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LONDR �,l (u. P.) -- UM DESPACHO, VINDO DA FRONTEIRA E ENVIADO PARA o �6n:�IJ��,��:)\Í�I��'�ç REVELA Ql.
CAMINH ES.} CARREGADOS DE ABASTECIMENTOS; ESTÃO CHEGANDO A BERCHTESGAJ)E�, f�T;§�f �L'rlMOS DIA
A NOTI A FAZ CRER QUE o "FUEHRER" ESTA CONVERTENDO SEU PALACIO EM F�� jBfíP� TENTARA

RESISTÊNCIA FINAL, E INDICA QUE OS ABASTECIMENTOS SÃO SUFICIEN
�� L ,-.,

"

:';jf'f�:(NO.

IGreves e motins em Gênov,
O Roma,28 (U. P.) ..:._ A situa- alemã ameaçar de deporte

ção em Genova é gravissima. 20% dos grevistas. Os tra
Há furiosas lutas nas ruas dos lhadores de pequenas ind.
distritos industriais, devido á trias manifestam sua símpa]
ampliação da greve. pelos operários suspensos. I

Os motins começaram com nazis perderam a prucíência
a recusa dos trabalhadores em invadiram os distritos )nd
trabalhar nas 6 grandes usí- triais - Sampierdarena e' Vai
nas bélicas, inclusive a de Poloevera -;- onde a luta j':;

Hortenépclls-> Sábado, 1 de julho de 1944 I · H. 9145 aviões Piaggio, por a polícia ocasionou mortos e feridos.
'

�����������������.�-e�-AI trocadoras A�AL�TI����)
IA represália dos t<partisans) ltallases de ônibus ba������\;i�â�y�ts.)fora:o:n::

Secreta » Berna, 1 (U. P.) - Agindo, ràpida e silenciosamente, os Rio, 30 (A. N.) - Amanhã viados até ao léste da França,
• � r !)s jornais pu- patriotas italianos de Milão fuzilaram, na quinta-feira, à noí- estrearão nesta capital as seis para atacar os numerosos re- \

.RlO (C. -i\'l.) -
• de Londres te, 100 soldados do exército alemão, capturados nos arredores primeiras trocadoras de ôní- fôrças alemães que estavam:

b�lcam telegrama. isora de Be;� daquela cidade, em represália pelo fuzilamento de 10 proemí- bus. Ontem à tarde, metidas passando a fronteira. Foi en-.

�lzendo que a emis sôbre
-

mais nentes reféns milaneses. A propósito, o Comité de Libertação em seus uniformes, sernelhan- contrada forte reação da parte l

11m deu ietalhes{::;. "o Punho .italiano informou ao coronel Zimmermann, comandante da tes aos das empresas civís, as dos caças ale!l1ães, dos quais 1:3 !duas armas secreta';S·
t T

• I guarnição alemã de Milão que os "partisans" italianos resol- novas trocadoras estiveram foram abatidos. Faltam 20
C da" e o "E pan a an- I '

• . • lt d Ih b itâ
.

Iouraça
m medían- veram adotar o costume nazista de executar 10 Italianos por exerci an o-se nos seus novos apare os n amcos.

ques". AlIj_?as ope�a te O "P�_ soldado alemão morto, acrescentando que os alemães, agora mesteres. .' --

te propulsão a fogue �e la;ca executados, na proporção habitual dos nazistas, foram fuzila- =TIFO-NA NORMÂN� Dolmann foi-se!
nho., C:0ura?ado", . tância Oe' dos como soldados, e não pelas costas, como o foram os reféns

Londres, 30 CU. P.) _ Infor- Lo d -es 1 ('U P) O �.
projéteis a grande di ,'italianos..

n I, ..

-

<

fácil de manejar e podt ser ma- mes m é d i c o s oriundos de ronel general Dolmannj ;
nobrado por qualquer \SOI?a.do. I b dei b Cherburgo anunciaram que to- morte foi anunciada nu1!\a
É muito l.geiro e pode\ser car- çaraIll an eIra ranca ram assinalados diversos casos dem-do-dia de Hitle'r, conu

regado como se fôsse uriDa gra- de tifo, na zona da Normândia. 62 anos de idade. Dolmann Sc:t-· I

nada de não. O "Espani;a T�Il- Londres, 1 (U. P.) - Em Cherburgo, aproxima-se o fim lientou-se na batalha da Fran- '

ques" teni raio de ação \�a!ol', dos focos de resistência alemã. Os norte-americanos atacaram O quarto dos 30 ça, em 1940, quando os exérci- 1
e é tambán de uso muítd sim- as posições de artilharia no cabo Hague. Os tripulantes dos mercados tos alemães romperam a linha

ples. '. aparelhos atacantes informaram que nazistas içaram a ban- Rio: 30 (A. N.) - Na manhã Maginot.
--._ .....�...........-.,.........-.-.-••� deira branca no momento em que se afastavam os bombar- de hoje, com a presença do co-

-

AINDA RESISTEMENCAR�IÇADA BATAL1� deiros. mandante Amaral Peixoto e

Cherbu�go 1 (U. P.) - f?ou-

r
outras autoridades foi ínaugu- Londres, 30 (U. P.) - Gru-

be-se q!le as 'tropasA ali�das ?l� !�trave's do NO RIO ODON raelo o Mercado d� São Seba�- pos de .soldados alemães, que
operaçoes na NormandIa se En f:t.. . tião, construido na praia do consegUlr�m esc�par de Cher-

contraram com o grosso d�S -

O e
Londres. 1 (U: P.) ": O

sU-1 Botafogo. É êste o quarto mer- burgo, reslste!l1 amda no ext�e-
tropas o·ermânicas. A sitl,aça,° fiO rn Ipremo Q. G. aliado informa

cado ele uma serie de 30 o que
mo norte-ocidental da penm

,

b -r�' _ , - dr 1 (U P) FA, que foram encetadas opera-' , '

I E- I t dí
_

e confusa e nao se podem pre Lon res, ..
- orças _ . _ . . demonstra o ínterêsss con"'-

su a. sses e emen os lspoem
ver os resultados dessa cncar- blindadas britânicas repeliram lçoes, p�los bntamcos, no senti-

tante das nossas a�toridad�� de alguma artilharia grossa,

niçada batalha, que se está de- quatro contra-ataques nazistas Ido d.e limpar a margem nor,te para a s�lucão do problema d� no cabo de La Hague.
senvolvendD nos setores norte I\a frente de Caen . alarzando .do no Odon e que as mesmas

1 t
.

.

-t rbl: -:::-'"..........,:-=-=-;;....-;;,._----===--
, b _

f' aoas ecnnen o pu lCO. "'lIar-la Jose' quere nordéste de Caen. plra quase 5 kms, sua cabeça- vao em ranco progresso. ....._ • -_
de-ponte através do rio Odon e

Coagidos pela
DIANTE DE HELSINKI divorCIO!

�( Sob "omando do chigando a menos de um qui- G
Moscou, 30 ru. f·) - Um Londres, 30 (U. P.) A

',I U ,IJI lôrr,etro dum dos principais ae- « eS!apo» "couraçado de bôlso" e dois emissora de París anunciou

",f� oral Dompsey ródr(mos de Caen. Vários bol- Argel".l (S. F. L) - Os pre- cruzadores alemães ancoraram que a princesa Maria-José es-

i� · u
.

'

'_ sões t.lemã.es, que os bri�ânicos sos polltIcos_ sob a guarda da diante da capital finlandesa, na tá procurando ob�er divórcio.

J�' Lon�r:es�.l (U. P.) - As for, tínhari deixado para tras, em Gestapo es!ao sendo forçados qual se estao concentrando Mana Jose e esposa ce HUI:::'"
� "Ça� b�ltamcas em luta �a N�l�- seu avLnço nesse setor, foram pelos alemaes a desmo�tar e muitas tropas e equipamentos. berto, da Itália.

<
" mãndíá pertencem ao 2 Exer -

li uidadt_s. recolher as bombas caldas na ..............................................--------.......-..--._..._-...�--..-.......,.G-_.__.._... .._.._......WJO

��o4�����e��le�����f:g�r(:
l
..l-···PER;�Eé-ÉcÍNÃ··-·-·"W ���!�rf:J��i��J:d�� ee�e ��� ICorpo do Exército na campa- R:lma, 30 (l!. �.) - Tropas chegaram a explodir. São inu-

nha.da África contra Rommel, do Quinto ExercIto chegaram meros os gáulistas que sofre- j'de EI-Alamen a Enfid�v�l�e e a um ponto dst�nte soment.e ram acidentes fatais no desem

posteriormente na Slcllla e 1.500 jardas da cl_9.ade de Cecl- penho dessa tarefa perigosa.
Itália.

••_._-.-.--- Ina, cuja populaçL�, em tempo _ _ _ _

�,,_."_"'."".""&orhh�"--hh.w de paz era de 10 m'l almas. Ce· O Inimigo fOI
fGENERAIS MO�TOS EM I

cina, � cidade mais,rnpol'tan� rechacadoI MOGILEV
_ Acredi-

I

te da rodovia litorânell.. se en- Supremo Q. G. Aliado, 1 (U.
Moscou, 1. (U. P.) .

'"t "Icontra a 36 quilômetros ao sul P.) - Anuncia-se que, durante
ta-se qu.e dOlS gen:ra�ens��ié�" ,de Livorno. . as 48 horas terminadas à meia

��!��::I��o�o;aev, que f� �IU:'O:'. �� aéreo �- �:�:�;!ife����:��il:��t�:l���ç �'--ÃSSALTÓ--FiNAL---------ôAVANêõ--;;ÊMÓNTGO�
Mogllev era o ult�o baluar

Rio, 1 (A. N.) - Via a 'ea Odon e Orne, foram contra- Melbourne, 30 (U. P.) - No-I
�

MERY
te das defesas f}en:tesdna Rf;õ seguiram para os Estados i· atacadas em grande escala pe- ticia-se que os ali::dos iniCia-I Londres, 30 (U. P.) _ Desia Branca, es a SI ua <� a

k dos os alunos do C. P. C R. lo inimigo, cujas investidas fo- ram o assalto fmal contra pois de uma formidável cortinaqui1ôm�t,�os :0�l d� Vltebs e
Aeronáutica, que vão flr.er, ram todas rechaçadas. Wewake (Nova Guiné). 'de fogo da artilhar'a d160 a les e e ms.
pela primeira vez, ° Clrso

, , ,I ,que u-

d d
.

