, porém a petição do "cal:ldil�o" norte-americanas déstruiran., Russos eminstrução ou aula. foi impugnada pelo pnmeIro durante recente combate, :iG__................_...._.._.._-_....-_........__........._-_-'V"w/!!w...........,_._.-.o:".-.....---- .._

tanques japoneses apresando Cherburgo40.ouüos, em seu avanço na Londres, 30 [U. P.) __ Foi reSaipan, o qu�l pr�sse.gue ape- velado que tropas aliadas en
sal' da resistência Japonesa·l contraram diversos batalhões
�s nipões empregam artilha-,russos lutando ao lado dos ale
r;11 moveI e tanques en; quan- mãs na Normândia, onde, algutidado �l�nca vista ate agora Imas unidades dessa espécie
no PaCIfICO Central. Icontinuam em operações. Esses
O

- -

D-
• batalhões são compostos de an-

pre'!'lo « logenes Itigos prisioneiros de guerra,Sa�palo» Ique as autoridades nazistas
Sao,P.aulo, �O (�'. N.) - O i forçaram a se alistar nas suas

sr. OVIdlO Untl, medICO do Ser- fileiras.
viço de Malária, deste Estado,

Ih conseguiu, com o seu trabalhoDestruiram seus apare os "Dosagem da quinina e da qui-
nidina no sangue", o pn�mio
"Diógenes Sampaio", da Aca
demia Nacional de Medicina.

o filme sôbre
.üe Gaulle
. Hollywood - A vida do ge
Jrneral Charles De Gaulle, segun.

do um manuscrito preparado
por William Faulkner para a

Warner Brother, será filmada
nas próximas semanas, já que
há alguns meses tudo estava

preparado para o inicio das fil

magens. Mas, depois de terem

gasto 100.000 dólares nos p�'e··
parativos � no pagamento dos
direitos para a projeção da bio

grafia do patriota francês na

tela, os célebres produtores re

solveram deixar em suspenso a

obra devido a certas alternati
vas da política norte-america
na. Tudo, porém, já se esclare
ceu e a história do general De
Gaulle chegará aos cinemas
cheia de ação, realismo e

emoção.

Promovido a
general
Moscou, 30 (D. P.) - O co

ronel-general Ivan Chernyak·
hoveky, que dirigiu os comba
tes pelo rompimento das li'llhas
alemãs ao sul de Vitebsk, foi
pr.omovido a general do Exér
cito.

Moderno ginásio.
Curitiba, 30 (E.) - A cIdade

de Lapa, terá dentro em breve
Um modérno ginásio, que rece

berá o nome de "General Car
neiro", em homenagem a êsse
bravo militar, que tombou na

revolução de 94. A prefeitura
doou o prédio, enquanto que o

POvo emprestou 150 mil cruzei� Estar sendo usada Os candl·dato�ros para instalação do estabele-
. '.

l'
Cimento devendo essa dívida Recife, 30 (A. N.) - A pem- Chlcago, 30 (U. P.) - O re-
ser res.gàtada em 20 anos sem cilina fabricada néste Estado, presentante de Thomas Jen-
Juros 'está sendo pela primeira vez kins, candidato pelo Partido.

usada aqui, por intermédio Republicano à sucessão pre-"ara OS Es!a�os dos médicos da Legião Brasi- sidencial dos Estados Unidos,
U"ldos leira de Assistência. A revela- informou que o governador de
!Vio, 30 (E..) - Ivan Pedr� �e Ç�9 foi fe.ita durant� uma reu- Oh�o, John. B:ick�r, decidi��artins autor revolucional'lo mao reahzada no dIa 20 do aceItar sua mdlCaçao como VI

de "Fro�teira "Agreste" via- corrente do Corpo Médico da ce-presidente da chapa enca
.

U de avião, para oS Estados L�gião., Uma pacie.n�� a quem beçada por Tl.lOplas Jenkins,
idos afim-de tratar de ne- fOl aphcada a pemcllma apre- que fara oposIçao a Roosevelt

ócios relacionados com sua vi- sentou, desde logo, sensíveis nas próximas eleições presi-
de �rande industrial. melhoras. denciais.

PAMPLONA, 30 (U. P.) - Duas "Fortalezas Voadoras"
foram forçadas a aterrar na província de Navarra, em dia da
semana passada. o.s aviadores nada sofreram. Uma "Fortaleza"
aterrou nas proximidades de Mezauirez. Essa máquina foi in
cendiada pela tripulação. A segunda aterrou ao sul ele Navarra
e seus tripulantes fizeram com que explodisse.

Nova conquista
Londres, 30 (U. P.) - In

formou-se oficialmente que os
aliados capturaram o aerodro
mo de Maupertus, ante-ontem.
Acrescenta-se que intensa luta
está em curso aI nordeste de
Caen.

Dispensa de
uniforme
Em aviso ministerial, foi de

clarado que os alunos das es
colas de formação de oficia's
que forem declarados aspira '1-
tes a oficial, no co:rrente ané),
são dispensados da exigência
do uni'forme cinza, enquanto
não forem promovidos a 2° �'ª�
nente,

.

.:- - - ......_ .",.....---.--._,.---- -_.....-.w.-.-_,._.._-."...

SOO aparelhos
em- acão
Roma, 30 m. P.) - Infor

ma-se que no ataque efetuado
ante-ontem contra o território
rumeno, tomaram parte 500
aviões, entre Fortalezas, Libe
rators e caças Lightnings, Mus
tangs e Thunderbolts,
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I Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

I
Tel. 1022 - = postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

!

I
Ano 70,00

40,üO •

20,00
7,00
0,30

Semestre

í Trimestre

i i\iês
i Número avulso
I

!Ano; Semestre

No Interior:

Cr$
Cr$
c-s

80,00
45,00
25,00Trimestre

Anúncios mediante contráto.

a Inqlcterro
)S originais, mesmo não·publi
cados, não serão devolvidos.

o ESTADO;_;'Sexta-feira, 30 l:Ie Junho de '944
s,. w·' ':tI"" CM"_' r. " sr -err f I I_V9 �Ulwr=V 'W..... · 'iii_l!l 1!!W�.......y·Dt__IIIi:JI...

-_-

BARGJ!,ÇAS DE INVASÃO. - Foi destas barcaças, concantr;;clas num porto da Inglaterra.
que grandes contlngentes aliados desembarcaram nas costas da França. Fotogrofia

transmitida de Londres. pelo Rádio. [F'ô+o da Inter._Amerícona].

«Aviões Robot» contra

.Iockey (Iub

a

Na qualidade de liquidatário
do Jockey Clube, faço publico
que aceito propostas para a

compra de um terreno sito no

lagar "Campinas", municlipio
de S. José, com 40,842 m2, mais
ou menos, fazendo frente no
caminho do Roçado, ao norte,
confrontando ao sul e a leste
com terras do Aéreo Clube de
S. Catarina, e a oeste com ter
ras de Filomena Severiano da
Cunha e Maria José de Melo.
É esta a segunda concurren

. cía que abro para o mesmo fim,
e isto porque as ofertas feitas

.

anteriormente não satisfize
ram aos interesses do Jockey
Clube.

