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Extraordinária
violência

Nova emissora

Roma, 11 (U. P.) -- Infor
ma-se agora que a tomada d _:)

Rosigano e de Castelina foi
caracterizada por uma víolén
cia como raras vezes tem sido
observada desde o início da

grande ofensiva al iada, "Lu
tou-se nas ruas, nas casas, nos

pateos, nas adegas, com todas -

as armas" - diz um porta-voz
do Comando aliado.

o
Com o prefixo KWIX, fG�

experiência, ontem, das 11 ils
13 horas (onda de 19 mts. 62) _

e das 13.15 às 16 e das 18.45 �s
19.45 (onda de 16 mts. 8!:1)
uma nova e poderosa emissora
norte-americana.
Para aqueles que ontem não

a escutaram, avisamos que no

vas experiências serão feitas
naquelas faixas e àquelas ho
ras, nos próximos dias 24 e '11
do corrente.
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:ed�!r:: ITrancando OS· alemães numa armadilha
Londres, 10 (U. P.) As I Moscou, 10 (D. P.) - Os e�trincheirou-se atr�s de b�r- �rier:.tal. A investida. russa, em

fôrças alemãs, que defendem nazistas lancaram mais cinco ncadas, para cumprir as 01'- direção ao golfo de RIga, amea-
regtmentos de "élite" à defesa dens de Hitler e resistir até o ça fechar numa armadilha tôVilna, retiraram-se para o

centro da cidade. Quem o in- de Vilna, neste fim de sema- último homem. Além do mais, das as fôrças alemãs na área do

forma é o comentarista von
na. Mas, apesar disso, os russos Vilna está ameaçada de cêrco Báltico, que eram calculadas

Hammer, da agência D. N. B. continuaram penetrando na

I pelas fô;ç8:s do terceiro exércí- eJ? cêrca de 20 d�visões: Ro�
A mesma agência informa, cidade, tendo-se apode:ado do to da Ru�sla B.ranca, que pene- pldo.o corredor, d�a a dl� r:;aIs
também ue írrom eu víolen- aeroporto e da estação ter- tra na Lítuania pelo sul e �o- estrelt�, de que ainda dispõem
ta luta 'e� Uténa, �a rodovia Ir?viária. Fontes �J�mãs n�ti- derá cortar a reta�uarda.nazls- os, n.azlst�� ao longo do .mal�
de Kovno a Dvinsk. Essa notí- ic�am qu� a guarmça? da maI�r ��. Com a.,?c_upa��o de Llda, as Ba}tl�o, gra_nd:. pa�te desses FiscaiS
cia indica a possibilidade. de cidade lituana, depois de. reti- i�rças soviéticas ja chega��m.a exercitas ficaria Isolada ao administrativos
ser cortada a ligação entre

I rar-se para o centro da cIdade, cerca de 150 kms. da PlUSSIa norte.

Duinsk e KoV'no. tA 8 qUilômetros. IMais golpes Os menores

O frio no Rio ele Periers sôbre os nipões jornaleiros
Grande do Sul Despachos da frente dizem Londres, 10 (,? �.) ,,- Um Rio, 11 (A. N.) - O Depar-
GARIBALDI, 10 Neste que os "tanks" americanos es-· desp�cho da agencl� !rans�- tamento Nacional do Trab-l-

município vem fazendo inten-/ tão atacand_o para o. sul� ao c�an , datado, de T09-�lO, not:- lho, visando amparar a situn

so frio. A temperatura mini- longo do VIre, em d�r:çao a' cia que podelo��s forças a€- ção dos menores jornaleiros
ma atingi� � gráus ab�ixo �e I

Pont .Hebe!'t, a 7. quilômetros
reas norte-amer�canas atac�� nesta capital, determinou à Gral. I. RegDerazero e a máxima a 2 graus aCI- de Samt-Lo. O ataque ao norte r�m Guam e a� Ilhas do, arq�I Divisão de Higiene rigoros l.

ma de zero, _' .regístrada .às 14' de Saint Eny fez com que os pelgao das �ananas. ,Alem dIS- fiscalização junto aos propr ie- Salvador, 11 (A. N.) - Em
horas. PDr curiosidade, muitos I americanos 'adiantassem suas 1'0, Guam fora ,t�mbem bo�- tários de bancas de jornais, no avião da FAB, prosseguiu via-