_

nava'na I dO' b b
o

d d ,
rou 4 horas, o graI. Montgome-

São necessários ::i��aE�co�a a��aç:êonero, �is- nau I as ar arl a es u rYAr'd-eliu os ale�ãdes na N1.or-
t t t d mundo e I)m

man la, consegum o rea Izar

maleS capletães �n e em o. o

de
'

COliUS Argel, 1 (S. F. 1.) - Ordour-sur-Glan\, aldeia a 70 quilô� um avanço e fazendo fracassar
sed� t!Ia CIdade metros ao noroéste de Limoges, acaba de sofrer as mais bárba- o ataque que ° inimigo tentara

O ministro da Guerra, em ��r.l� _l� _.__._,._"'-'
__ -.... ras represá,lias alemãs. De um t�t3:1 de 1.200 moradores �a lo� contra o seu flanco direito .

. nota ao general Mendes de �-

PARA HOLLYWOOD calidade, so restam agora, no maxlmo, cem. Toda a aldeIa fOl
Morais, diretor geral das Ar-

Hollywood, 1 (l!. P.) - Üj�- incenC!iada. A maioria da população f?i metralha�a e aq�eles Porto de Caenmas do Exér?ito, declarou. que, retor cinematografico braSel- que nao morreram foram por eles queImados. MUltOS habltan-
tendo em VIsta a. neceSSIdade ro Adolfo deverá chegar a Eta ·tes tinham-se refugiado na igreja. O vigário foi preso e estripa- Supremo Q. G. Aliado, 1 (U.
de recuperar o. I?alOr nu�ero cidade na "próxima seguTIa- 'do. Os nazistas incendiaram a igreja. Essa série de crimes ocor- P.) - �ot�cias, recebidas da

posivel de capltaes das almas
f

. reu a 10 de junho ás 14 horas. frente, mdlCam que as fôrças
para os corpos de tropas, as eIra. '.

110rte-anwricc:tnas. alcançaTalll
funções ora previst3:s n? Qua- O golpe de F I d b qu

.

um ponto situado a 5' kms. a

cho Suplementar PrIvatIvo pa- Cherniakhowsky a a-se em novos esem ar es· �udoe,ste de Caen.

r� Dficiais daquele posJo, pode- Moscou 1 (U. P.) - Chr- Londres, 30 (U. P.) - Fontes eixistas noticiam novos de- STALIN FELICITOU
rao ser desempenha as por 'niaklowsky que é atualmete .sembarques aliados na Normândia. A rádio de París diz que

�e!:. _._ ....,. _- _-._-"J o mais mogo �e tod�� ?S ge�-I'ôrças britânicas e canadenses desen:ba.rcaram a l�ste da de- Londres, 30 (U. P.) - O ma-

P)OGRESSO LIMITADO rais do exercIto sovletIco, VI- sembocadura. do Orne, oc�pando cldad.e de �ostelra de Ca- rechaI Stalin enviou um tele

LrMres 1 (U. P.) - O Su- tou as suas fôrças con1a \bourg. Ante�lOrmente a :mlSS?ra de Berllm aflrmara que ��a grama �e felicitações ao sr.

rert; Q' G. aliado informa Minsk depois da captura e Jrota de maIS de 90 �avlOs allados l�nçara ferros ,no estuano ChurchllI, pela queda de Cher-
p

�.
rI'canas realiza- Orsha avançando ao'ora ra1- te Orne, mas que, ate o 11:lomento, todas as tentatIvas de de- burgo, e congratulando-se com

que rnas ame ,b
_ 'I b t' h 'd f t d I b t· t

. ,

·t
.

.

'�it d progressão nas damente contra o coraçao d-. 8m arque m am SI o rus ra as pe as a enas cos e1ras. De lOS exerCI

o.s nQrte-amer.lcano e

íi�a dt�o�bate de Saint�;Lô, quele seu ;novo objetivo� I finte aUada, não há confirmação dessa noticia. britânico) pelo brilhante feito.

\

O MAIS ANTIGO DlARIO DR SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO
Diário Vespertino

I -c

Redação e Oficinas à
I rua João Pinto n.? 13
'el. 1022 - Cx. postal 139

nero

ASSINATURAS
Na Capital:

o-s
Cr$
Cr$
Cr$

avulso Cr$
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

CASA MISCELANEA, distr:
ouidor a dos Rádios R. C A ATENÇÃO: Solicitamos aos nossos digníssimos associados a fineza de pôret

V· 1 di
.

d
.

di b f
.n os seus títulos

reter, Vávu as e D,iCQs. em la, evitan o-se, aSSIm, ISS a ores uturos.
I

Na qualidade de liquidatário Rua Trajano, 12. Escritório da Líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor M.e_ ireles, 18 ("/·.obrado).do .rockey Clube, faço publico
�

�l��;�:i�� J�����:�o ���� n� O novo embaixador britânico CLUBE 15 DE OlTjT-U-B-R-O--
1Q'ar "Campinas" município No domingo (dia 25), che- ainda em Vardo, Christian-

J

.9. '

R' b
Fundado em 1921 I

. 8.. José, com 40.842 m2, mais gou ao 10 o novo em aixador sand, Tromsoe e Bergen. Em

. aenos, fazendo frente no da Inglaterra no nosso país, 1921 foi transferido para Ha-

inho do Roçado, ao norte, I'
sir Donald St. Clair Gainer. S. vana, como 2° secretário e,

.rrontando ao, sul e a leste ex., q�e viajou em avião in- mais ta�d�, como encarregado
I \,;0111 terras do Aereo Clube de ternacional. I de negocies, de 1923 a 1924.
I

3. Catarina, e a oeste com ter-I O sucessor de sir Noel Char- Em 1924, casou-se com a se

l ras de Filomena Severiano da les é um diplomata de carreí-] nhora Beatrice M e r c e d e s

{ Cunha e Maria José de Melo. I ra, com uma longa lista de bri-I Hornsby. Transferido para a

,I: .

É esta a se&unda concurren- lhantes serviços. �xerce.?, até, Holanda, foi nome�do, .em ..

I Cl� que abro p,ara o mesmo fim, a data de. sua designação
. p.a- 1925, c�msul geral mtermo em

1 e Isto porque as ofertas feitas. 1 a o Brasil, o cargo de minis- Roterdao e de onde passou a

I anteriormente não satísríze-] tro na Venezuela. Grande Ofi- Munique e a Breslau. Em 1931

(� ram aos interesses do Jockey (\ cial da Ordem de São Jorge e foi nomeado cônsul geral na

i Clube. dignitário da Ordem dador da cidade do México e em 1932,
As propostas serão dirigi-I Ordem de São Miguel e São I ainda cônsul geral em Muni-

-

das a mim, em_carta fechada, I Jorge \, �igna;�á!i� da <?rdem q�e. Em 1938 foi. nomeado

com a declaraçao no subscrito I do Império Bntamco, fOI edu- consul geral em VIena e em I

do fim a que se destina, e serão cado em Charterhouse e realí- 1939 promovido a enviado ex-I
abertas na presença dos propo- zou estudos na França e na traordinário e ministro plení
nentes, no dia 3 de julho pro- Alemanha. Ini�iou sua carreí- potenciário em Caracas. Em

f ximo, ás 16 horas, em meu es- ra no serviço consular em 1915, fevereiro de 1944 a legação em

critórío, na rua Felipe Schmidtí quando designado para servir Caracas foi elevada à categoria
n" 34 (terreo). I como více-consul em Narwick, de embaixada. Sir Donald St.

Reservo-me o direito, ainda Noruega, em cujo país serviu Clair Gainer, nasceu em 1891.

desta vez, de recusar todas' as
propostas, se nenhuma satisfi
zer aos interesses do Jockey
Clube.
Florianópolis, 16 de junho de

1944.

I Máquinas para
a lavoura

I
WASHINGTON � (INTER-

AMERICANA) - Estão sendo
construidas, na maior quanti
dade que a história da índús-

I tria já registrou, máquinas pa
ra a lavoura, inclusive peças

I
para reparos, informou o Sr.

I Donald Nelson, presidente da

=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::�
Junta de Produção de Guerra., nas, em abril, foi de 38,3'X ací-
Calculou o Sr. Nelson que I ma do nivel médio dos últimos

essa produção, um pouco re-I
nove meses, apresentando con

tardada em fevereiro e março sideráveis aumentos em todos

devido às grandes necessidades; os itens, alguns até de 100% .

da guerra, atingirá, nos fins i A produção de alguns ínstru

de junho corrente, a 90'/é da mentes para a lavoura alcan
e produção planejada e autorí- çará, êste ano, uma média de

zada.
.

produção maior, até, do que a

A produção dessas máqui-' dos tempos de paz.

\no
Semestre
Trimestre

no

1:11lestl'(>

cimcSÍl�e
mediante contráto.

;)05 originais, mesmo não publi
casos, n:10 serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

( a_r_ti_gO_S_aS_s_in_a_d_o_s _

fJockey Club
Venda de um terreno

Fúlvio Aducci
Liquidatário

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

.

Clínica Geral de .Adultos
Doencas das crianças

Laboratório de .Análises

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

Res.: rua Visco Ouro Pre t o , 7

NOVOS e
USADOS
COMPRA
VENDE

•

Idíomus por
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, .Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo

lr>gia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e 'naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, .Alvena�ia, .Agri·
cul+uro, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc, etc.