As propostas serão dirigi
das a mim, ém carta fechada,

\. direção não se responsabiliza NOVA IORQUE (Por que os aliados desembarcassem com a declaração no subscrito

pejos conceitos emitidos nos ! GEORGE
F. BROWNELL, Co- cos britânicos, ou pela obser- \ ría Normandia. Ao que parece.: do fim a que se destina, e serão

artigos assinados I pyright da Inter-Americana). vação dos danos causados e, os nazistas estão procurando I abertas na presença dos propo-
----- 1- Os alemães puseram em pela observação do vôo' dos' fazer um esforço desesperado nentes, no dia 3 de julho pro-

. lação contra a Inglaterra sua "aviões robot". . Ipara criar uma situação d"lximo, ás 16 horas, em meu es-

Edital de Pr?:ça com o praz? arma secreta, que é represen-! Na realidade, a utilização I confusão na Inglaterra como, critório, na rua Felipe Schmidt

d.e 20 _dzas. O.Dr. Herc�- � tada por um planador, movido' dessa arma secreta pelos na-I meio de paralízar o desenvol-. n? 34 (terreo).
tio Joa? da Szl�a .Medez-! a foguetes e dirigido, ao que zistas não deve ter como fi-I vimento das operações das rôr-] Reservo-me o direito, ainda
ros JUlZ de Direito da parece, por ondas hertezianas. � nalidade máxima o "inicio da: ças expedicionárias, e assim! desta vez, de recusar todas as

2a v�ra, da. comarca de
i Na t'êalidade esses aparelhos I vingança". Esta pode ser a ex- i facilitar a ação defensiva de! propostas, se nenhuma satisfi

FlonCfnopolzs, na tormalE'em motores e sem pilotos plicação fornecida pela propa-"IRommel, e talvez mesmo pro-Izer aos interesses do Jockey
da �el, etc. .

constituem uma espécie de I ganda nazista, porque é a que vocal' o fracasso do desembar-' Clube.

" Fa�o saber aos que o presen- ! "aviões robot", que, evidente, J melhor serve à sua finalidade. i que aliado. I Florianópolis, 16 de junho de
te

_ edlt�l de �raç� com o pra-] representam para os alemães I Tudo indica, porém, que os na-
_

Embora a nova arma venha 1944.
:�o de v.mte dIaS. VIrem, ou dele; uma grande vantagem no que I zistas assim agiram por um a causar dificuldades sérias, ! Fúlvio Aduccí

conhe�Imento tlVe:-em, que a. se refere aos ataques desfecha- imotivo diferente, ou seja por pelo menos temporariamente, Liquidatário
requerimento dos ínteressados.. dos pela cada vez menos pode-] causa da invasão. Segundo a os aliados não se deixarão SUl'- r �_,;,;;;;;;;..;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;:;:;;.
o oficial de Justiça de�te Juizo,.. I rosa "Luftwaffe". i' própria propaganda nazista preender pelos seus efeitos e

�u quem sua� v�zes flzeE, hal O.ataque foi desfechado con- essa arma secreta já deve exis- a invasão continuará e será ALVARO RAMOSele trazer a público _prega0 de I tra a zona de Londres e, pela l til' ha vários meses e portan- ampliada de acôrdo com os

ven.da e arrem�taçao a quem' importância que o § autorida-I to os alemães podiam iniciar planos cuidadosamente traça-. CIRURG IÃO-DENTISTA

J,rraIS d,er e maIOr.la?ço ofer?-í des britânicas atriÓuiram a,o los seus "ataques de vingança" dos por Eisenhower. E pode-se,
e,er, alem da avalla�a?, no dia] mesmo, pode-se afirmar que também ha vários meses. Isso, afirmar que os alemães =. Rua Vitor Meireles, 18

r;l?Ze de JUlh,o. proximo, .

na] foram causados danos nos pon- entretanto, não aconteceu, até cassarão mais uma vez.

_,lente do Palácio da Justiça, tos onde esses aviões desceram
as quatorze horas, o imovel, e explodiram. Referindo-se a

abaix;o descrito pe�tencente aol essa operação, afirmou a agên
;spOllo de Carolma P�rtela: 1 cia alemã DNB que a mesma
Uma peq�ena, casa, situada I representava o "começo da Inesta capital, a rua N�va Tre�-I vingança" nazista, em repre
�o, sob n. 101, constr�.lda de tI-I salia pelos violentos ataques I
: elos e parte de madeira, caber-, desfechados pelas fôrças

aé-Ita de telhas, p�rte forra�a, as- reas britânicas e norte-amerí
scalhada, envidraçada a fren- canas contra as cidades ale
te, com diversos c?mpartimen- mães. Ainda segundo os infar
tos e s�u respectivo terreno, mantes nazistas, o ataque co-I
�om v:mt� (20,0) metros de, meçou na noite passada e pro- I

frente a dita rua Nova Trento, la,ngou-se até esta madrugada

Ipor vinte e dois (22,0) metros sendo bastante elevado o nú�
de fundos onde existe uma li- mero de "aviões robot" lanca
nha quebrada p�a M�e oom d�atraY�doCan�p�ab�-I=��������������������������������������
quarenta e nove (49,0) metros, bardear a Inglaterra. '

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

te�do �e fund�s quaren�a e! A primeira medida defensí

�OlS metros e trmta centlme-, va britânica, como não podia
t:os (42,30) conf:-ontando _

a deixar de ser, era prevenir o
leste com her�e�ros de J�ao povo sôbre a melhor forma de
Menezes e Antônio Ez.equ:el, proteção diante do ataque ef'e
fundos com terras de ,FIrmmo tuados pelos aviões sem moto
Machado e outros, e oeste com I, res. De acôrdo com as observa

�oão Borges, Maria de Conci- ções feitas os aparelhos ao des
Iía e outros, on�e tem 42,30, cerem ainda ficam algum tem

de. fundo�, avaliada por um po iluminados pelo clarão dos
mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00). � foguetes de propulsão, mas ex

para que chegue ao con�ecI-; plodem alguns segundos de- I
mente de todos a qu�m mt�- pois que se extingue a luz.

As-lressar possa, man,del expedIr sim sendo, dão certo tempo pa
o pl:esente que sera pub�lCado: ra que o povo se acautele, cor
e afixado na forma d� lei. Da-l rendo para os abrigos antí-aé-

,

��o e. pa:sa�o nesta clda�e .de. reos, ou então protegendo-se o,'.J:'lonapopohs, aos deses�Is dlas
I melhor possível contra os des

do mes de Junho de mIl nove-' truidores efeitos da explosão
eentos quarenta e quatro. �u I

do "avião robot".
'

}_�2gina Galetti, escrevente )U- I Não há até êste momento,
ramentada o subcrevo. (ass), nenhuma indicacão exata sô
Hercilio João da Silva M��eI- ibre a quantidade de explosivo
��os., Na margem: S�l� OfICIal. I

que esses planadores podem
J'1,sta conforme o ongn:;al a.o . transportar. São também des
qual me r�porto e ou fe. �egl-! conhecidos detalhes sôbre o

na GalettI, escrevente Jura-lmecanismo existente nesses

mentada. 'aparelhos, os quais permitem
As anedotas e plada8 aparen.l ao ir,J.imigo c�nt:-9Iar o vô� e �

temente Ingênuas sAo grandel!l I
deSCIda dos aVlOes rob��. E

,Ilrmas de desagregação mane.; p1'ovavel entret�nto, qu ... esses

fnda!il pela "quinta-coluna". i dados possam VIr a ser co?h�-
'(T,. TI. N.). cidos rapidamente pelos tecm-I

Venda de um terreno

·'AI.IANÇACOMPANmA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Sêde : B A I A
INCENIHOS E TRANSI'OHTES

Cr$ 71.61\6.189,20

-

S E �� A S
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

, B A
Diariamente recebemos novida o=s

RUA FELiPE SCHMIDT, 54 - fONE 1514

capital • r-eservas .

<-'Urllll do batanço de t 942:

Responsabütdades , .. , _. . - - Cr$ "'.999.477.500,58
Receita .. ' . _ .. .... .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 70.681.048,20
Ativo ..... _.. . .•.............................. Cr$ 105.961.917.10
Sinistros pagos nos nnimos 10 anos , , Cr$ 64.986.957.20
Responsabilidades _... . _ .. . 6$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) .. - . .. Cr$

.

23.742.657,44

D):RETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire de carvalho. Dr. Ft-anctsco

de Sã e Anisio Massor-ra,

Agências e sub-agêncías em todo o território nacional. - Sucursal no

UruguáL ReguiSdores de avarias nas pr íuctpaía cidades da Amér+ca. Europa
e Afrlca.