_1
garibaldinos expuseram em! linhas outros mil metros at8Ibardea�� ?or varies cruzadores sentido de não entregarem pe- gem, ontem. para o Recife, o

JL seus quintais água em vasilha, I pequena distância de Neuville. e destrOIeres. riódicos e revistas a menores general Isauro Reguera, n01')

e, pela manhã, ao levantarem-, Êste considerável progresso

AV]'SO
que não estejam matriculados comandante da Sétima Região

se, viram-na completamente I
colocou Bradley a 8 quilôrne-

. "-- • na. Casa do Pequeno Jorna- Militar, sediada naquela capí-
transformada em gelo. tros de Periers.

•
leu·o. tal.

.

Y R I b
-

I" d Dr. M. 8. Cavalcanti O b· d I
- -

on omme so a pressao a Ia a De regreaso de sua, 9iagem em alxa or a emao Dao gostou...
Frente da Norrnândia, 11 (U. P.) - Irromperam os bri- REASSUMIU SUA CLlNICA Vaticano, 11 (U. P.) - Informa-se autorizadamente que o

tânicos nas aldeias de Eterville, Maltot e Brettevile, ao sul do Das 3 às 6 hs. embaixador alemão perante a Santa-Sé, barão von Welzhaoker
rio Odon, conquistando ainda a importantíssima colina "cento R,:_�_!.erna�do Machado, 11 visitou ontem a monsenhor Tardini, secretário para os assun-
e doze" a cavaleiro das posições nazistas no saliente do Orne, «Ultimatum» à tos extraordinários, afim-de protestar contra o que denomi ...
no Odon e ao sul de Caen. Os norte-americanos, a. seu turno" Bulgária

nou "abandono da tradicional norma de neutralidade do Vatí-
avançaram pela estrada da Normândia central, rumo de P8-

A . " 11 (U P) F
cano", em favor dos aliados. O protesto afirma que o Vaticano

rers tomando de assalto Saint-Eny. Outras colunas de Bra- ldl�olla, ,. .

1 't
-

�n-l se mostra demasiado amistoso para com os aliados assínalan-
1, lt beceí d t d

.

V' f' d tes ip omatJcas ues a capela elo q e' d' d
.

li d
' L

d ey amp taram a ca eceira- e-pon e o no Ire ican o a .

" . R" I
u gran e numero e generais a iauos foram recebidos

.

d S' t-Lô S d d 1 t anunciaram que a USSla ex- pI P diêncí .

1apenas seis kms. e am -

. egun o ec arou o por a-voz .', _. , I
e o apa, em au iencia especta , enquanto que o Sumo Pon-

do Q. G. Aliado, a ofensiva do Primeiro Exército norte-amerl- pedíu Y:tmal admtOestaç�o lt�llll.l tífice concedia audiências coletivas a centenas de soldados
I R l-VIl na men e um U im-i- iesd d dR' ,.

cano promete grandes resultados. O genera omme procura t " 'B 1
' .

ti -rÓ:
nes e a que a e orna. O ponto mais seno abordado pelo pro-

enfrentar a pressão aliada, que se faz sentir em toda a frente, dum
- a u gana, �obors I )'J testo alemão é, sem dúvida, o que se refere à aceitação. por

e já lançou à luta alguma de suas reservas blindadas. Pareee e que ':lesse slua co a oraç,,�i) parte do Vaticano, dum representante do govêrno holandês e�

que o comandnate nazista está disposto a travar batalha deci- com a eman la. tabelecido em Londres, pois implica no reconhecimento do
siva, de grandes proporc;:,ões, na atual linh� normada. No setor, BOVINOSDAm__,e_s_m_o_p_o_r_p_aI_·t_e_d_o_V_a_ti_c_a_n_o_.

_Til1y-Caumont, os alemaes tentaram reagIr, mas seu contra-, ARGENTINA,
ataque foi imediatamente, contido pelas fôrças britânicas.