Procura colocação
Senhorita, com dipluma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou eS<:.rit6rio
I nformações na Gerência do

�:E�tl'lqQ"

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

80,00
45,00
25,00

Mil «Líder»dólares Empresa
minuto

Em Combinação com o Banco Cruzeiro d ,o Sul
SIA São Paulo I

MATRIZ: Rua São Bento, 45 São Paulo Telefone, 3-.325S--Fone, 938
Resultado Ofidal do Sorteio do dia 28 de Junho de 1944

l' Prêmio da Série C. n . �47177 - Premiado com uma construção no,�alor Cr$ I 100.000,00

o
,. .

1 ° .

_

Sene A i,' Série B
1. Prêmio - Titulo n. 76676 - Uma construção de Cr , $30.000,00 Cf.} '$ 5000000
2.° 86676 Um terrer:o de Cr. $ 5.000,00 Cr,

. $10.'000;00
3.° "96676 Um terreno de c-. $ 3.000,00 c.

,',$ 5.000,00
4.0 06676 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cl:. $ 50 00
5.0 16676 - Um terreno de Cr. $ 1 :500,00 C\:· 5'

00.

10 Pr êrnies - Os títulos com o final n." 6676 (Milhares) c-. $ 5.000,00 CI : � 7·000'�g
100"

'o

"

676 (Centen.as) c-. $10000,00 C, ;�: $ 20'g��:OO
120

"�o 76676 (Invert:do Cr. $12.000,00 S .r. $ 24.000,00
240"

" 6676 (Inver tido Cr. $12.000.00 C, $24000 no
1000

"" : 76 (Dezena) c-. $10.000,00 c:': ""20'000'00
10000 " "6 (Final) Cf. $ 50.000,00 q'�;: $100'.000:00

Total dos prêmios d is tri bu idos em cada série Rs. Cr. $140.000,001 6. 270.000,00

por
Washington, junho - Cêrca

de 1.000 dólares por minuto é
o quanto custa à Marinha dos
Estados Unidos manter seus

caças, seus bombardeiros e

seus transportes no ar - reve

lou o contra-almirante William

Brent, chefe do Departamento
de Suprimento e Contas, em

uma compilação de estatísti
cas. As compras de combustí
vel efetuada pela Marinha, pa
ra todos os fins, inclusive para
a aviação, sobem a cêrca de
2.000.000.000 de dólares anuais,
enquanto que os custos de car

ga para o mesmo período
.

so

mam 430.000.000 de dólares. Os
suprimentos em alimentos au

mentaram de cêrca de 450 por
cento (não se forneceram da
dos) desde Pearl Harbour e as

despesas em vestimentos al-

cançaram um total de .

598.000.000 de dólares por ano.
soo

(a) ANTÔNIO MUNHOZ

Dir-super ,

Dr. F. da YG C
.

I t F dama erqueira
nspe or e 'Ieral de Sorteios

a) ROGERIO AGUIRRE
Gerente geral

será realizado a 29 de Julhoo próximo sorteio de 1944

.

Programa �o(lal. para Jlulho
Dia 9 - Domingo - Domingueira dasj 21' 24 h
Dia 22 Sáb d S

.,

d 21 h
as oras.

- a a o.
- orree as

oras em diante,
Observação: Continuam suspensos os cO't ..

nvites espectas.

TESOURARIA
Movimento

del'
nho

RECEITA
Saldo de maio
Mensalidades e rend

tuai
I

s even uars

�
.f

DESPE�A

23.040,30
4.497,00

C r$ 27.'5'3T,'3.':
--- f- -

Orquestra
Carlos Hoepcke �/A _

Ordenados e comis�ões
Aluguel da sede
Luz e telefone

fatura -

976,70
900,00
777.90
600,00
135,60
120.00
174,40
60,00
73,00
24.00
25,00
28,00
) 5,00
14.00

3923,60

Tônico nutritivo. Isenta

Capitalização -�. Aliança da Bahia
Seguros de mOreis
Revista do GI.)bo - assinatura
Adean tsmen tj a rr.úsico
Savas & CiL - nota _

Instituto Comerciários
Livraria Progresso - nota
Guarda n)turno

"

Teodocio A. Cominas - nota -

Total Ja despêsa
Saldo
no &nco N. Comércio 23.040,30
em Caixa 573,40

de alcool. Rica em vito-

minas e cálcio. Bôa para

qualquer época e ótima

para todas as idades.

70 anos de emprego no 23.613,71)
Cr$ 2T537.3umundo inteiro, tem fortifica

do a várias gerações. Tome Florjnópopolis, em 30 de junho de 1944
EmídioJãrdoso Júnior Dalmiro Duarte Silv;

J.'residente 10 Secretário
Artur Pires
1" Tesoureirof

e dê a seus fíl:os a

EMULSAO

t',
DE SCOTT

CréditoMútuo Predial
I Propretário s - J. Moreira & Cia.

A mai� preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e J8

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00-------_.----------------

Sapatos para Senhoras Muitos boníf.cccões e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

os preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI além de Cr$ 50,00!

Sapaatria Barreiros .eoeficêucia Maçônica de Santa Catarina
Rua Cons. Mafra. 41 Assembléia Geral

v" 20., ?e °Mrdemô .do snr , Presidente, convido a todos os sócios daRene.
I·encla aç n ico de Santa Cat .

- I. ,

�-__.-_-.__ _ .._ _-.- -_-_-_-_-_- -_-.-.-.-.-.- ._ .rr eraI Ordinária q d '

1"
o rrrm , para a sessao de .Ass�nbleia

FARMAC IA
•

ESPERANÇA � 19 �oras, na 'ru:eSaldv:��a M�:�:h�sen' �l tap�r:eei�f�ãoo �:�r::voa'
retorla.

'"

do Farmacêutico NILO LAUS Não havendo número legal pa l' -

d .

Hoje e amanhA serA • ena prefertru.
,. h d' d

ra a rea lzaçao a r.llferlda assem·
ela na

1
ora eSIgna a. será a mesma realizada meia har'a. depois

...."'..... a.clo..." • eetra�elr88 - Homeopatl.. - Perh.mar1.. - 'Om qua quer número de liIócios
'

A,rtil'Da de borracha. Flol'ion6polia, 26 de junho' de 1944,
Ifu...� _ 'li>AUi ob.er..,aulJla ao AOtIl� ...410lI0

Aproveitem
Os mais
Tudo não

--

I. SORN, Secritíl,iO,

I

)

I

r
r
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o ESTADO- lâbado. t tte' Julho de .944

r 50nme' 7 T-t l'

($tt_Pt? 'S
-

t: 7

Li ra T CI ube ..Domingo, _dia,2--Animado ((�ocktail» das
A

9 horas
II

. da manhã as 13. Haverá para almoço" uma
gostosa Ieíjcada, devendo a ínscríçãe para a mesma ser feita na Relojoaria

Morifz, até às 18 horas de hoje.

L,·vros Novos :"••.•O j ADR:rE5·CL�BE A•

V·d trI f)

I·
Ia proximo, o . RTE CLU

� 'I �. ""C\'l.:t : BE realizará novo e ínteressan-
"OS MAIS BELOS CONTOS : U LI lU lU : te espetáculo no CINE-T�A-
DE AMOR, dos mais famosos .:•••••éor •••••••: TRO IMPE�Ip, do �s�relto,
autores" _ Editora Vecchi _ .

com a formidável comédia em

Rio 1943.
AN lVERSARIOS dois atos, de J. Diniz, intitula-

, Decorre hoje a data natalícia da "SE ELA NÃO FOSSE CA-
da sra. d. Célia Laus, esoôsu do SADA"-própria para rir, e em
conceituado farmacêutico ·sr. Nilo _

Laus, proprietário da «Farmácia que tomarao parte a sta. Alba
Esperança». Norma e srs. Demerval Rosa,

Armando Camisão e Aldemiro.
Faz anos hoje o nosso ilustre Reis. Na segunda parte será

conterrâneo sr. Arnaldo Santiago. encenado o esboco dramatíco
"SATAN" numa "impressionan
te alegoria do bem e do mal,
interpretado pela sta. Dulce

Nunes Fernandes, Odilon Santos e J.
?ires; Jã'rainer.

a. srita. professora Enedina Ol
í

Este espetáculo será ofereci-
do pelo Arte Clube, em bene
ficio da nova Matriz do Estrei
to.

----, --------

I"azem 8n08 boje:

.----------

wtt!ii §A 1;:'"

(
1

a sra. Júlia Farias;
a sra Adelina Faria;
a srita. professora Rita

Preços módicos e

serviço garantido

veira;
o sr , Júlio Mori tz;
a rnen irio Lenilda Maria Lima.

Falecimentos:
Em Joinville, faleceu às 20 ho

-as de cn te -orrtem , o ar, Beneval
; Moreira, membro de tradicional
oamília joinvilense. O extinto de i
.0 viuva e 4 filhos maiores.

Estrada de S. Pedro a Garcia
A Interventoria Federal vai apli

car o crédito de 230 m í] cruzeiros
na conclusão do trecho Garcia·An
gelina, na estrada São Padi-o-Gcr-
cio.

fall"mácga �e plantãDre�ta
mo

do Precüeuissi·
Sangue de N.
Senhor

Estará amanhã de plantão a

Farmácia Santo Agostinho, na rua

Conselheiro Mafra.
Esta festa, celebrada desde mui

tos sácu lcs fol. pelo Papa Pio XI,
elevada à moior dignidade, por
ccasião de 19' cent€n -írio da reden
ção do gêne!'o humano, em 1933.
Refere·se esta festa ao sangue de
Nosso Senhor Jesús Cristo que
forma parte de sua s to- humani
dade, que foi derramado, pela
s alvuçdo dos homens, nós �.ias da
sagrada Paixão do Salvador, e, na

ressurreição, reunido com o corpo
do Senhor. Já por fazer parte da
humanidade de Cristo, êste son

gue é digno de nossa veneração
máxima. Ccnfirmada e corrobora·
da é esta veneração pelas palavras
de s , Pedro: "Sabendo que fostes
resgatados ... não a preço de cau

sas corruptíveis, de ouro ou de
prata, ' mas pelo precioso sangue
de Cristo, como dum cordeiro imo'
culado e sem ccntaminação". A
razão dogmática por que adora
mos êste sangue, é sua união com

a divindade. O so noue do Senhor
está dír-atc rn=rrte u;ido com a se

gunda pessoa da Ss Trindade.-
Cristão, lembra-te do preço que
Jesús pagou por tua slavação.