AGENTE EM Fl,ORIANõPOLIS
C AMP ° S LO B O & C J A. - Rua Felipe Sehmtdt, n. 39
Caixa Postal o: 19 - 'I'elefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANCA"
SUB-AGENCTAS F;M LAGÜNA. TUBARÃO. ITAJAí, BLUJVfE-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Sapatos par��-�S;;h;;� I
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vaI o !ém de Cr$ 50,00!

Sapaatria Barreiros
Rua Cone. Mafra. 41

V"

Não tenhas dúvida em de·
"

nnncIar um "quinta-coluna ,

flor _ maIs que pareça teu aml-
1('0; nAo merece tua estima alll

20 i t....ldor da PitrJL (I.. D. N.)·

-----------�
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Coluna Evangélica. r�····"'''····:''·:·i
• Como, ouvirão se não há iVida Social i'r quem pregue? (Aos Romanos ��••••••f

'

........
10:14) .

A igreja foi ínstítuída por Fizeram anos ontem:

Cristo, e é mantida no mundo as sritas. Iracema Cunha e In-

para desempenhar a miss� dia Pedro;
qs sras. Acilia Rego Di Bernardi

que o trouxe ao mundo: "O e Olimpia da Luz Ferreira;
Filho do Homem veíu buscar e o j overr- Juz-bua Pedro Per-errc :

salvar O que se havia perdido". os srs. Pedro de Siqueira, Valter

(8. Lucas 19: 10). Silva e Pedro Garcia.

Um escritor falando sôbre a Fluem anos holl':
igreja diz: ela é o braço de os s r i to.s . Orie t e GJ'isa;'! Olga
Deus extendido ao mundo

pa-j
,;osta Sousa e Salvcitl1'Ll Es o irid a

ra trazer os pecadores a Cristo"; a, filha d.o sr
<

Vitor ESP�;l20!a;
salíentando assim a principal

os srs. Rodol:.o, P"dro C:JeL'l�,
f· lid d d' ,,,: .

tc
é

�
,1orçnl Grum:ch"" Ne l son Co rn i

ma � e a Igreja, IS o e, a .rho e R:lmi:'o Ulsséia.

pregaçao do evangelho, pois, ----------.----,---�----

como ouvirão se não há quem
pregue?
Nós pregamos o evangelho

em obediência à ordem do Di
vino Mestre: "Ide por todo o

mundo, pregai o evangelho a
tôda a creatura". (S. Marcos
16: 15). Temos o dom da pala-

I vra e devemos usar êsse dom
� precioso louvando a Deus e

anunciando aos pecadores as

Mas novas de salvação. Si ca
lassemos não estariamos obe-

.
decendo aquele a quem tanto
amamos: Jesús.
Não só por isso. Pregamos,

ainda porque cremos. Repeti- Omos, aquí, as palavras do após
tolo S. Paulo: "Nós cremos,
por isso falamos". --

Nós, os evangélicos, temos' S. Paulo, Apóstolo
em mente éstas verdades: To- A igreja dedica este dia à co

dos os homens são pecadores; memoração de martrrio de s.Pcu-
lo, Apóstolo das Gentes. Nasceu

todos necessitam de salvação; ele em Tarso (Asia Menor) e re-

e, finalmente, só Cristo pode cebeu o nome Saulo, usando pro

salvar. A nossa responsabilída- vavelmente, como cidadão romano

de é grande Temos ao nosso,
como segundo nome o de Paulo,

lad
'

'lha
.

d sô sob o qual é mais conhecido· Fi-
O mi res e pes as que

I' lho de um fariseu não é de cid
ainda não se entregaram a mirar quo> o fogoso jovem se lan
Cristo e, sem Cristo, estão con- çcisse numa luta de extermínio

denadas à perdição eterna. I cont;-a
a odiada "se�ta do N"a�a.

"Quem crê il'tle (Jesús) não rena. Mas, �e�s tmha .escolhldo
i' , .' _ o talentoso sdbio q,ue un io, a pro

e condenado,' mas quem nao fundos conhecimentos da teologia
crê, já está, condenado". (8. judáica uma fina educação' helc·
João 3: 18). ' nís�ica, como instrumento ,CJ'ue de

)' Com essa crença não pode- ve;la levar o nome de Jesus a�s
. '.

e
rere e nos povos. Quando, che io

rla�b� deixar de pr gar, �m I de ódio e indignasão. se apromi
sacrificar as nossas conClen-, >::ava de Damasco, ouviu Saulo a

cias, i por isso O apóstolo dizia: voz do Senhor, e a força .dá gl'a

, "Aí de mim se eu não pregar o ,a ,tran.f�r�ou o p�r8eguldo.r. em
I e Ih " "uauto exrrnzo de CrIsto Orucíftcc-

vang'e o. do D'ora em diante devia êle che
Pregamos, ainda mais, por- gar Cl conhecer 0$ sofrimentos que

que o evangelho é o poder de fecundavam seu apostolado entre

DeUSi' As vitórias alcançadas, !u�e�s e pagd�s, perseguido. pelos
as �ransformaçoe-s operadas irurruqos , a.tl'alço?,do por lrm�os

� . . .

' falsos, preso, açOItado. apedreJa
SÓ sao explicaVeIS, devido ao do. Mar, nada era capaz de re

fato de ser, o evangelho, de tê-lo na sua marcha de conquista

origem divina - é o poder de pra Cristo, nem � .

ingratidão dos

Deus. "Porque eu não me en- homen�, nem a {urla dos elemen
'os flzeram'no naufragar». A

vergonha do evangelho de alma de fogo deste homem conhe

Cristo, pois é o poder de Deus cio uma causa só: o amôr de Cris·

para' a salvação de todo aquele to e dos homens, Este amôr lhe

que crê" (S. Paulo aos Roma- de� força pal;'a. tudo. Par� êle; de
. pois de uma VIda laborlosísslma,

nos _1: 16). . ,
a morte somente poderia ser van-

Nao podemos deixar de pre- togem. Esta morte veiu findar um

gar O evangelho porque, "como prolongado. cativeiro em Roma,

crerão naquele de quem não aos 29 de Ju�ho de 67. � espeidu
.

?
� . r se

do carrasco brou-Ihe a VIda mor-

Ol}Vlra�. e como,ouVI;,ao, 'tal, abrindo,lh.e passagem para
nao ha quem pregue? onde devia receber a coroa da vi-

,

A. P. lll. ,da eterno.

Resfriado
do Peito

Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores rnedícínaes, que se

respiram. Corta a maioria dos resfria-

f:tiii
..*Iw ...... """' ............. ..........._,.."...,......,.

santo do dia

Germano Antônio Kretzer e fUomena K�ri(h Kretzer
po�ticipam aos paret'ltes e b.s pehO(1S de auas relações' que sua

filha EDITI-I contratou casamento com o sr. LAURO KOVALSRI.
Santa rilomena, Junho, 1944.

'Lauro Kovalskl
comunico. a Sêus pdrentes e amigos o 8éU contrato de casamento

IcOm a srito. tDITH BERNADÉfE KRETZER.
Sertão de Maro:!m, junho, 1944

José Pires '1! (ustódia Pires
comunicam a todos os seus parentes e pessoas amigas o

contrato de CQsamento de sua filha ISABEL
com o sr. EDUARDO ELIAS.
Imbituba, junho de 1944

Herm6genes Elias e Antonieta Elias
participam 'aos parentes e pessoas de suas reiações que !leu filho
EDUARDO contratou CClsomento com (1 srita. ISABEL PIRES.

Florid.n6polis, junho de 1944,

______IS_AB_E_�o_n_�r_m_�_�_A_R_DO _j
f

.,'p"'----------------�----�----..------....------��,--.....