Rio, 11 (A. NJ _ O presi- A representação brasileira_
D d

· -

b "t
Ao.. dente da República autorizou b d F- I

Ao

d-estroça os por aVloes rI anlCOS o Mi��s�ério da Ag�icultu:a � a an ona a In ao 1ft
, . f'b i d t '1

.

t' adquml' na Argentma pnncl- Rio, 11 (C. P.) - Um telegrama procedente de Estocolmo
. Lond:'6s, 10 (U. P) � M�l? uma a r ca e pe l"� eo sm :- palmente na ExpOSiÇã� de Pa- informou que os brasileiros residentes na Finlândia haviamtlco alema, esta na PrusSIa, fOI bombardeada, na nOIte passa- lermo em Buenos Aires ani- deixado o país, com destino a Suecia. "O Globo", procurandoda, pelos "Mosquitos" da RAF. Outros ,aparelhos do mesmo

mais bovinos reprodutor�s des� apurar a ver,acidade da informação, colheu, em fonte autor:-
tipo incUl'siona!ral? sôbre a Franç� o_cuI?:;d,a, antes do amal:he-Itinados à venda no país, den- zada, que tivera ordem de deixa'r a Finlândia o ministro Paulo.....
ceI', m,artelan�o lmhas e_ pontes ferIovlanas, bem .com� tI e�.s I tro do plano organizado para de Sou�a. Dantas, q�e ali e::ercia as funções de encarregado
p.or. tras das Illlhas alel:1as. Perto de Chartre,s os aVla.dol�s �ll- �aplicação dos atuais recursos de negoclOs do BraSIl. De acordo com as instruções das nossastamcos atacaram e destroçaram um comboIO de can1ll:hoGs :Ol'camentários para êsse fim. autoridades, aquele diplomata seguia para Estocolmo ondealemães, que se estendia pela estrada fora, numa extensao de •

foi incorporal'-se à nossa representação alí chefiada peio mi-16 kms.

•

'

• Salvo pela nistro Sebastião Sampaio. "O Globo" diz ter conseguido apu-

EsmagadOS os Japoneses em Salpan Penicilina I
��:xi��r ��oB����ie:a ��l�I��d��a:;�e�os�. ��l:e���â:��d� �:-

.

.'

tendo sido aposentado, transferiu sua residência para a Suiç�:
São Franci.co, 11 (U. P.) - As notícias do Pacífico re1'o- TAQUARf, (R. G. do Sul), onde agora se encontra.

rem-se ainda à conquista de Saipan, no arquipélago das Mari�1.- 11 - Pela primeira vez fOil-::a�-----.::--------------------nàs. É interessante assinalar que essa ilha tinha para o Japao empregada na região do Alto sas francesas na Ru'ss·a mesma importância que tem, para os Estados Unidos, Pearl Taquarí, com inteiro êx�to, a 'IaHarbom:". Sua defesa custou aos japoneses mais de mil aviões, I penicilina, num aluno do Se
e 60 navios seus que foram afundados ou avariados. Os norte-,mínário Seráfico desta cidade,
americanos, contudo, puderam rehabilitar�se do sério gol])c acometido de pneumonia du
recebido em Pearl Hwrbour, h'l.a..S, tudo indica que os ja,poneses! pIa. Encontrava-se êle em esta
jámais voltarão a Saipan. E Saipan � note-se � dista de Tó- I

do desesperador, achando-se
quio menos que Pearl Harbour, de São Francisco. As 1.500 111i� agora restabelecido. A penici
lhas, que s;eparal11 Saipan de Tóquio, representam, para os po- lina foi fornecida pelo Depar
derasos B-29, as Super�Fol'talezas Voadoras, apenas um "lJUlo" tamento Estadual de Saúde,
e daí o imenso valOlr que suas bases terão para os próximos por solicitação do médico assis-
PQl'obardeios a,os "filhos do sol )1�scente", tente clr. João Maia ;FHuQ,

Nas ruas de
Livorno
Londres, 11 (U. P.) .A

BBC informou que as ruas ele
Livorno estão sendo teatro de
luta entre elementos fascistas
e anti-fascistas e, ao mesmo

tempo anunciou que os chefes
das organizações do Fascio
abandonaram a cidade.

Os efetivos do Batalhão Vi
lagrã Cabrita e dos Batalhões
Ferroviários - 10 e 20 foram
acrescidos de um major de en

genharia, do quadro ordínári o,
para exercer as funções de fi 3�
cal administrativo.