Prof. Maisonnette
Desde 26 de junho p.p., está

sendo chamado, por edital, para
se apresentar, dentro de 20 dias,
no Instituto de Educação de Lajes,
sob pena de ser exonerado por
abandono do cargo. o sr-, Jorge
Maisonnette, professor de História
Geral e do Brasil, daquele esta
belecimento.

MACHADO & elA.
I

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5

(,
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

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

do Estado

JUIZO
TEM SíFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A SlFILIS ATACA '!vUÕ O UHGANl::ilV1U
O Fi!f.ado, O Baço, o Co ração, fi Estôruago. (,S

Pulmoes, a Pele. Produz' DÔI'\JS de Cabeça, Dôres
DOA Ossos, Reumatismo, Cegueira, Qu e du do Ca-

belo, Anemía e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

comi) um licôr
O ELIXIR 914 esta aprovado ne lo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FfiLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o prep"r�íI.') ELIXIR A composição e o sabor a
.914. devo dizer-lhe": sempre gradavel do ELIXIR ,914, re

que o tenho empregado, em comeudam-uo como arma de
os. casos de íadícação apre- fitei I manejo para o público
príada (SH11IS:'ID varias de ,!lO combate á siml", quallua
suas m�nlfe�taçoel') os resul- des que frequentemente 8-
tados tem SIdo sattsjatortos, nrovelto no Ambulatorio d'i.
pois são rapidos e duruveis, Maternidade de Santa M8ria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

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

Contos de amor dos mais be
los', dos autores mais famosos,
integram esta antologia do co

ração que com tanto êxito ini
ciara a Editora Vecchi, pois a

Primeira Série dêstes contos
se esgotou em quinze dias, e a

segunda, que acaba de apare
cer, obteve a mais favorável
acolhida.

\� Esta Segunda Série de "OS
mais belos contos de amor"

�eúne,
em luxuoso e elegante

v olume, deliciosas obras prí-
).< as passionais de escritores de

scol, como Oscar Wilde, Co
lette, José de Alencar, Puchkin,
S, t e f a n Zweig, Dostoievski,
Wells, Marcel Proust, Turgue
nev, Benavente, Vargas Vila,
A Idous Huxley, Duvernois, Su
dêrmann, T'ristan Bernard, Ca
rlli, Colette Yver, Zamacois,
Sherwood Anderson, Molnar,
Maurice Barres, Leblanc, Ja

loux, etc.
"Os mais belos contos de

amor, dos mais famosos auto
res", é florilégio e cosmorama

dêsse inefável sentimento; e

nas duas séries já publicadas, Santo de Domingo
grandes artistas das letras no-

V.·s·.i'3'a-o de Nosr:-a'10 apresentam em suas mais 'liI� iii

várias facêtas, aliando a senti- Senhor a
mental experiência própria S, Lucas (1,39 ss.] conta-nos co

com seu extraordinário poder �o M�lri,: Sa�tís.s�ma depois. da
de observação do espetáculo do, �unclQçao Foi víaítc.r sua J?rlma

.

Ehsabete que esperava o rtcrac rrrre'rt

mundo. 'o de seu filho João Batista. Mas, IÊles nos dão o amor român- esta visita não era um mero ato

tico, que deifica a amada e a de cortesia para,com sua pa�ent�;
pntroniza no coração como

nem devemos. some�te conslder?, la corno mamfestaçao de hurn il- Horário das Santas Missosnum altar. dade e de caridade da parte da -

'E O amor primeiro que es- Mãe de Jesús. Esta visita teve para Domingo
malta de sonhos paradisíacos por fim a santificação. d� Precu�- Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
as horas mocas diviniza a ju� S?� do Redentor. E fOl nesta oca- Novena: às 19 horas.

t d
".

'I
S1ao que Nossa Senhora recebeu a Em dias da semana: Missa: às

ven u e"e nos deI:�a � a ma primeira congratulação humana 7.30 hora5.
uma saudade que JamaIs ,se po� causa de sua �ignidade de Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas
apaga. Mae d?, Deus; . M�r1a respo;:de.u I Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho
E O amor que brota no segrê- 'om o Magmhcat, aq�e�e canb-. raso

do e se recata no mistério... co,de f!ouvdor e ,de 1
gratldao qu�, Puríssimo Coração de Meria (Par- A informação da Universida-

,

.
').te o ,.m os secu os, nuncg maIs to): 8 horas. de dI'z em parte' "O no o me'

�ue_

se m�rn;ura ao OUVIdo, cessara de brotar dos corações dos Igreja de St. Antônio: 7 e 8' horas.
. V -

lmpOe O dISSImulo e faz que h�mens que amam a Mãe de Je- Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas.
todo conhecido como conjunto

pelo carnaval da vida andem sus. '\ Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas. de nervos paravertebrais, afeta
os corações com máscaras. Capela do_ Monse�r�t: 8 horas. os nervos sensoriais que se

E a alegria de amar, o tor- ASIlo Irma? J�aqUlm: 6 horas. dirigem ao cérebro, acelêrando,
d

. , f'd'
Saco dos Llmoes: 8 horas ao mesmo tempo, a prilneirame:r;to o cIUme: � erI a �n- Ginásio: 5, 6, 7.30 (só alunos) e

curavel da tralçao, o sorrISO 8,30 horas. fase da operação. E: 's�c�n�a-
amargo do decepcionado, a ra- Capela de S. �uiz: 7 e 8,30 horas. da por l�ma ou maIS lllJeçoes

diante ventura de quem crê Capela do AbrIgo de Menores: 7 I nas cadelas nervosas na pro-

no AmaI' como s'e crê em 1;oras. (todos �s dias). ximidade das vértebras espI-
Trmdade: MatrIz: 8 horas. h' d ,. _ 1 b M

Deus ... , a pirueta do humo- Trindade: Chácara dos Padres: 8 n aIS a regIato om ar. adn-
rista, a apologia e a diatribe; .......A"..""'"� .,horas. te�-se comp.le a segurança a

tudo isso se encontrará neste e F. d0s Reys Coutinho, entre �y�treito; 7.30 e 9.30 horas. mae e da cnança, dur::nte to-

volume, que é a segunda série out�'os, fizeram a versão de "�,s
Soo Jose: 7.30 e 9,30 horas. do. O ,tl�a�alho, por melO deste

de "Os mais belos contos de
I
maIS belos contos de amor 'O I Perdeu se um par pnncIpIO .

Amor", pelos mais famosos au- segunda série. Esta edição
,

é CU OS de óculos, na Praça A declaração acrescenta que
d d t S Quinze.Gratifica-se _

btorps. a. orna a :om uma cap� ar I -

a quem os achar e depositcfr nes-
nao se O servaram efeitos pos-

Tradutores do pulso de Edi- tIca em cores, de Ramon Es- ta redação, para serem entregues teriores prejudiciais, em todos
son Carneiro, Odilon Gallotti panha. ao seu dono F. K. 3v-l os casos experimentais.

....
-

..-",_-_"'etl••-_......_-_.._._.._._-_-.- .... -_.._-�*.-,•..",.._w...__.-_-__...._-_.. J""a �

n U IlSTO �Ei�1m Don I � .Estatística Mih�ar, �e_stlnad&_ '"

U I' 11 l) i'l n' facIlItar a preparaçao rápida, e Uh'

__ I das �a Nação, exige. que todos OI!

SAN FRANCISCO DA CALI _
perfeita quanto. posslVel! do apare-

. i lhamento mater íal das forças arma-

FORNIA, Junho - O parto brasileiros lhe prestem cooperação,
sem dor foi conseguido por Subtrair-lhe apôio é trabalhar eon

meio da anestesia dos nervos
tra o Brasi! em perra_ (D. E. M.),

sensoriais no ponto em que .......--...-----.'.-....-.-.-.-.-.-.....-.---......---.--�

êles emergem do cordão espí- Prefira uma parte de seu

I
nhal segundo uma noticia pu- trôco em "Selos Pró Doenteblicada pela Universidade da Pobre do Hospital de Carlda-

I Califórnia. O dr. Herbert Traut, l " tar 'i ." •

diretor do Departamento de
.

(e • � es ara contr.Ibumdo para

I Ginecologia da Escola de Me- 'I que �le tome mais um pouc.o
dicina da Universidade decla- de leite, tenha melhores medi

rou que o método foi usado
I ca.mentos, �ais confôrto no

com sucesso em cêrca de 100 leito de soírtmento, etc. etc •••
casos selecionados no hospital (Cam�aha de �umanidad(l
da Universidade, porém preve-

do Hospital de Carídade),
niu que O referido metodo ain-
da estava em fase de experiên
cias. O princípio foi altamente Ieficaz e existem grandes espe
ranças em seu uso, não poden
do ser empregado amplamente
por praticantes.

«Salão americano (

Recen temen te ineteledv
nesta capit'al, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
fá está funcionando o
" SALÃO .

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

na

ENVIE U�l CP.UZEIRO EM SÊlOS PARA o PORTE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LrDA
C.POSUL,14 JABOTICABAL EST. S.PAUlO

As anedotas e pIada!'! nparen�
temente ingênuas são grandes
armas de desagrega-:ão manf}�

Jada8 pela "qlllnta-colun.'\
(L. l!. !.l.