MISSA NA FRENTE - Soldados norte-americanos
ouvindo a missa nas linhas de frente na Itália. Instala
ram-se alto-falantes, que difundiram' o serviço religioso
até as tropas alemães, situadas a pequena distância. (Fo
to da Inter-Americana).

o auxilio britânico
à Russia

o ESTADO,

Morales e .Rodriguez
Os dirigentes do F'Ium ínerisa do Rio,
intensificaram o trahalho que vi
nham realizando, procurando re

fo�çós pa·ra a' equipe dó clube que
intervirá no certame oficial da ci
dade. cujo início está marcado pa
ra sdbado , à noite. Dois grandes
jogadores, ,uruguaios que estavam
em '''demarches'' com o grÉlmio da,s
Laranjeiras, já estão por êle cori

tratados, estando mesmo sendo
esperados nesta semana. em nos

80 Capital.. Trato. se dos dois se

lecionados uruguaios. ,Raul Rodri.
gues e Morales, que' foram cori

tratados para partlciparem do cer

tame oficial da rnetrópolis. MOTel
les, que é zagueiro esquerdo, deve
rá tormar com Norival a zaga ti
tular �o grêmio da rua Alvaro
Chaves. e Raul Rodrigues.' virá pa
ta ocupar o posto de Bigode, ele
mento que poderá ser aproveitaJlo
na vanguarda como centro avante'

Dino, o médio corinthiano que
o Vasco vai contratar, está sendo
esperado ail1,da está semana, no

Rio.
.

'"
Norival que n&o jogou contra o

Canto do Rio, por ter sido sus

penso, pelo seu clube, o Flumi
nense, jogará, sábado, à noite,
contra o Vasco da Gama.

*

Sá, pontei� ,.direito, que já atu
ou no Flamel ,\go do Rio e Palmei
rc s , de S. I-Jo.ulo, deveréí assinar
contrato com o SPR., de S Paulo,
afim-de ser o' titular da posição,
no grêmio ferroviário,

*
A Portuguesa Santista, está in

terressada no concurso do goieira
Mozart. que aqui jogou. ocupando

Londres, (B. N. S.) - A Rús
sia condecorou recentemente
vários homens e oficiais britâ
nicos que servem no Iraque e

na Pérsia, "pela execução bem
sucedida das tarefas relaciona
das cem o transporte de armas,
munições ,e abastecimentos
para os nossos aliados russos,
lresultando em grande auxílio
para o exército soviético"
escreve o "Evening-Standard".
O ministro russo revelou que
milhares de vagões ferroviá

rios, e 10..000 caminhões trans

portando' -suprimentos para a

Rússia passaram pela Pérsia,
graças ao infatigável trabalho
dos britânicas.

Comprar na CASA MISCE
I LANEA é saber economizar.

Cll

o arco do selecionado goiano. Mo
zart deferid-e o t uo lrnerrce as cores

do Eliderúrgica, de B. Horizonte.

tcaeurscs de prognósticos
da A, C. D.

'

Corn a primeira rodada do cam

peonato cari6ca de futebol, pro
movido pela - Federação Metropo
litana, que será realizadel no pró
ximo domingo, terão inicio os con

cursos de" prognósticos das' taças
«América F. C.» e «A.C .D.» orga
nizados, anualmente, pela 'Asso
ciação de Cronistas Desportivos do
Rio, entre seus s6cios, cronistas e

cooperadores. A exemplo do ano

passado, os cronistas. concorren
tes à. taça «América F, C.», deve
rão publicar S'Y.lq prognóstioos nos

jornais em q u e exerçam suas fun
ções. sendo que os vespertinos. aos
sábados 'e os matutinos, na edição
de domingo. Na hipotése de serern
realizados um ou mais jogos no

turnos, os palpites poderão ser

dados no próprio ,dia em que os

mesmos se realizem·

•

Servilho , reaparecerá domingo
contra o S. Paulo, atuando na

meia·direHa, do quadro de Bran
dão.

;';'

Janginho, half esquerdo do Cu·
ritiba FC, foi suspenso por um

mês. motivo este, ter ê!e viajado
para ·S. Paulo, sem autorização do
Cur,itiba.

O Fluminense, protestou contra
o árbitro José Pereira Peixoto (Ju
co), devido a sua' atuação no jo
go contra o Canto do Rio, quo
terminou empatado por 1 ponto.

RENN'ER Expediente dos Bancos
Os Bancos locais estão funcio

nando hoje. sómente pela manhã,
reabrindo no próxima segunda
feira, 3 .de julho.

lnstltuto de Educação
A professora Antonieta de Barros,

conhecida educadora catarinense,
foi nomeada para exercer as fun
ções de diretora do Instituto de
Educação local. em substituição ao

professor Roberto Moreira, que pe
diu exoneração daquele cargo.
----- mn _

Móveis
Comprar, vender ou alugar

Mario Viana será punido
Rio, (E). O juiz Mário Viana está

ha iminilncia de ser multado ou

suspenso. pelo Tribunal de Penas
do F.M.F. E':que o conhecido árbi
tro deixou de, comparecer a um

jâgo para o qual fôra sorteado.
Como de praxe, O sr. Mário Viana
não esteve sábado, na Federaçélo
Metropolitana, pelo que ficou na

ignord.ncia de haver sido sorteado
para dirigir o cotejo o ser dispu
tado no campo do Botafogo, entre
as equipes do Bangú e do Bon
sucesso. A pessoa que habitual
mente o avisa do. sua escalação,
ndo conseguiu estabelecer contacto
com Mário Viana, e o resultado é
que o mesmo não foi ao ,campo,
cabendo ao seu substituto, Carlos
Gomes Potengí, o desempenho da
tarefa. Ouat:tdQ (] peleja já estava
sendo disputada, Mário Viana es

teve na Federação, mostrando-se
desol,ado oom o elcontecimento. Mas
não apresentou uma causa justa.
e .as penas previstas sao multa ou

suspensão.

Várias
o sr. Radogazio Viana desistiu

do pedido de demissão que fez à.
FMF, do qUCldro de árbitro daque
la entidade.

•

Linthon solicitou d caÍ) rever

são paro' ti classe' de amadores. O
América. foi. o último clube que
aqu.el& jogador d.fendeu como pro
n•• ieZ'),Çll.

,

80 na

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES d� 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

Q.uem ·perdeu?
Encontradel na praça, foi entre

gue e está à disposição de seu

dono. nesta gerência, uma chave
ed tamanho médio,

«Salão americano ({

Recentemente instaladO
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo, conforto,
Ta, está funcionando o
!'SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço garantido

I a SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

..

LIVROS

@\,
'

,

=

O.L.ROSA
RUA DEODORO,33
flORlIll1ÓPOLlS

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idi@mas por
tuguês, espa
nhol, francíls.
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matern6tica, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e navell, CarpintariC1,
Desenho, Saneamento, 1t1:etalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc, etc.

Procura COlocação
Senhorita, com diplúma de

complementarista e dactilógrafa.
oferece-se para empregada de
casa comercial ou escritório.
Informações na, Gerenci� dQ
«Est"do.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



secreta -de Hitler

MORTOS EM TARAVIA - Cadáveres de soldados ja
poneses jazem no campo de batalha de Tarawa, nas Ilhas
Gilbert, onde as fôrças de desembarque norte-americanas
aniquilaram seis mil nipônicos, que integr;avam a gua�.
nição da importante posição. Com a conquista dessa POSl
ção, as tropas de Tio Sam se aproximam ainda mais. do
coração do Japão. (Foto da Inter-Americana).