Moscou, II (S. F. 1.) - O g'l'UpO da aviação francesa "No]'
mandie", que luta ao lado dos aviadores russos, destacou-;,e
n�s últimos dias pelas brilhantes vitórias alcançadas. Nesü�s
tres dias o grupo "Nol'mandie" abateu 8 aviões inimigos, perdendo

.

apenas um aparelho. Essas vitórias foram todas con
quistadas pelos mais jovens aviadores: segundo tenente Mo
net,. seu irmão,. aspir�hte Charles Monet, Caseuve, Tadourel
e Mlguê. Os maIS antigos combatentes sentem orgulho em ver
OR ma.i$ moços seguir a. tl'adição de seus glQriosoe f.�itos.
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano c-s 70,00

I Semestre Cr$ 40,00
Trimestre c-s 20,00
Mês €r$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano c-s 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre CI:$ 25,00

Anúncios mediante contráto.

I Os originais, mesmo não puhli

I casíos, não serão devolvidos.

A II i reçào não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Móveis
(omprar, vender ou alugar

só na

,I A SERVIDORA I

ra maior organização no

gÊinero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Movimenta-se, o Sindicato dos MédiCOS'jRio (Pelo correio) -- Como mente' dar aos médicos uma

já foi divulgado, o Sindicato: satisfação das medidas, que o

d?� Mlédicos realizou uma reu- !Sindicato vem pleiteando no

níão, na qual foram debatidos sentido de assegurar à classe
problemas que de perto ínte- condições mais favoráveis de
ressam à classe, ficando decí- subsistência para os faculta
dido que na próxima reunião, tivos.
a 1� do mês pró�i:no, fosse de-I Prosseguindo, diz o dr. Ta
batida em plenário uma mo- � vares de Sousa: - Há tempos,
ção a ser encaminhada ao pre-/! enviamos um memorial ao pre
sidente da República. sidente da República, no qual
A propósito da atitude assu- se consubstanciam às nossas

mida pelo Sindicato, a nossa. necessidades e reivindicacôes e

reportagem ouviu o dr. Tava-Ía atitude agora tomada' p�la
res da Sousa, presidente da-I entidade classista vem abor
quela entidade classista, o qualldar, entre outros, dois dos pon
inicialmeJ?-te no? declarou ter t�s contidos_no mem�rial, CJ,�e

! tr�nscornd� ah�madameJ?�e e I sa? � questao do .salario e a

nao com agitaçâo a reuniao le- [críaçao de um Instituto de Pre
vada a efei:o pe,lo .

Sindicato, I vidência. Os outros aspectos elo
havendo discordância de pon-j problema se consubstanciam
tos de vista tão só quanto à fi- na estabilidade funcional den
xação da data da nova sessão, tro de um prazo a ser estudado
que, afinal, foi marcada para e ° amparo ao médico quanto
o dia 14 de julho. Essa reunião aos acidentes sofridos quando

continuou o dr. Tavares de mo desempenho de suas
: fun

Sousa - teve por fim exata- t ções.

I _.... ,

FILHA I MA E , AVO I

(OU REGULADOR
'MULHER

VIEIRA:
EVITARA DORES
Cólicas UterinasAlivia as

Dia 15 de iulho
(saCado)

Grande soirée em homenu

gem às F'e d e r o çôes de Vela
e Motor de Sã.o Paulo e do

Rio Grande do Sul.
Dia 23 -- do rn inqo - cocktail
dansante - das 9 horas da.

manhã. às 13 da tarde.

Almôço a reservar

DESPERTE II BILIS
DO SEU FíGADO

I «OS maridos atacam
de madrugada>)
Rio (Pelo correio) -- O cartaz

do Teatro Gloria continua a anun

ciar a nova peça de Paulo Onlon

I'
do: «Os maridos atacam de ma

drugada», apresentada perante
uma assistÊincia numerosa. O ou

I
tor escreveu urna comédia em 3

Emprvga-se com vantazernpa-
atos, fixando uma sucessão de ce-I

Edital de Praça com o prazo I
nas muito engraçadas, nas quais

Ira oomb-ter as irregularidades envolve ocorrências de ordem do
.

de 20 dias. O Dr. Herci- das Iunções pertódicas das se- méstica desenroladas em tôrno de
lia João da Silva Meâei- [Iberas É calmante e regulador duas famílias cujos chefes são as