I
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tríal, sem jogar, porque o Ne
tuno entregou os pontos, Como
mandam as regras, o juiz, que
era o sr. Valdemiro Melo, man,

Quando da realização quín- dou tirar a saída, dando ime
ta-feira última, do prélío entre diatamente o término do pré
Figueirense e Caravana do Ar, lio, com a vitória da A. A. Es
ambos desta capital, o Estádio cola Industrial. Mas para não
"Dr. Adolfo Konder", foi tea- ficar em branco, o tempo, regu
tro do maior dos absurdos, ja- lamentar, até o início do pré
mais visto em praça de espor- lio principal, os dirigentes da
tes do país (cousa da terra dos A, A, Escola Industrial resolve-
"casos raros"), como é a nossa ram prelíar amistosamente PEQrE�AS XOTÍCIAS
pacata Florianópolis, com o mesmo Netuno, "enxer- Quarta-feira à noite: Cante
Transéorria a peleja, verda- tado" com Onor, Barata, Nize- do Rio 3 x Botafogo I, Goals Auxílio de 8 mil cruzeiros

de seja dita, num ambiente de ta, e Guido. O jôgo teve 40 mi- de Edésio, 1, Geraldino, 2 para
A Interventoria Federal vai cu xi-

'A , d
' tiar com 8 mil cruzeiros a Fede,

Jogo pesado, quan o surgiu o nutos, dividido em 2 tempos de o Canto do Rio, e Edésio 1, pa- ração Atlética Catarinense, paro
conflito nos últimos momen- 20 minutos sem descanço. Jôgo ra o Botatogo. 39 representar no Campeonato Bro-

tos, do segundo "half-time", fraco e desinteressante, Os três Encontra-se nesta cidade c s ile iro de Atletismo,

originado p o r um "penal- goals que teve a partida, foram esportista Osní Damiani, vinde
ty", muito bem assinalado pelo resultados de jogadas pessoais, de Curitiba,
árbitro a favor do Figueirense, e não produto de jogadas cole- Encontra-se entre nós o pon-
Faltava apenas um minuto tívas. ta direita, Brito, que atuou por

para o termino da sensacional A Escola abriu a contagem, largo tempo no Figueirense,
peleja, quando houve o "penal- por intermédio de Ernâni, chu- Rivarola jogador uruguáio,
ty", mas, em se tratando de pe- tando fraco e vencendo Ciloca que defendia às côres do Bon

nalidade máxima, manda a re- com a maior facilidade; reagiu sucesso, foi contratado, para

gra que a mesma deve ser co- o Netuno, e depois de Barata técnico do Esporte
'.

F, C" de

brada, mesmo terminado o pe-I ter chutado um penalty fora, Juiz de F'óra,

ríodo regulamentar, ·1
João, de fóra da área, chuta A diretoria do Corintians,

Porém, o tempo decorrido e vence Nivaldo, Com 1 a 1 no ofereceu 3,000,00 de bicho aos

entre o assinalar a penalidade

I
placard, termina o 1° tempo, I s�us jogadores, caso vençam ao

e Calico arrumar a pelota para Mudado de lado Guido, aos 10 Sao Paulo, no domingo,
cobrar a falta expira o tempo, minutos do segundo tempo, Conforme noticiámos, Bíguá,
contudo o árbitro senhor do numa virada, marca o goal da estava cobiçado pelo "Isá", d€

campo e das responsabilidades vítóría. Salto Grande, Falando cones

que sôbre os seus hombros pe-I Os quadros: "Escola Indus- co, Biguá, nos adiantou que SU2.

sava trila o apito, para Calico tI:�a�": Nival�lo, Aql�ino e ,pa- ida �ara �alto Grande ,não ,É
assinalar o 40 goal do Figuei-I t� ICI,?, ,TeodOrICO, Arí, Ida:lmo, paSSIveI, YJ�to: acha:r-se ll1SCrI

rense empatando a partida, Ernâní, Romeu, Agostinho, to pelo Crispirn MIra F, C, c

Eis: então, que surgiu o "su- Ma,�'cial�O, e Margarida. "Net';l- ter feito já 3 jogos pelo Cam-

rurú", n,o : Cilóca, Juventl_no e F'laú- peonato Amador.

Porém aquí, abrim�s um smo, Onor, Itamar, Alvaro, Ba-

parentesis, dedicado a mesa rata, .N�zeta, Joã?: Bibí e Guido. Isaias ccntínue brilhando
fiscalizadora do prélio, pois a JUIZ, Valderniro Melo, Bom, O jovem arqueiro Isaias, de

mesma, apesar dos fatos que se quadro de amadores do Avaí

.desenrolaram, manteve-se de ('ARAVXXA no AR 4 E tem tido atuacões devéras im-

braços cruzados, sem tomar F IHUEIREXSE 4 pressionante.
'

Os quadros: "Caravana.": AI'llda doming rlt:
qualquer providência que o ca-

1'1. , 1 o u imo, ° o Portuguesa de Esportes está

80 exigia. LHuiz'ldTavinvho, e IWaOldd�II': GHato, guapo guardião lagunense de- in te r-e sscdo no concurso do centro-

É absurdo, lamentável que a
..

aro o e ,e.? zo a, I 10, e- monstrou estar em grande for- médio Antunes, que defende às

raldo HOIIOIIO M d H t ib
'

d d cores do C, A. Bragantino, da cio

F, C, D" designe para represen- � '"",
' a�,e, o e

,

a- ma, con ri um o em gran e dade de Br-oqo nr->

tá-la numa partida de futeból, ",a�l, Flgy�lren�e. He1r:z, parte na vitória do grêmio de �

cidadãos que vacilam ante I GeIS�l1,e DecIO, 'yllson (N:=tna) Antônio Salum. Vasco e Fluminense jogarão hoje

ual uer iniciativa, deixando �ro,copI<: e �enr:que, Gatmho, Estamos certos, de que Isaias à noite. no Rio, Acredita-se qUE-

ihva�hr O gramado e com me- cah,co, Nana (WIlson), Fred e para breve será um sério can- Moro les , Raul Rodrigues e Baía,
'Albl ddt d

A

t d"
'

d forão as suas estreias no quadre
do nenhuma atitude tomam,

.

,

11 a o ao pos o o menmo e
, Juiz: José Ribeiro (Bage)' ," Ad If h ine d tricoJ;:>r, erquonto que no quadre

Temos certeza de que se a
' OUIO, o ln o, na equipe e vosocnn o reaparecerá Yustri k

Rezular f"
,

c ,

F C D selecionasse os seus °A,' " ,.
pro ISSlOnaIS. sub s+i t u irrd o o goleiro Onc inho .

, , " Jogo equilibrado P
A'

I ti id d
representantes em prélios CO-I '

'

A
ossue arrrojo, e as -lCI a e

-

d ínt f' 'lt' a
O empate fOI o espelho do em suas defesas e uma admirá-ICARTAZES DOmo o e qum a- eIra u 1m ,. 'A, E� t

.. ,

'1530 - A I
.

.

- .

t id f t Jogo, s e imciou-se as .
" vel colocacao na meta O "feno-

nao teria acon eCI o o a o h' . índ C
" I

.

tá I
. I OI as, sam o o aravana. 'I'or- meno do arco" como o é mais

absurdo, lam:� �v\ e mesqm-! nou-se equilibrado, até a altura conhecido o jbvem guardião I--"!'H':"O�J:':E:------"'!S!"A�B�"A�D!"O�_'----H-O-J""E---
nho, de gued OI

F eca ID'o a praça
I
do 25° minuto, quando Macedo, I continua brilhando sendo o ar�

de esportes a . , ' receber d d H '." ,

' I

Aonde está a autoridade dos . .1 °t et °dnoIlo'dmarcha o queiro menos vasado no atua'
. _ t t d primeiro en o a tal' e, c u- certame de amadores
cIdadaos represen an es a tando da risca da grande área D

"

F, C, D,? ' ,
e parabens a eqmpe azur·

Aonde
.

t
e_vencel;do a Hemz sem apela- ra, por contar com um guarda-está o policIamen o
çao. Dal, o C�:'avana começou meta de tão alta classe,

em nosso gramado? a controlar o Jogo, quando HO-ISi os senhores vão para ° nório, recolhendo um centro de E.J d P (-d ( Lgramado, para fi�ar ?e braços Otílio, marca de cabeça, au-'
>.luar o , • a " UZ

cruzados, que entao fiquem em mentando para 2, a seu favor, I !ranscorreu no ?la ?�, do

casa, e, dê lugar a outros,
..que. O Figueirense reagiu e Albí, re- me? �m curso, o amversano na-

saibam medir as consequen-I colhendo um centro de Gati-· tallclO do nosso prezado con-

cias, pois não podem�s e não I nho, marca de cabeça o primei- i t:rrâneo e destacado esp�rtista
nascemos para ser o bode ex- I 1'0 goal para os seus, Três mi- ,SI. Eduardo Pedro CarneIro da Edward

piatório", de quem quer que! nutos mais tarde, Albí, em es-I
Cunha Luz, ard.oroso. def�nsor

seja, petacular virada iguala a con- da A, D. C?I'8�lal e apllc��o
Saibam repreender c o m tagem. Pouco depois terminou aluno, do Classlco, do COll_�glO I'energia e autoridade qualquer o 10 tempo, Catannense.

desavença, pois o que acont�- Reiniciado o Jogo, Macedo, O "Estado," esp?rtivo, apre-
ceu quinta-feira última, podIa aos 6 minutos de jôo-o marca sento embora tardIamente ao

ter conseqüências funestas, tu- um goal, que foi invalidado pe- jove� '.'player", o seu abraço
do por causa da inércia, do lo juiz, por impedimento de de fellcltaçoes.
medo de proceder, dos se- Honório. Prossegue o jôgo, e

nhores. Honório de fora da área chuta Nilo Bernardino Unhares
Aprendam a ter energia e e ma�ca o 30 do Caravana,. aos Fa}eceu s�bado últin:o, dia

autoridade no árbitro da pele- 20 mlllutos. Macedo, 10 mlllU- i 24, no Hospital de Candade, °
ja pois, o mesmo embora asse- tos mais tarde, na maior joga- . jovem desportista Nilo Bernar-

di�do por uma "avalanche" de da da tarde, marca o mais bo- dino Linhares, ex-defensor do

torcedores, soube se impor, nito goal, encerrando a conta- "BocaiuvaH•

n1antendo a sua decisão. gem para os seus.
-

ue os fatos transcorridos Novamente o Figueirense I Ao seu sepultan;.ento, com-

I.....
Q.

d r-o e que sai reao-iu e Gatinho recebendo de I pareceu elevado numero de co

� les slrvarr e I9a 'ltura da� Wil�on aument� para três a i légas e amigos, bem como re-
Lam man er-sb�l.ad ad s seu fav'or Faltavam 2 minutos presentações do'T, G. 40 e do
suas responsa 1 1 a e . ,

'

A I B
'

dI' t'
Waldir de Oliveira Santos para o termino do jogo, quando. ocalUva, o qua ela o ex lll-

__ Tavinho, fez penalty em recur- ! to membr�.� .

ESCOLA INDUSTRIAL E so, porquanto Luiz se aChava'l P,or ocaSlaO de baIxar o cor-

II NErrUNO vencido. Batido por Calico, po a sepultura, o sr. Amaro de

:Vençetl a A, A, Escola Indus .. conY�rteu-se no J;;oaJ do empa,... Seixas Ribeiro Netol pronun-
\ -

., .. _ - -'. _ ... ' . -
-

o ESTADO

ABSURDO
de Calico, elementos indiscipli
nados invadiram o gramado,
quiçá para agredir o juiz, que
todavia, conseguiu deixar o

gramado, ileso,
Temos pesar noticiar esta

cêna, que veio turvar o brilho
daquela tarde esportiva,
Renda: 1.019,00, o que atesta

o interêsse elo público em tôr
no desta rodada,

MEU VÕVÕ É
Móveis

Comprar, vender ou alugar
1\ só na

ft SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta copital)

Rua João Pinto, 4.