4

II

III
i
I

.] O' oso do papel
na guerra
Londres (B. N. S.) - As

caixas de armas que os aliados
estão usando nos desembar
ques da Europa são feitas de
papel - revela o "Yorkshire
Post". Esse é um dos fatos in
teressantes tornados públicos
na exposição que acaba de ser

976,70 inaugurada pelo sr. Brandan

900,00 Bracken. A exposição é com-

717,90 posta de objetos fabricados
600.00 com papel de embrulho apro-
135,60 veitado, e contém muitas in-

120 00 vencões valiosas de tempo de
17440 guerra. Uma das 'mias ínteres-
60' 00 santes é ° vaporizador . Oxford,
73 '00 utilizado para a anestesia de
24'00 emergência.
25 00 Feito de papel e matéria
28 '-00 plástica tirada de resina de ar-

15'00 vore, O vaporízador do papel

3 9�::� tE=�;::!r�it�·BeoeflCêõêíãiàiõíéâTeSiíõfiiVâfãrííia
outras coisas o papel pode ser Assembléia Geral
tili ado também para a fabrí- De erdem do snr. Presidente, convido a todos OI .ócios da Bel\�'li 1 �Z l' t" de ficência Maçe.nicQ de Santa Cutarina, para a seNão de A••embl.,(!

caça0 de detetores p as lCOS
N

e Geral Ordinária. que deverd rêaUlIlal'.se no dia l ' de julho próximO.23.61-3,70 minas terrestres. As liçoes às 19 horas, na rua Sald.anha Marinho n- 11 A, para eleiçao Ja nO\lO \Cr$ 27.537,30 aprendidas sôbre O'S muitos diretoria.

OS a que pode servir o· papel .

Não havencl? nÜmero legal pdra a reali�ação da :sferida as••m"US
b

.

1 resta' hUno na hora deSignada. setá o me.mel reahzadel mela horCl depois,
- O serva o Jorna -;- p .'

�

com qualquer númerO d. sócios. '

�Artur Pires rão inestimáveis servieo às ne-, rrQríonópoli.s, 2e de junho d. 1944.
10 re,pqr,iro . cesstd(lcl.� de 8.;p6s..�uefrll. I, BORN, Sêcretdrig,

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LAR DEPURA rrvo

MARCA REGISTRADA
DO SANGU�,

1§I�EtI:&"JtJ
A laflLIS "TAC'. TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o coração o Estômago. 08

Pmznões 6 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos. Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, anemíe, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como lleôr.
O ELIXIR 914 está aprovedo pelO D. N. S. P.
como auxiliar DO tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

c VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «911!», dada a sua Atesto que apUquel muitas

base. é 6t1mo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR c91b obtendo
lamento da Silllls prIDclpalm8D- sempre os melhores resultados
le DOS casos em que a via bo- no tntamente da SUWa.
cal • a única possível

(il) Dr. Benedito Taloaa. (a) Dr. Ralael DarleletU

-------1
CLUBE 15 DE OUTUBRO

Fundado em 1921

Programa Social para Julho
Dia 9 - Domingo - Domingueira das 21 às 24 horas.
Dia 22 - Sábado - Soirée das 21 horas em diante.

Observação: Continuam suspensos 08 convites especiais.

TESOURARIA
/ Movimento de Junho

RECEITA
Saldo de maio
Mensalidades e rendas eventuaie

23.040,30
4.497,00
--

Cr$ 27.537,3 ;

ióiiiiiiiiiiiíi
--

DESP�SA

•

Orquestra
Carlos Hoepcke S/A - fatura -

Ordensdos e comissões
Aluguel da sede
Luz e telefone
Capitalização _. Aliança da Bahia

Seguros de moveis
Revista do Globo - assinatura
Adesntamento a músico
Savas & Oia. - nota -

Instituto Oomerciâriee
Livraria Progresso - note -

Guarda noturno

Teodocio A. Cominos - nota -

Total da despêsa
Saldo:
no Banco N. Comércio 23.046,30
em Caixa _

573,40

Florian6popolis, em 30 de Junho de 1?44.
:Smídio Cardeso Júnior Oalrniro D118rt� Sllva

Prellident;e 10 SeçretAno

Washington -- junho - cas perseguem implacavelmen_
(Serviço Especial da Intel'-I seu avanço, sem que a estrato- te o inimigo, que foge em pã

. Americana) - A famosa arma gla do comando elo General nico.
I secreta de Hitler, foi agora re- Eisenhower tenha sofrido a O panorama bélico na Itália

I velada nos "aviões sem pilo- menor alteração nos planos não acusa da mesma forma o

to" que estão caindo sôbre a que se depreendem do próprio golpe da tão decantada arma
! Inglaterra CQlll certa frequên- I prosseguimento, da guerra. secreta. Ao coutrárío., as fÔl'-

I cia. O povo inglês recebeu o Cortada a península de Cher- ças aliadas, avançando rapida�
artefato explosivo com a sua burgo com o isolamento de mente na direção norte, já S�

I habitual serenidade e o alto consideráveis fôrças inimigas, encontram a 90 quilômetros de
comando aliado está tomando ficará, finalmente, estabeleci- F'lorença. Desalojaram o In í-
tôdas as medidas para neutra- da em terra do norte de Fran- migo de várias localidades e
Iizar os seus efeitos. Berlim I' ça uma cabeça de ponte ideal lutam nos arredores de Peru
mostra-se comedida em sua pura as grandes acumulações gía.
propaganda quanto aos resul-I de homens e material, se (JS Também não evitaram os
t ados da nova arma, o que pa- aliados, como tudo indica, con- "aviões sem pilotos" que uma
rece indicar que sua e.ficiência I seguirem consolidar sua s ilha, de sugestivas evocações
destruidora e terrorista ainda atuais posições. Assim sendo, históricas, a ilha de Elba, fi
não corresponde inteiramente não se estão sentindo nas fren- gurasse, pela primeira vez, co
L" esperanças que o inimigo tes de desembarque os efeitos mo cenário de guerra no con-
11('1'1 havia depositado. das explosões da nova arma junto das frentes aliadas. Após

São prematuras quaisquer. nazista, e falhou, portanto, o os desembarques das fôrças
conclusões definitivas sôbre os II seu objetivo principal. das Nações Unidas, nas quais
efeitos gerais elos "aviões sem Tampouco sentiram os rus- tropas francesas participaram
piloto ", mas desde já se pode I

sos na frente da Finlândia as em considerável proporção,
afirmar que um de seus obje- repercussões dos "aviões sem mais de metade da ilha já está
tivos, e decerto o principal, piloto". Viipuri, importante libertada pelos aliados. A pos-'
fracassou em absoluto. Estava cidade finlandesa, está na ími- se dessa posição garante o
reservada a arma secreta na- nêncía de cair na passe dos prosseguimento de futuras ope
ztsta para o momento do ata- I exércitos soviéticos e a f'amo- rações dirigidas para o sul da
que aliado ao Continente Eu- sa "Linha Mannerheim" fol França, representando uma
l'Oj)BI.L Entrou em fogo, com novamente rompida pelos ho- nova ameaça para os ocupan
efeito, duas semanas após o mens de Govorov, que aewa tes deste país.
desembarque dos anglo-amert- de ser promovido a marechal Verifica-se, portanto, que as
canos nas costas de Norrnan-

-

da URSS por êsse notável fei-,'primeiras impressões da arma
dia. No entanto, os contlngen- to de armas. Aniquilada a ter- secreta de Hitler não são to
.es expedicionários aliados, cetra barreira ela resistência

I
talmente favoráveis para os

prosseguem triunfalmente o finlandesa, as fôrcas sovíétí- desígnios mllttares do Reich.-

------�f

A arma

Prefira uma parte de seu
trõco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais eonfôrto no

leito de sofrimento, etc. ete •••
(Oampaha de Humanldade ]

do Hospital de Caridade).

GRATIS! pe�a este livro

IDlD@fil&fi}�Q mi!1@�
@

!ll@lii@ID�II

I EM HOLÂNDIA - Fôrç_as estaduniâenses, do coman
do do galo Mac Arthur, desembarcaram em Holâruiia, na
Nova Guiné Holandesa, num salto de 400 milhas além de
suas posições anteriores. Este ataque de surpresa isolou
60.000 nipônicos e resultou na ocupacão de valiosas bases
aéreas. (Foto da Inter-Americana) .•

'

Correias de transmissão
Vendem-s8 a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da. Fcibrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons, Mafra, 41

....-:.,w_-..-.�-..-.-.· _ ·&..& , ...-.. w _-•••.•.;_- .._-,•....,.,..,.