TOS Juiz' de Direito da dessas funções. i
sociados de uma fábrica de teci-

2a vara da comarca de X
dos, mas, em cujos lares domi

Flori
,

l
FLU O-�EDATINA. pela flua _Inam as espôsas, tendo os maridos

ruinopo is, na forma comprovada t'ficácia, é muito re- m situação secundária. Um dêsses --

da lei, etc. cettada. Deve ser usada com �

10
Fagundes. - vivido pelo ator'

Faço saber aos que o presen- confiança. I
Jaime Costa, consegue, dep_ois de

te edital de praça com o pra-] FLUXO-SEDATINA encontra-se
25 anos, dominar a situQ,ção. co�

- o emprego de severos metodos o.e

zo de vinte dias virem, ou dele t,'ID toda parte. I energia; mas Q outro -- o Brito
conhecimento tiverem, que a -- interpretado por A"istóteies Pe

requerimento dos interessados, :..:=============::::::=:::::::::::::::==:.:����=�.��.....��=-' na, que utilizou o ruearno praces·

O oficial de Justiça deste Juizo,
so indicado pelo sócio e amigo.

Levam agora
. não teve sorte igual. tendo de su-

ou quem suas vezes fizer, há I portar violenta reação da parte da.
de trazer a público pregão de •

15
· "LV"HO R IMOS I espôsa.

ven.da e arrem�tação a quem qnasl dias II li li � --
mais d,er e malOr.la:r;ço ofer�- Londres, (U. P.) _ Sôbre CIRURGIÃO-DENTISTA í C&vis da Prússia
�er, alem da avalla�a?, no dia a frente e a retaguarda alemã Rua Vitor Meireles, 18 r Estocolmo, (U. P.) - O

u?ze de JUlh,o. próximo,
.

na i na Normândia, a atividade aé- 1 "Stokholm Dagbladet" confír-

�rente do Palácio da J�stIça, [rea está tendo efeito "definiti- • _-l ma que os alemães já começa-
as

. quatorz� horas, o ímovel vamente desmoralizador" sôbre CASA MISCELANEA. d istr .
vam a evacuar a população ci-

abaD�o descrito pe�tencen�e a� os transportes. Um prisioneiro buidora dos Rádios R. C. Pi vil do léste da Prussia Oriental.
espolio de Carolma P�Itela. revelou que precisou 15 dias Victor, Vávu las e Dsicos Consta que 15 mil pessoas já
Uma pequena casa, situada .. Rua Trajano, 12. foram transferidas.
nesta capital, à rua Nova Tren- para atmgI.r a fren.te; em tem-

to, sob n. 101, construida de ti- pos normais o trajeto levava

jolos e parte de madeira cober- algumas horas. Acrescentou

ta de telhas, parte forr�da, as- ,que sua unidade foi .d.ividida
soalhada, envidraçada á fren-I

em quatro para facilitar
.

o

te, com diversos compartímen- tl:ansport�, e apenas duas atm

tos e seu respectivo terreno.: giram o fim.
'1 ___

com vinte (20,0) metros de

S 1-
·

frente á dita rua Nova Trento, « a ao americano ({

por vinte e dois (22,0) metros
de fundos onde existe uma li
nha quebrada para léste com

quarenta e nove (49,0) metros,
tendo de fundos quarenta e
dois metros e trinta centíme
tros (42,30) confrontando a
léste com herdeiros de João
Menezes e Antônio Ezequiel,
fundos com terras de Firmino
Machado e outros, e oéste com Preços módicos e
João Borges, Maria de Concí- . .

lia e outros, onde tem 42,30 SerVIço garantldo
de. rundos, avaliada por um Vitimado pela
míl cruzeiros (Cr$ 1.000,00). � explosão duma
para que chegue ao conheci
mento de todos a quem ínte- granada
ressar possa, mandei expedir . Falec�u. n� cidade de Vitó
o presente que será publicado rr.�� E�pmto oanto;_ em conse

e afixado na forma da lei. Da- quencla da explosao de uma

do e passado nesta cidade de g;anada, o jov�m Anselmo Jo

Florianópolis, aos deseseis dias s� Hess, 9.ue alI servia �o Exér
do mês de Junho de mil nove·· CItO NacIOnal na qualldade de
centos quarenta e quatro. Eu 20 tenente.

.