FOQe 775.

PrestIgIa o Govêrno e A'

"lasses armada8, - 011 8erá,
um '"quinta - co!nnbla", (1
D. 1'.).

ciou o seguinte discurso,
Memoriam:

Várias
Prosseguirá amanhã o Compeo

nato de Amadores, com os seguin
tes quadros e nos seguintes horá
rios: Paula Ramos x Escola Indus
:rial. às 13,30 horas. Bocaiuva x

�etuno, às 15,30 �oras .

..

ranzinza••.

êle é "clo contra"

o Avaí levará a efeito, hoje, à
tarde, um treino entre seus qurr

lros de o rnod ore= e proHs s iorio is.
"

Por iniciativa de uma pleiade de \
esportistas, foi fundado o Asso
ciação Atlética Unidos, São seus I
tundadores os esportistas Abreu,'
Reis, Garcez e Livramento, Ganha,

'

assim, a nossa varzeo, mais UIT.

forte esquadrão, A' novel Associa,

ção O «Estado» olmeja felicidades.
:;:

Amaury não jogará amanhã, E'

[ue o excelente hc l f-esquerdo do
"aula Ramos acha-se contundido,

_.

Nandinho, que foi trocado por
Maracaí, assinou contrato com o

F'Ium irierrse , pelo espaço de 2 anos.
•

Noticia· re que Domingos pediu
rescisão de seu contrato com o Co'
ritians.

"Meu VÔYÔ nunca me foz
uma vontade .. , Ele dú o

"contra" em tudo, ..

" E
por quei' Simplesmente. por
desconhecer o regime Eno ...

(
. ;JI �

)

•

(lHE

�'Mas ° meu é bonzinho .. ,

Nunca dá "o contra". O seu

segrêdo é O regime Ena .. ."

O QUE É O REGIME

ENO
A prisão de ventre
causa intoxicação in.
terna. Para combatê.
Ia, faça um regime
com um laxante Sua.
ve Como o

"Sal de Pruc
ta ENO", O
regime ENO

A's 7,30 horas
Charles Boyer, Olívia de Havilland e Paulette GoddHd, no

filme dos seus sonhos. Uma historia que precisa ser vista para
ser sentida e sentida para ser aclamada:

A porta de
COMPLEMENTO ]\TACIONAL (Natura))

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50, °lmp, 10 anos»,

consiste em

toma·lo, dia- ='

riamente, ao levantar
eaodeitar, Êbom para
qualquer idade, Não
há contra. indicação!

"SAL DE FRueTA"

EN

Finalmente am;,nhã, sinultaneamente no Odeon e no Imperial,
o deslumbramente "tecnicolorido" do seculol com Betty Grable,

Georgp Montgomery e Cesar Rcmero:

Turbilhão

LAXANTE SUAVE

ANTIÁCIDO EFICAZ

MELHOR AlCAlINIZANTr

DIA

A's 4 e 7,30 horas, (Devido à grande metragem).
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

Jessie Mathews na c'omédia- revista:

Navegando em Ritmo
William Boyd e Russell Hayden, em:

Fronteira perigosa
Connolli e Henry WiJcox no início do misterioso seriado:

O misterioso dr, Satan
Preços: Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00, Imp. 10 anos

CIHE «IMPERIAL»)

ouro

•

(Coney Is)and)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o SStADo-Sêbado. 1 ele Julho ele '944

AprQveitem OS precos de Julho da conhecida e barateira
�# CASA YOLANDA FILIAL à Rua Felipe Schmidt, 2

�
\ Economize o seu dinheiro, comprando na casa que mais barato vende. Com o Fjm de diminuir o stock, liquidamos tudo
I preços que sã o realmente os menores da praça. Não Faça suas compras, antes de veriFicar os nossos afligO!.

TECIDOS Brim Sebastopol " 15,00 PERFUMARIAS
Chitas mt, 3,00 Brim Caroá 12,00 Pasta Kolyrios .

Voil estampado 4,00 Chitâo, artigo superior 6,00 Pasta Colgate, pequeno .

VoU estampado 4,50 Crepon parai quimono 7,50 Pasta Colgate, grande
"

"oil estampado a escolher 5,00 Pelúcia lisa, reclame (J,OO Pasta Lever "

Peterpans (reclame) G,00 Pelucia estampada, con1 listas 7,00 Pasta Eucalol "

Voil suíço ................................." 7,00 Pelúcia estampada Ivone ...................." 7,OD Sabonete Carnaval caixa "

Voi! suíço (artigo superior) 8,00 Pclucia com bonecos 7,00 Sabonete Dorly "

Voil rornain 9,00 Cuchà, artigo bOIl1 ..................•...•.• 10,00 Sabonete Eucalol "

Linho liso, todas as cores 5,00 Cachá, artigo superior 11,00 Sabonete Gessi "

Linho estampado 5,0'0 Caxemira para casacos, reclame "45,00 Sabonete Cativo em bolo, .

Linho estampado com 80 de largo ..........." 7,00 Casemiru para casacos, aproveitem 40,00 Sabonete Vale Quanto Pesa .

Linho l�o{tie
" 10,50 Cascrnira pGlJra casacos, art. extra 55,00 Sabão Aristolino o ••••••• o • •

�,

Fustão estampado 9,00 Mesc!a, artigo bom 7,00 PÓ Ladi .

�Fllstão estampado (artigo sup.) .. _ . . . . . . . . . 10,00 brim Kak i 7,50 PÓ Coti pequeno .

Peterpun (art igo supeeior) 12,00 PÓ Coti grande .

Tecido Jisí ado 7,00 CAMA E MESA PÓ Suspiro de Granada grande .

Tohralco listado o • • • • • • • • • • • • • • • 10,00 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00 'Talco Malva pequeno . o: ••• o ••• o o • • • • • • • • • •

"

:j:ec�rlo Be]j��rante. 10,50 Colcha parn casal, artigo bom 35,00 r-ral,eo Malva grande o •••••••••• o • • • • • •

"

1 ecido c/a\'loes _
_ . . . ." 8,00 (:olcha p<1I'<l. casal, artigo superior 45,00 Takü Eucalol médio .

Tecido americano moderno _................ 12,00 Cobertor cinza, lã de bódc . 11,50 Talco Eucalol grande .

Tobrulco estampado :............ 7,00 Cobertor para solteiro 24,00 Talco Ross médio .

Tohrulco (artigo superior) 10,l)() Cobertor para solteiro - . . . . . . . 26,ot) Talco Ross grande .

Tobralco estampado c/corações 12,00 Cobertor para solteiro 28,00 Talco Gessi grande "

Tecido com barra (reclame) 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00 Talco Palmolive .

<Tecido COJl1 barra (novidade) o • • 12,00 Cobertor para casa] o • • • • • • • 30,00 Houge Tentação o o • • • • • • • • • • • • • • •

"

� recirlo estampado c/Iaços .. o o o o •••••••• o • • • 14,1)0 Cobertor para casal 0...................... 32,00 Houge Cici .. o •••••••••••• o � • o • • •• • • • • • • • • •

"

Opala lisa, todas as cores _ . . . . . .. . . . . .

" 5,00 Cobertor para casal, tipo superior " 40,00 Iiouge RoiaI Briar .

Opala francesa ............................" 6,00 Algodão Léro-Léro (peça).................. 32,00 baton Tentaçâo .

Opa.la inglesa _ , . . . . . . 7,00 Algodão Minho 40,00 Baton La laque .

Opala belga o o •••••••• o • • • .. 8,00 Algodão Douro o • • • • • • 50,00 Crem« Rugol "

Opala suissa Matarazzo 13,_)f) Algodão Argentina
"

55,00 Creme Coti .

Cambraia branca, 1 111t. largura . o • • • • • • • • • •

" lG,5o Alvejado Desafia, peça de 10 mts, 32,00 Creme de Alface o.. • • • • • • • • • • • • • • • •

,,'

Opala estampada, 7,OCl Alvejado P-olar, largo 1,50 peça... . 170,00 Creme Ponds .

Opala estampada 8,00 Alvejado Polar. larg, 2,00 peça 200,00 Fixbril .

Opala estampada (art. superior) 9,00 Algodão "C C" largo 2,00 peça 155,00 óleo DorJy e Frank Loyd .

Opala; estampada Ivette 12,()() Cretonc Lençol 6/4, branco mt, 12,00 óleo Cccy .

Zef'ir, artigo b01TI ...•.•..•.... 0 0..... 6.00 Cretonc Lençol 7/4, branco 111t o •• o.... 13,00 Óleo Eucalol .0'0 .........•...... o. o ••• o.....

"

Perca I para camisas 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco mt. 14,00 óleo Royal Briar .