É�VlE UI'I CRUZ·EIRO EH SÊlOS PARA O POftn POST.tt.

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L iDA
C.,nSTAI..74 ,JAaOTlCABAt.. UT,S.IIIWLQ

Boje • lUIUIIlbA _., a 8lU1 preJec1"
Ot'ot:.. aacloDm • _troem.. - Homeopatt.. - rert..........

Artltroe 4e borrscha.
�....at- ••sata Ob8erylUcla DO ..-nllU1...lIdIoe,
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Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal
. Caria Palente

I
n. 92 '

Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999- End. Teleg, Reg. «Construtora»
Rua Libero 8adaró 103-107 FiliaIs em todos os Estados e agências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 26 de Junho de 1944
I' Número Sorteado 1.926 - 2' Número Sorteado 7.192

NUMEROS PARA O SORTEIO
"BI' -� "c "D" 21926 ..- PJdno Universal "H" 192926

LONDRES (B. N. S.) - Os
últimos progressos na técnica
britânica das ferramentas apa
recem corporificadas no serro-

PlJiI no UNIVERSAL "H"
te "Unisaw", novo instrumen-

Q to para o corte de metais -

l' Premio 192926 Valor Cr$ 100.000.00 informa o órgão técnico "En-

2' « 29292 , « Cr$ 25.000,00 gineer" que se destina especial-
3' « 392926 " Cr$ 20.000,00 mente à produção de cunhos,
4' II: 492929 II: Cr$ 15.000,00 tipos de imprensa, pesos e ou-

5· c 592926 lo: C <II> 1 00 tras peças de forma irregularrw O. 0,00 normalmente feitas com umUs títulos com os 4 Iinaes 2926 « Cr$ "'0000o.) , laborioso esforço de moldágem.os titulos com os :� Iiuaes 926 c Cr$ "'O 00 -

oJ , O novo instrumento eliminaOs títulos com os 2 Iíuae s 26 « Cr$ 10,00
Os títulos com. o final no " nremio 6 ücam i�pnt()8 de paz smento da primeira meusalldade seguinte. praticamente todo desperdicio
Os títulos com o Ilnal do 2' premio 2 íícam isentos de pagemerno da primeira mensaltdad seguinte.

de material e produz um traba-

A Empresa está à disposição de todos os prestarntstus quites. parti lhes fazer a entrega. .imedíata dos pre-
lho tão seguro e bem acabado

míos a qu e fizeram jús neste sorteio. Prucurern o nosso Agente Local. que apenas um afinamento e

VISTO um polimento finais são ne

cessários.A rino Meirelles Dr. Alfredo Alce - Diretor·Gerente Adapta a simples técnica de
(Flscal d ' Gove rno) serrar a todas as exigências de

O PROXlNO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE JULHO DE 19ltCt, às 15 horas, na séie social precisão, permitindo inclusive

Di,tribuição dos prêmios da Empresa Construtora Universal no! variar a velocidade do traba-
.

�eu S lho. Um motor de três quartos
insuperáveis pldno� de sorteies men.ais H

..
P. funcion� na base da m�-

A • quma, produzindo duas espe-PLANO MUNDIAL cB. Menvuldade (;r$ 20,00 Distribue por mês 11.115·· prêmíos no total de Cr$ 500.0nO,00 com o premio maior de Cr$30.000,OO cies de velocidade Esta pode«
.. "C" .. "O 00· " "21.1lf) ••

"
.

..

,,300.00001]" .... " 25.000,00.
.

«
U "O"

b 500.. .. 21 J 15 -- 160.00000 .. " 20.00000 ser lida pelo operador no ta-
Universal NR" .. 500·

"

:::11.105 .. : VI50:000,O\} .. u lOO,rl()(I:OO cômetro que funciona a eletri-
.

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Univei'sal e seja o
cidade. O �ovo _

invento re..p!e
senta a aplicação da experien-dono de sua cess, despendendo apenas cie única ganha pela Inglater-

C $ 5 1 2 A ra nesta guerra à sua longa
r 00, 0,00 ou o 00 por IDes t�adição de ex:genharia mecâ-

I I nica. Os fabricantes da serra

Na Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para "Unisaw" têem-se especializado
d I f· I b . - durante 70 anos em maquinis-com to os e a assume e cumpre re mente as mesmas o ngaçoes. mos que trabalham com ma-

garantia. Máxima pontualidade. Incontestável lisura �:;�a, �x�e�i���i�n��nt�'a�;l��
de cortar metais. Ê um exem

plo típico das ferramentas em

grande escala que as fábricas
britânicas estarão em condi
ções de fornecer aos mercados
de ultra-mar no após-guerra.

EMPRESA CONSTRUTORA

Plano� Mundtal
Mundiol «8» I

11' P: emi I

I � Premi..
1:\' Prerni«

14' Premi"

ID' Prem i»

14 Iina es

Mundío 1 «C»

21926 Valor c-s
31926 Valor Cr s
41926 Valor Cr$
51926 Valo!' c-s
61926 Valor eis

30000,f0
3D,OOO 00
30.01,0.011
'10.000,00
3;\.OOO,OC

21926 VAlor c-s 25000,00
31926 Valor Cr$ i,4.000,UO
41926 Valor Cr$ 8.000,00
51926 Valor Cr$ 5.000,00
61926 Valor Cr$ 3.000,00
Os titulo s com os

1026 Valor Cr$ 1.5CO,00
OS títulos com OjO:

.

1
3 finaÜi 926 Valor Cr$ :00,00Os titu os com os O� titulos com os

3 Iina es 926 Valor CI $ �OO,OO

12 fillal'�i 26 Valor Cr$ 20,00
Os titulos com 08 Os titulos com o final do

í lna e« 26 Valor Cr$ 4P ,00 t Premio 6 ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte

OA títulos com o final ti > Os títulos com o final du
l' premie 6 ficam Isentos de p+gamento .:. Premio 2 ficam isentos do paga-
da 'primeira mensalldade seguuite. l rnento da mensattdade seguinte.

r Pr.�mil)
2' Premi.'
3. Premi>!
4' Premio
5° Premio

O.. títulos com os

4 tiuaes 1926 Valor Cr$ s.coo.oo

2

Absoluta

UNIVERSAL'

f Mundial «D»

! i Pr emio 21926 Valor o-s 20.000,00
! 2' Premio 31926 Valor Cr$ 10.000,00
i b' Premi" 41926 Valor Cr$ 5.000.00
14' Premio 51926 Valor Cr$ 3.000,00

15' Pr-emio 61926 Valor c-s 2.000,00
Os títulos com 08

14 íinacs 1926 Valor Cr$ 500,00
I O títulos com 08

13 tlnaes 926 Valor Cr$ 50,00
Os títulos com os

2 íinaes 26 Vt110r Cr$ 10,00
Os titulos com o final do

I: Premiu 6 ficam isentos do pagamen
to da mensalidade seguinte,
Os títulos com o final do

2' Premie 2 ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

Camisas, Gravatas,

Piiamesl
\�BCÕe8 dos óra:áos de Estatística Mio

M·.. d Ih 1 me .ttar, orna pessoa revela o que é:
elas as me ores, pe os

nimigo do Brasil. E para. os Inímí-
nores preços só na CASA MIS !Oll do Brasil. a lei é inflexlveL
CILANEA - Ruo Traiano, 12 .n, E. M.).

'

Crédito Mútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MA IOR CR s 6,250,00
,

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

la. Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
EntreI' • domicili.

o SEbão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
CI ..v

, \VETZEL INDUSTRIAL-J()lNVILLE (Marca regist.)
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

E COM RAPIDEZ

R •

graças ao saboroso • PÓ Digestivo
De Witt » que, desde a primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
0« PÓ Digestivo De Witt » corrige o

mal no seu inicio. estimulando a di

gestão, protegendo as mucosas gas
tro intestinais e neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o

c PÓ Digestivo De Witt s não se de
ve ter receio dos gostosos pra tos
da arte culinaria Brasileira.