FJcgina Galetti, escrevente ju- Em plena mOCIdade, contan
Tamentada o subcrevo. (ass.) do apenas 20 anos de idade,
Hercilio João da Silva Medei-Imorreu o inditoso moco no

i,os. Na margem: Selo oficial. cumprimento do dever. Era

Está conforme o original ao natural do distrito itajaíense

Iqual me reporto e ou fé. Regi- de Luiz Alves, e filho do sr.

na Galetti, escrevent� jura· Leopoldo Hesse, comerciante.

ment�da, ..,-- ali e$tabelecldo, I

Recen temen te inetaled?
nesta capital, para ondu

lação permanen te, equi
pado com todo conforto,
Ta está funcionando o

"SALÃO AMERICANO",
sito à rua Visconde de

Ouro Preto, ri . 2 (ao lado
do "Belo Horizon te").

E Saltara da Cama Dlsposto para Tud.

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
c apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sio
extraordinariamente·eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilise você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cartcr.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

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

Não são ferozes os
índios «borôros»
Rio, (Pelo cor re io] -- O Sé. José

Maria de Paula, drre toe- à o Servi
ço de Pr'(teção aos Ln d ío s , enviou
ao "Diário de Notícias" umc soli
citação, afim de ser esclarecido o

seguinte ligeiro equívoco verificado
na entravista que , a pr-opôci to dos
indios Umutinas, concedeu, há di
as, àquele jornal: -- os selvicolas
decJarados "ferozes e irreàutlveis"
pelo Cc riç resso de Raças de Ber
Ii.rn , forem os botucudos. do mu

nícipio de Blurr.enau. em Santa
Cato.rina, e não os borôros confor
me saíu publicado. O equívoco em

apreço originou se da ciacunstân
cio de que botocudos e boiôros es

tiveram sob aquela classificação
de irredutibilidade ao trabalho
de cateques e ambos\ entretanto,
acabaram id�nticamente 'pacifica
dos pelos métodos preconizados e

praticados pelo general Cândido
.

Rondon.

Perca-'a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
lJm médico da California que atende

as Eatrêlas de Cinema de Hollywood
r.cscobrtt. U111 método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antlcstética. 'Esta descoberta chamada
Forlnode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
" saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover O excesso de gordu
ra. Peça Formode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
V�ntla soh prescrição médica

MACHADO· & CIA.
AqÊincias e Representações em Geral

Matriz: Florian6polis
Rua loão Pinto. n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

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

do t.tado
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Defendendo
......

J

a. bôlsa do Povo

o santo do dia

MACEIÓ, 10 (E,,) -- A COMISSÃO DE ABASTECIMENTO DO ESTADO COME
ÇOU A VENDER OS GÊNEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, COMO SEJAM:
FEIJÃOJ CARNE E FARINHA -- À POPULAÇÃO DA CAPITAL, POR PREÇOS IN
FERIORES AO MERCADO, NO SENTIDO DE ALIVIAR A INVESTIDA DOS GA-

NANCIOSOS�

S. Pio I' foi eleito Papa em 140.
E' êle a décimo ou o nono Sumo
Pontífice, conforme se faz entrar

na contagem a s. Pedro. Admite'

se, hoje, como ano de sua mort.e
o de 154. De toda sua vida e oh

vidade como chefe da Igreja e o.be
se somente que. durante seu pon

tificado, o irmão do Papa, Hermas
escreveu o célebre livro "O pastor".
A Igreja celebra a mem6ria do

Papa-Martir no dia 11 de julho
--...-...-�.......,......,...---..-..�

Será representada a

opereta "Les Cloches
de (orneville"
Rio, 10 (E.). - No dia 29 de

setembro, à noite, e em vespe
ral no dia IOde outubro próxi
mos, M. Elsa Van Laeken, dele
gada geral da Cruz Vermelha
Belga no Brasil, levará a cena

no Teatro Municipal a opereta
"Les Cloches de Corneville".
Os ensaios que estão sob a

dírecão do mme. Xima e do
qual participam perto de uma

centena de senhoritas e rapa
zes de nossa sociedade, já estão
bem adiantados, reinando
grande entusiasmo.
As reservas de localidades es-

�ã�e���e���e:�����P�������i� I

Menosprezam a I·nlporla'"nCI·a de Caen Tifo no território
das. vítimas brasileiras, france-

di sas e belgas da guerra. - normal O
it.....,._··t-.