J:r!col.il1e, arti go superior
" 10,00 Crct orie Impér-io 6/4, em cores ml. 13,00 Quina-Petróleo Saudar pequeno .

I'rlcoltne, tipo extra
" 12,00 Crcton c Amigo 9/4, cm cores, largo 2 mls. 22,0'0 (iuína-Peu-ólco Saudar grande .

Tr icol ine, .com salpicos 12,50 Crelone Amigo 10/4, em cores, larg. 2,20 mts. . 24,00 Quina-Petróleo Oriental .

Tricoline, para pijamas 12,00 Cretonc Carioca, 9/40 larg. 2 I11ts. br., mt. 20,00 Loção Br-ilhante .

Triroline branca, lavrada 12,0.) Creto nc Carioca 10/4, branco, larg. 2,20 mts. . 24,00 Leite de Colônia "

Brim pa.do colegial 5,00 Creton e Para.izo 10/4, hranco, larg. 2,20 mts. " 24,00
Brim pardo colegial, superior (i,oo Crelone Curió 9/4, branco, largo 2 mts, -..... 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom... . (i,oo Crclone Curió 10/4, branco, largo 2,20 mts. .. 30,00 Toadha Bom Dia 6,00
Brim fantasia 5,00 Crctorie Nupcial 9jc1, branco, Iarg. 2 I11ts. 35,00 Calças feitas para homens 22,00
Brim colossal G,50 Crctone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 40,00 Camisas de Tricoline desde 30,00
Br!l1l, urtigo bom 7,00 Hiscado Colossal para colchão, reclame

....." 5,50 Meias para homens desde 3,00
BrUl1 Singapura 8,00 H iscado enfestado paira, colchão 10,00 Meias Paulistas para moças 5,50
Brim Superíor 10,00 Riscado enfestado para colchão, art. sup.

"
12,00 Casacos de malhas para crianças " 10,00

Hrirn Estalingrado
" 12,00 Atoalhado branco e em cores, enfestado 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno 12,00

g1'das lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
,) ütas, meias. pijamas. cuecas. camisas. etc.

}.J
\ Comprar barato1 só na Casa Yolanda (filial) a casa que mais barato vende .•

RUA. FELIPE SCHMIDT N. 2

"

3,40
2,20
4,00
3,30
3,20
4,20
4,50
6,00
(i,oo
3,50
4,50
4.50
1;80
6,00
9,0')
9,00
3,20
4,40
4,1)'_}
5,00
4,00
õ.ou
õ.o»
5,Oll
1,50
3,l)()
5,00
1,50
3,50
8,50
7,00
8,00
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50

11,00
16,00
15,00
10,50
8,00

,

"

"

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

COMPANIDA "ALIANÇA DA B�tA"
Lutando co.ntra

I a tuberculose
I Rio, 28 (A. N.) - De acôr
do com o plano traçado pelo

I

presidente da República, vi
sando ampliar e irntensificar II

luta contra a tuberculose, a

Prefeitura do Distrito Federal,
pela sua Secretaría, resolveu
adotar no seu aparelhamento
anti-tuberculoso a prática da
vacinação. O Serviço Nacional
da Tuberculose, desde o ano

passado, instituiu a prática
pelo método 'IB. C. G.", e en

controu nada menos de 428 e3-

tudantes "analérgicos" , dm;
quais vaci'nou 328 ou seja mais
de 80'); do conjunto. Conside
rando todos êsses fatos, o sr-

__...
__ _ _ .....,... .......,._ _...._•.,J' w .a w,JW cretário geral da Saúde e As·-

sistência, devidamente autori
zado pelo prefeito, entrou em

uüendimento com a fundação
"Ataulfo de Paiva" para a

pronta instalação de postos de
"B C G" nos dispensários an

tí-tube:rculosos dos Centros de
Saúde. O primeiro pôsto será

Sapataria Barreiros oficia-tmente inaugurado, sába
do, primeiro de julho, no no

Rua Cons. Mofra, 41 Distrito Sanitário, que compre·
__......�._..........-.-.............- ....-_."...-.. .. --.... _-_..-- ..-.......-.-.........-..-.-......-....,.".. ende unla população de cêl'ca

Camisas, Gravatas, Pijames nacões dos ordos de Estatística Mj. de 150 mil habitantes, na qual
Meiasdas melhores pelos me· lit!,r,. umda PBesso!"1 Erevela o �uei é.: se incluem 12 mil escolares e,,

Inimigo o raSI. para os ln m'. .

Dores preços s6 na CASA MIS' lOS do Brasil. a lei é lnfle:dvel aproxlmadamente, 15 mll ope-

CILANEA - Rua Traiano, 12 (D. B. M.). ! rários.

Fuodada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicilie

71.6156.189,20capital • r-eservas crI
(,'Uras do balanço de 194%:

Responsab1l1dadea __ .• .... .... . .. _ ......•.•..••.• crI �.999.477.500,i58

Receita .... .....................•
. • . • •. era 70.681.048,200

Ativo __ .. . _ ...........•..•. - •.. Cr$ 105.961.917,-70

Sinistros pagos nos últimos 10 anos ..........•.... Cr$ 64.986.957,20

ResponsabUldades ... _ .. .. .... _ .........•.••••.. Cr$ 76.736.401.306,20

Bens de raiz (prédios e terrenos) crI 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamillo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Fr-ancísco

de Sã e Anisio Massocra.

Agências e sulHlgêncI8s em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguãl. Reguladores de avarLaa naa prlncipa�s cidades da América, Europa

e .iUrlca.

AGENTE EM FI,ORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmidt, n. 39

Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

J Correias de transmissão
�- � Vendem-se a preços baratíssimos,

sem competêr:Jcia; e diretamente
da Fábrica!

SE��A S
padrões maravílhos'os, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, sãe encontradas nos balcões da

Oasa SANIA BOSA
I

Diariamente recebemos novidaaes
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

-

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pilldo.. DIPluPlrldo.,
E.gOtldol, Anêmico., Mil.
qUI crilm MlgrOl, Criançl'
raquíticII, recabario I toni·
ficlçio g"ll do orglni.mo

Sa ng·ãi n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Os órgãos da Estatistica Milita,
têm apôio legal, quando 'l1timam
o produtor e o vendedor a mostru
o que possuem em seu estabeleel.
bentna. (D. B. II.).

Vendem-se
por 6.000 cruzeiros tr�s casas de
tijolos, com luz elétrica e em ter'
rena de 1.570 mts. quadrados, nas
Capoeiras (São José). Informações
com o sr. M, Azevedo, no Escri.
tório da Luz e Fôrça de Floria.
nópolis. 3v 2

Carreia
. Vende. se uma, de construção re

cent�. com banco de molas, tolda,
arreiOS e 2 cavalos. Informações
com Guolha, nQ rUQ TirQdentes,
10. lOv-6

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pr6l
de país inimigo. E, nesse e••o,
será julgado, militarmente, Bom.
lnim.o do BrallD (D. E. 11.).

RENNER

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
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.
AGtNCIA: PE:DRO SOARE:S •• S
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Propaganda

A restauração de Cherburgn ,

LONDRES, I (u. P.) •. FOI· REVELADO PELO SUPREMO Q. G. ALIADO QUE A IMENSA TAREFA DE REPARAR o PORT01 I
• DE CHERBURGO ESTÁ SENDO ENFRENTADA PELOS ENGENHEIROS NORTE.AMERICANOS, SOB A DIREÇÃO DO COw
MODORO WILLIAM, QUE FOI O AUTOR DOS PLANOS DE SALVAÇÃO DO SUPER·TRANSATLÂNTICO "NORMANDIE" E,
MAIS RECENTEMENTE, ESTEVE À FRENTE DOS TRABALHOS DE READAPTAÇÃO DO PORTO DE NAPOLES.
--_.==""".,==-===""'-""'-=-==========--=--=-=-=====--=---=._".-."""==================""-...",="""'"===============�

�----------------------------------------....--....----

Gabrielino
D'Annunzio
Roma, 1 (U. P.) - Confir

ma-se que o principe Gabrieli
no D'Annunzio, preso no setor
de Roma por motivos de segu-

�IDADE _ GUILHOTIN.A·
-

rança, é filho do famoso poeta
- D'Annunzio. Antes da ocupa- Temos o prazer de comunicar áos sr s . Industriais
RIO (D. NJ - Telegrama dívulgado pela imprensa desta ção de Roma a emissora do e Comercian tes de Florianópolis que reiniciamos nossas

capital diz que as autoridades alemãs de ocupação da França VO Exército advertiu os patrio- atividades, nesta Capital e em todo o Estado.
e de Vichí estabeleceram em "Dix" cidade situada cêrca de tas italianos que o vigiassem, Julho 1944. A DIREÇÃO.50 milhas ao norte da fronteira fra�co-espanhola, uma "Cida- �ad?s se�,s esf?rços para"cons-
de-Guilhotina", onde serão executados todos os "patriotas" !tltm� os .camlsas}erd�s , que Pla.nos e Realização de Campanhas de Propaganda
franceses que foram detidos nas regiões do sudoeste da Franca .: continuariam os camisas ne- para Lançamento de Produtos ou Aumento de Vendas;-------------------------"_ gras" de Mussolini, sob novo ,," I

P
serviços aVULSOS: desenhos artísticos e técnicos,n �na e as (ltnml1�s voadoras nome.

redação de textos, idéias para anúncios. (U II 1" U ii II II ii »
TANQUES DESTRUIDOS

RIO (C. M.) - Divulga a Não exerceria, essa condena- Londres,30 (U. PJ - Desde ...,......_..-_-..-...-..-......,................-__.-.-..........._-��_.......__�

imprensa desta capital um te- ção, grande influência no espí- que se iniciou a campanha
E

.....