Peça na farmacia o

1:'\.-.- -
•..,. -.-.-.-.-.-.-.-....-.__- .....

Preciosa
ferramenta

_._••-•••...,..-_-.-.-.-.-_-....-.-.-..""J'........"

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma •

Rua F'lociuno Peixoto, s7n CEdif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais rnun.icfpios

do Estado
,.....-.-..._-_._-.................-_........__._-...._._-......

, S�'3Ã�Y/RCtA,
, ".i<
.

ESPECIALIDADE
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Milhares de prisioneiros-· em Cberburg
LONDR�SJ 30 (u. P.) n.m o SUPREMO Q. G. ALIADO INFORMOU OFICIALMENTE QUE O TOTAL DE PRISIONEIROS ALE

MAES FEITOS NA PENINSULA DE CHt:RBURGO OSCILA ENTRE 30 E 40 MIL
-- ---------------- ---_ .._-----

ILutou na A'rica A d
A I P

,

'I'Rio, 30 (U. �.) - Em 1939, cura o cancer pe a entel ma
'desapareceu o Jovem Raul Soa- RIO, 30 (A. N.) - O despacho procedente dos Estados Uní-
res da Silveirs:. Ele trabalha;:-a dos, anunciando a cura do cancer pela penicilina, teve aql;í
na Companhia de Navegaçao grande repercussão, principalmente nos meios especializados.
Costeira e contava apenas 19 A propósito, um vespentino local ouviu o dr. Álvaro Osório de
anos. Estamos em pler:a gu�r- Almeida, que descobriu o processo da terapeutica do cancer
ra. Onde se enco�trana o. JO- pelo oxigênio, e cujo nome é de repercussão mundial, sendo,

Sunstlme a Venda de �I·O ven:? Q�e l?e t�l'la sucedido? aliás, írrnão de Miguel Osório de Almeida, outro notável tisío,
«» I I S.era fac�l _ imaginar a �ngus- logo, o qual disse: "Já foram feitas experiências também com

.

«"" I" d d
tíosa aflíçâo de seus pais: o� a snlfanilamiela e muito antes que nos Estados Unielos, já na

gaso IDa e se a meses for.am pas.sand?, ate Inglaterra se ensaiava a cura do cancer pela penicilina. O

Goiânia, 30 (E.) _ Notícias I A Diretoria de Produção Aní- que um .d�a seu paI. OUVI�. e. te- princípio empregado é o mesmo.

procedentes de Tocantinópolis, I mal expôs à venda na Estação,
ve a fellc�dade de mden�Iflcar Ora está provado que o micróbio do cancer embora para

mformam que o óleo de baba-II Sericícola "Fernando Costa" I a
voz do fl�h?'fRaUld Soares f.a- Iízado, isto é, impedido de se desenvolver, não morre, mas, pelo

cú foi alí aplicado pela primei- l da Trindade mediante con_llava �o.�ll�ro one dandr emis- contrário, continua a ação. Dizem que os êxitos têm sido anl
ra vez com excelentes resulta-I currêncía pú'blica, as seguintes II s��a rr amc.a, �au an. o /�u� madores, lVIas, como o princípio é o mesmo, isto é, paralização
dos, em pesados caminhões de I quantidades de fio de seda palf � a�uncI�â â"qu� Ia

d
u a� do crescimento do micróbio, não me aventuro a dizer que se

carga, como substituto da ga-] crua (greggía), 115 quilos ti- a? � o A�\�O � os a he�o I trata de conquista positiva". O diretor do Serviço Nacional fle

s� _ __ __

tulo 15/17; 286 quilos título ��a��'Ga��l�r:-i�e ;�� o ���� C�nc:r, :lecl�'rou: "S::i dessas exper iências. Todavia, é muito

O - 13/15. t Ch O'
.

t d car- PI ematur o dizer-se algo a respeito.
� ,,?m_ocoes no As propostas deverão ser Ieí-]

e. e�aram, mais a� e,

LExercuo tas pelos interessados dentro Itas d_9 Jovem. Contava c?m
Rio, 30 (A. N.) _ Dentre os. do prazo de trinta dias, conta- emoçao, .com palavras cheias

decretos de promoção assina-I dos do dia 25 de junho corren-
de er:t1:lsIasmo, suas �açanhas

dos pelo Presidente da Repú- te, podendo o produto ser exa- tnad LlbIaAfe .0utrEas partes'h eI?
bli . I' _ o a anca. ra um eroi
ica, na pasta da guerra, rígu- mmado naquela Estaçao, nos ". �. ,.

�'am os seguintes: Na arma de

,dias
uteis e dentro do respectí- �r�SI�?lI� �a, f��Jra �0!1tra �

mfantaria, por merecimento, a vo expediente. Também se en-
eixo'. Ola en 01 v�rIas ve

C o r o 11 e 1: tenentes-coroneís: viarão amostras, si solicitadas
zes em ftOmba,te ,ef o�o �e �a

Gustavo Ramalho, Borba Fi-' àquela Diretoria, (Caixa Pos- rava
vo ava a re rega. as}:

l�o, Luiz Agapito, Pelio Rama- tal 184, Florianópolis). É con- �a �::l��nte par� ser ����l.
l�o, A.ge!1�r Brayner Nunes �a díção essencial o pagamento no a; Ri�. �'"rJ��b�rtv�mglóri::Silva, �lldlO Rom�lo Colonía, ato da entrega do produto. Seus paise receber�m�o com IOlopeno de Almeida Damon -

. . _

Oscar Rosas Nepomuceno dà f01- a" Esnenna
a mais _mtens� efusao. Mas

ISilva, Nilo Augusto Guerreiro ..,.- Raul nao quer descans�r. Ele

Ide Lima Reinaldo Per ir d Iriaboo , 30 CU. P) - Revelou-se, ,pretende .apresent��'-se as nos-

,A "

e a a
agora. que. em d.io.s da semana sas autoridades rnllltares. Quer

ICa�al� e Nelson .de Melo. Por I í>::t9sada, o sr , Ol iveirr- Salazar foi I agora lutar sob a bandeira da

Iantiguidade: Anstoteles de a Sevilha para ter ,li (segundo âtrl
. .

d'
Sousa Martins Gilberto de se disse lacônicamente ,'importan- .pa n� � para ISSO,. v.aI pe dIr
Freitas Ib

'

L I F
. tes conversações". 'permI8'SaO ao ministro a

_

, ere ea erreIra,. Guerra
Joao Pessoa Cavalcanti. Na Vai aos Estados

o

�..-- •• ._

a�'ma de artilharia: Por mer�- Unidos 'Polo'" -a....
..

t
--�--:_""::_"":::::_-----------::_-':':_'-:':_-.--::_�':---,....------

CImento: os tenentes coroneis R' 30 (A N) _ ° P '-1 DI a VIS a E' prisi neiro lSo"'bre U.-nskPery'_Constant B�vilaqua,. �e- den��' da Rep'úbÍica autori���' Moscou,,,:,_ 30 -U.P- Os e?,ér�itos O 1.....

bastião Claudeno de Oliveira A
• d

' I russos estao quase a abnglr a Lo dres 30 (U P) t'l. Moscou, 30 -U P- E' cada vez

C' R drí J 'M
,. de acordo com o par ecer o fronteira polonesa de 1939. Com n, .. . mais rár ido o avanço russo na

Dú?z e
. L? .ngo .ose , auncI<? DASP, que o Diretor Geral do a. tomada. de uma localida:le. ho- B. B. C. anunciou que o co- zona de Minsk. importante cida

r Ol. ant�gmda.de. Jose FaustI-IDepartamento dos Correios e j�, chegaram êle� a 4 e m7io qui, ma nelante aJemão da praça de de essa da qual o exército soviéti-
no da �ll:a FIlho. Na �rma d� I Telegrafos, major Landry Sa-'���t;:'';:��l������!.� Cherburgo, major g e n e r a 1 ��_:e ;�c��l�d�penas 40 kms, fen-

cavalana. Por n;tere�Imento� jles, se ausent.e do pa�s e vá ao� I Recuperacão de St�t�ler,. se encontra entre osI· .

os tene1?-tes coronels_Nlzael C� Estados Umdos aflm-de all • _ pnsIOneIros que se renderam NOVOS EXITOS
valcantI de Assunçao, JandlrI· '

A capitais .

d
.

d . I
GaIvão, Ari Salgado de Almei- r�allz�r estudo? .sobre _a orga- ° titular da pasta da Guer- apos a que a elo CIta o �Ol t�'1 .

Roma, ?8 (U. P.) -. O comu-

da. Na arma de engenharia: !mzaçao e. �d�mlstraçao pos- ra declarou ao diretor das Ar- 1\1 t f.d m�ado allado anunCIa novos

Por merec' e t . J 'M cha_1tal e telegraflca. mas do Exército que tendo em lilOr OS e erl os eXI�os em �o�os os setores. °
1m no. ose a

I
..' ,

I
Qumto ExercIto ocupou San

c1.0 Lopes e Paulo Krugger da

A
-,

.

VIsta a necessIdade de recupe- Moscou, 30 . U.P- Entre 23 e 30 . .

Cunha Cruz. No Corpo de Saú-. coes aereas ! rar o maior numero possível de, do co.rrente, os a.le�ães. �iver.am VlCenzo, Sasseta � . Cheu�m?,
de: os tenentes coroneis: Ema-I

' I capitães das armas, para os! 67 mIl mortos e, 4� mIl prlS10nelrOS I enquanto que o .OItavo EXerCI-

nuel Marques Porto, José Viei- Roma, 30 �.U. P.) --

pO��EO-'1 corpos .de tropas, as funções I �;!.};::.;,;:.; ;;'::.._��_:e.!�:..a.:...__... lto entrou em Pollla e Porto.

ra Peixoto e Jaime de Azevedo sa.s esquadIllhas de a,lOes
I ora preVIstas no Quadro Suple- V8 I t .. ..

Vilas Boas, por merecimento. I a:Iado� �tacaram, ��t�-olltem, Imentar Privativo pa�a oficiais I Ut,en O cuoque Promovido
Por antiguidade: Adolfo Pinto I?::; obJe�lVOS ferrov�arlOS e as !daquele posto, poderao ser de-

. T c" Moscou, 30 -U.P- O gral. Ro-

de Araújo Corrêa Luiz Cesar ll1sta_la�oes petrollferas daslsempenhadas por majores. Londres, 30 (D. AP.) - �.L kossowski foi promovido a mare-

d A d d R' c· J I proxllllldades de Bucareste, as- porta-voz noruegues anunclOU chal.
e n ra e e oga Iano oa-.' ,

.

1
quim dos Santos. SI111 como o aerodromo ele Caíu Bobruisk que oco�leu VIC: ento choque --------�---

Terrê�iíira I ::::�trades ni�d.°�: ��j;U�"m�:oh�. ����� :EE;:�ihi;i�����;:�eg!��;
r.;;;W;;;;;.;;;;_;;;;;;;;;;;;;t

t
anunCla a queda de Bobrulsk, de· b , É MAIS QJ11j: UJ(

.

mor os pois de um bombardeio aéreo e 'ante o qual morreu um coro- NOME, E UMServiço Regional da Direto- \Vashington, 26 (U. P.) um canhoneio de enormes propor �el alemão, ficando outros oii- • 1)( B O LOI
l'ia do Domínio da União, em

O primeiro secretário da em- ções. Noutros setores dessa zona, �iais nazistas feridos.
-

�;en�a �:��1�a, d��de f5�e�r��a� ��;:td1n��e�O�:!eak���s�e c:;_ �:d:J:����á::is�endem em quan

Lt;-v·
....

r--
.......

e..-d· -e�I··n
....

l-;m--1:0
......

0--·8-
.....

ocupantes de terrenos de ma�
anos de 'idade, e sua esposa A primeira visita

rinha, neste Estado, para o ar- Moscou, 30 -u.p· A ferrovia de

tigo 27, do decreto-lei 3.438, de Louise, de 69 anos de idade, Rio, 29 (A. N.) - Fez, na Leningrado a Murmansk. no acea-

941 d· foram encontrados mortos no manhã de ontem, sua primeira no A'rtico, está já livre dos ini-
17 de julho de 1 ,que IZ o

seu apartamento pelo Conse- visita ao chanceler Osvaldo migas.
seguinte: "No caso de atrazo

lheiro ela Embaixada Lars Aranha, no Itamaratí, sir Do- Na-C-p-O-d-e-m-·------do pagamento de foros e taxas
Jorstad. nald Saint Clair Gainer, no-

por 3 anos consecutivos, o Con-
vo embaixador da Grã-Breta- comerciar

por 3 anos. consecu�ivos, o _Che-' Faloceu "armen O-,az nha junto ao nosso govêrno. Porto Alegre, 30 (A. N.)
fe do SerVIço RegIonal, mde- � \J Ao mesmo tempo em que apre- O Conselho do Serviço Público
pendente de outras formalida- sentou cópias figuradas' das: Estadual emitiu parecer, se-

deS, declarará caduco o afora- México, 30 (U. P.) - Fale- suas credenciais, sir Donald! gundo ° qual o funcionário
mento" e ocupação". ceu Carmen Rome�o. Ru.bio Saint Clair Gainer solicitou, I público em atividade não po

Diaz, viuva do Porill'lO Dlaz, por intermédio do ministro das derá comerciar. Essa decisão
que governou o México du,ran- Relações Exteriores, uma au- não se estende, no entanto, aos
te 34 anos, até que o seu Go- diência especial com o presi- aposentados ou em disponibi-
vêrno foi derrubado, em 1910. dente da República. lidade.
/....••.:o.... • ..•-,...- ..---..-- _---- _

Caixa 5 pa r a ;;::::.========::.'\.

laranjas PARA FERIDAS,
Rio, 30 (A. N.) - A Comis- E C Z E MAS

são Executiva das Frutas resoI-
.

,

veu distribuir aos exportadores I N F L A M A ç O E S,
250.000 caixas de laranjas, das
300.000 estabelecidas, como C O C E I R AS,
cota de exportação para o mer�

cada argentino, a ser realiza
da pelo porto de Santos, até 30
de setembro do corrente ano,

Florianópolis. 30 de Junho de 1944

CINEMAS
ODEON-A's 17 e 19.30 horas:

"À porta de ouro", extraordinário
filme por Charles Boyer, Olívia de
Havilland e Poulette Godo.rd; e

mais : «Ci�e Jornal BrC1sileiro»,
«A.viador do barulho» (des. coI.) e

«A voz do mundo». Impr. até 10
o."\os. Preços Cr$ 3.00. 2,00 e 1.00.
IMPERIAL-A's 19.30 horas: Ul·

timas exibições de "Mensagem de
R.mter", com Edward Robinson e

Ednn Best, e "Num corpo de mu

J her", com Ray Milland e Paulette
Godard; e mais «Seringueiros de

hoie e de amanhã», «Leão e cão

de guarda» (des.). Impr. até 10
onos, Preço únicQ Cr$ 1,50

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNO� EXISTIU IGURL

__________________ *iOil !.. te>-_-= _

Si\NG1Jl�N()L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Paíí dos. Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magl'<l8, Mães Que Criam,
Crte u ças Rl1quiticas rece

berão li toníncação geral
(jl) o

o ESTADO Esportivo
Os jogos de ontem
Foram os seguintes os jogos on

tem realizados:
Cara'lOna do Ar e Figueirense

empataram por 4 a 4;
A Escola Industrial venceu ao

Netuno, sem jogar. porque �ste
entregou os pontos. Todavia, rea

lizou·se um jago amistoso entre 09

dois quodros; em que o Netuno'
saíu vencedor; por 2 a 1.
Ama:-.hã faremos a análise: del-

ses jogos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