Iegrama de Londres, dizendo rito dos católicos alemãs? aliaSia na Normândia, já 121 stão rotas as relaçõesque o sr. Eden recusou consi- A resposta do sr. Eden foi: tanques alemães foram até ho- Washington, 1 (U. P.) _ O govêrno dos Estados Unidosderar uma sugestão do deputa- "A meu- ver, o assunto compe- je destruidos. cortou ontem relações diplomáticas com a Finlândia. Deve-sedo independente Briberg, pa- te exclusivamente ao Papa. De Gaulle está recordar que o govêrno finlandês firmou há poucos dias um
ra o Foreign Office se pôr em Não penso em fazer qualquer convênio garantindo que a Finlândia não assinará a paz semcontacto com o Papa, relativa- petição nesse sentido". em Roma aprovação alemã. segundo informações de Helsingfors publi-mente às "bombas voadoras". �:EMBAiXAD'OR Roma, 1 (U. P.) - O gene- cadas no jornal "Dagens Nyheter". "O govêrno adotou esta de-A sugestão foi, em resumo:. ral Charles De Gaulle enco�- cisão sem consultar o Parlamento Finlandês", acrescenta o pe-"O Papa lançou, há longo tem- Buenos AIres, 30 (U. P.) - A tra-se atualmente aquí. HOJe riódico.
po, sua condenação da guerra chamado do Departamento de

lo chefe do govêrno provisório Washington, 1 (U. P.) - O secretário de Estado norteindiscriminada contra popula- �st�dO, �� se� P�si ���i� hO� da Fra��a .

Livre foi recebido americano sr. Cordell Hull informou que a Suiça se encarregações civís. Não se poderia ex- je e aVIa0, VIa a p embaixa-le1� audlen�Ia pelo Papa. De- Irá dos negócios e ínterêsses dos Estados Unidos na Finlândia.prímír o desejo de que conde- sr. Norman Armour, pOIS de alguns momentos ?e Como se sabe, a grande nação norte-americana rompeu hojenasse publicamente agora a dor dos Estados Unidos, na Ar- palestra co:r::r. o Santo�Padle, suas relacões diplomáticas com o govêrno finlandês.
arma bárbara dos alemães? gentina. De Gaulle VISitOU o cardíal Ma- --::--__

'

_

O CANDIDATO Em iniciativa %����n��C;�i!�âod:o�j����l�� FUlll!Il�ndo °m represa' II-a
"

�EPUBLICANO tas, o famoso general frances II II ,II •
Washington, 30 (U. P.) - A Supremo Q. G. Aliado, 1 (U. declarou que se encontra na l' .

.
.

entrevista coletiva, concedida P.) _ Informa-se oficialmen- Itália inspecionando as tropas _
Argel, � (U. P) - �nt�l1�.a-s,e autorizaâamente que '�.3a' imprensa em Chicago, pelo t lí d tAIU a lfrancesas que lutam no Quin- forças francesas do interior iueüaram. o primeiro grupo de S!,lS

. , .

e que os a la os mante c , ,.' pri ioneiros le 'ies T l iueil t .'

candidato republicano a presi- iniciativa na frente de Every, to-Exército. ,lSZ. Z, a m�., em represaua p_e o uei amen o !}e patpo-
dêncía, senhor Dewey, foi uma onde continua a luta. --- tas flanceses. apnszonados. pelos nazzstas. A execuçao (d'l; o

c.as mais concorridas de que se ..................._........._u_.._....
·uuu_ ....__....._

,

AO ALCANCE
. �7:��1�z-�e_v-a-d-a-<!_ep:z-t�-r:<!�g-u_n-L-�u_g.a!_da França. ,rl-r

tem notícia nos Estados-Uni- MUITAS CHUVAS Napoles, 30 (U. P.) - Mais EMBÃixA'DÔR'BRrTANIC·ô"I-if_···u ,:
-- -

.,.-
do" As próprias palavras do' (

. de metade das fontes de abas-
L d 30 (U P) E b ova� orcas

:r:;r��idente Roosevelt nem sem- '1nrual:�03�0�' c��vas ����� t�Ctimento dhe petróleo dos
I
na-

ra �� �:t�doS U:rüdos- h�a� I ges,manicas I

pre despertam tanta atenção I
�

antes que' dificultam as ope-
ZIS ads se abc aba�dor� ao aI' cadn- chamado a Washington o seu

P
upremo Q '.G. Alia��, r CU.

t
.."

- . ce os om aI e1ros a la os. <, ..) - Anuncia-se oficíalmenqm1:_n o essas �nmelras o.ecl�- raçoes de g�erra. TodaVIa,. os
com bases na Itália. 'embaIx�dor em ��e!l0s AIres, i te '. . \, .,raçoes do candidato ontem .e�- aliados contmuam progredmdo I lo embaixador britânico na ca-I

que foram IdentIf!cados "�!)
colhido., .

Porisso, nos arraiais e acham-se a menos de 20 _kms'l Comprar na CASA MISCE
I pital argentina alí permane-

vos eleme,nt?s. das forças �In�-
democráticos, se trata agora da famosa cidade de Siena. LANEA é saber economizar. cerá. I

dadas �elmalllcas, agora ian-

seríamente das próximas elei- I çadas a luta com o propósito

t��i�ª:;€ª&;4:l� li�E'ImIlL�II :��:::D:::��� :::�:��:o;���:��t��:
:;!��: I�IRI [IUlllIR �:::OCC�::LU::' ��?�?�1J.���r;�;:1i
nalistas, o sr. Cor�ell Hull de- bonde que estão circulando,
clarou que o governo norte-

d I Foi Ferdinando G I
como dinheiro, na cidade. Os

americano está considerando o Entrentan o rele gera em comerciantes que receberam
rompimento de relações com a quem morrau

flopenbague aquelas senhas em troca de
Finlândia. a artilharia \J I mercadorias serão presos e
.' _'".N_'-__- .....-_....-_.._.......-,....

-..-_.......4....."W Lo.ndres, leu.: P.) - Foi ()
Estocolmo 1 (U. P.) _ 11'- processados pelo Tribunal d�'

O F'erdiuaudo e 11310 o Alfredo . .' S O'U a N' lA'S escolf1eses Sllpl'enlo Q G Aliado 1 (li 'E-tI' rompeu, noje, uma !?;reve ge- e", r nça acionai. ssim, a,. _� .. , .

quem morreu s e esc are"J- 'p Ií
.

tá Ó, �

Londres, 1 (U. P.) _ Ofi- P) - As tropas americanas
. ,.."

�'1 ral em Copenhague capi.tal da o ICIa es a aconselhando o
• " í

mento acaba de ser propalado .

'

po d ' 1 "toO. �.

cíalmente acaba de ser revela- que operam no setor norte. I 1 BBC f' d
. Dinamarca. Todas as casas co- vo a esprezar aque a pra 1--·

.

"tacando pelo léste um foco dé ! pe rt .

do
., re e11'1nJ dOI-se a

merciais, inclusive os bancos. ca por ser passível de punição.do que a famosa quínquagéssí- �

A .
• mor e . o genera o, em

O
.

. . -

a resistência O'ermamca en I .

d h d
. - fecharam as portas. mOVl-

-------ma primeira dIVIsa0 escoces "'., ImalO e um c oque e aV108S,

I
..

t
'

denomI'nada "Hlgh-Iand" en- Beaumont-Hazue chegaram a 'b terríté f' 1 IA .A mento attngru, também, os S81'-
� , , ·80 re o ·e1'1'1 ano ln anc es . .'"\ . . , .

contra-se lutando na França. uma ou 'duas milhas das linhas II . ,. .

1
'

t VlÇOS postaI_s e telegráficos. A 6 A fRAGE Aluga·se
Esta notícia foi fornecida pe- alemãs enfrentando intenso Pt':·lUCl�lO, JU g��-s:lfqUâ s� ";�� [estação central' da estrada

àE:1
�K uma, na

toao d� artilharia inimiga
asse O gener.�. re O 'f?C , ferro e a estacão de cargas fi- rua Alves de Brito. TratQrlo Supremo Comando aliado. '" .

mas, eI:lt. segui a, se verll FICOU caram ig'ualm�nte inativas. na casa n. 70, da mesma
.., que a VI lUla era ° genera er- �

.

IS 1d' d J dI'
-

d 1 rua.' v -

Inan ° o ,lrnlao aque e. �••- --.-.-_-.-J'.-_ ..."..: ""

Assim, parece que a questão
ficou bem clara: foi o Ferdi
nando quem morreu ...

Nota da

Florianópolis. 1 de Atalho de 1944

Rua Trajano, 33, sobrado -- Florianópolis

I
f

I

!

i

I
I
i
"I
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FRACOS.
AN�MlCOS Tipógrafo

Para trabalhar em Blumenau,
h'.lrna grande firmo", precisa-se de
bom tip6grafo que conheça, in
clusive. serviço de obras. Tratar na
CASA 43, livraria e papelaria, rua

João Pinto, 91. 15 v,·l

Stalin telegrafa
Washington, 1 (U. P.) - O

marechal Stalin dirigiu uma Gr.nd. Tónico

I
���:J:�� r�����e;�ft�'áfi�aes�� "'_.''_w''-'' - •• -------......----- ApélO ;:::im��to�O��
despacho ,o comandante em 32.000 PRISIONEIROS

achou Q importância P�:so950q�;u_
chefe dos exércitos russos fe- Nápoles, 30 (U. P.) :- A zeiros, afim de que ma devolva
licita o chefe do govêrno nor-,ofensiva aliada !1a Itália com_e- pois que ta! quantia não. me per�
te-americano pela conquista çou a 12 de malO. Desde entao tenc;, e nao. ten�o meIos para

. "-

de Cherburgo pelas tropas es-' até hoje foram capturados I paga:.la. PerdI-a, Junta�ent,: com J)i I '-
d 25 000 a mmha caderneta de IdentIdade

tadunidenses do general Brad-132.000 a:lernaes,_ s�n o , 1- Soldado José Eduardo Germano;'Ij"
ley. .pelo Qmnto ExercItO. do. W. C.R. 3 v•• 1

TOMEM

Vinho CreDsutadu
"SILVEIRA"

_--------'""-,..---..., ....�_,_""_"",��.'-,. â:,._ .,6 -,......,. ; J!O
__ ..J;l"e,.;tF ........ - '"''''
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