..

·t·
.........._.."'....

·t-
..·······.,._.._·

I Londres, 9 (U. P.) - Com o assalto a Caen, os aliados Com as Fôrças Britânicas na

"leU IS a mor o em estão novament: e�n marcha ao long? de toda a frente .de �80 Normândia, 10 (U. P.) - In-

L d
krns., na Normândia. Os norte-amertcanos, na nova ofensiva forma-se que foram assinala-

00 res ontem lançada, ao norte de Saint-Lô, oCU])aralI� Saint-Jean- dos casos de tifo em território
I. dr 10 _ A uncía-se -de-Maye, bem como Gouchene sem que os alemaes opusessem normando, onde é deficientís-Jon I es, n" .

. .,.

que William Lutley Sclater, �1e! maior res�s�el�cIa. . , .
simo o abastecimento de água,

80 anos um dos maiores errten_lOs brrtamcos e canadens.es tinham uma serre de baluar�8s gás e eletricidade. Da cidade de
did ri rn I' e ornitolo

. bem a dentro da chamada "lmha Byron", composta de aldeias Caen já saíram inúmeros civís,lUa" u zoo ogla
. I . r:

. A A

aia do mundo morreu vítima
I fortifIcadas que se �stellden� em torno de Caen. Segundo esses principalmente mulheres e

'd'" b b' d lernã I despachos, os alemaes resistem ferozmente, em sangrentos crianças, que passaram a abri-. e uma om a voa ora a .

M
' 1'· 1

-.'

,
.

........_>J"W'................".,.,...,....."""'_........_......-..,.._....-.......,-. : combates corpo a corpo. as a rac 10 a ema Ja começou a ([- gar-se em cavernas e poços

R·--EN--·-
· ....

·N-JY>····E....-- -R· I minuir a importância de Caen, o que é considerado como i {l- abertos na areia, na zona entre
dício de que cs nazistas prevêem a próxima retirada das tôr- Caen e Carpiquet..

ças de Rommel.
� Falecimentos:

,UOVOS e Vítima de insidiosa pneumonia,l' faleceu, ante-ontem, na cidade de

US "DOS Canoinhas, o professor Alinor Viei'
a ra Côrte. O extinto ocupava o car-

Nova Iorque - Conde Nicc - tre Mussolini e Bonomi não

I
go de Inspetor Escolar e presen-

la Fiorenze - (Exclusivida. ,e deixou ent rctanto de causar COMPRA e temente, exercia, em comissão. as

do CEC para "O Estado") -' certa piedade a todos os ita- VENDE funções de Prefeito do Município
Segundo informa o telégrafo: lianos. Piedade pela loucura I

• de Canoinhas. Deixa uma brilhan·
� Idi@mas por- te folha de serviçcs prestados 00

Internacional, Mussolini terra

I que gradativamente se vai! tuguês, eapo- magistério catarinense, onde, por
formulado ao "fuehrer" os apossando do "ex-duce", ao' nhol, francês. largos anos, dedicou a melhor e a

seus desejos de entrar na Ale- acreditar que ainda há lugar inglês, etc. maior porção de sua existência.
d '1 I '1' Por isso, e pelo fato de haver sidomanha afim de melhor cui ar i para e e na ta la que resurge Romance, Poesia, Religião, Aviação I um cidadão de vida limpa e la-I da sua saúde, profundamente i livre, independente e sobera- Matemática, Física, Química, Gao- boriosa. o seu desaparecimento

a.balada com os seus últimos na. logia, Mineralogia, Engenharia cio lcausou profunda consternação na-

fracassos políticos e militares. vil, militar e naval, Carpintaria, quela Comuna. e, também, no
, , Desenho, Saneamento, Metalurgia, seio do magistério barriga.verde,Segundo essas notícias a espo- Perdas aêreas Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo- onde soubo grangear a estima e o

sa do antigo "duce" e seu fi- tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri respeito dos colegas.
lho Vitório teriam sido eh L- Londres, 10 (D. P.) - Em- cultura, Veterinária. Contabilidade,

d
' .

b
. �

1
-

t h Dicionários. etc, etc.ma os COIll urgencla para r) ora a aVIaçao a ema en a ..........-_-..........__ ...._ ...............,.......,.. ...,�.

lado do ex-ditador italiano deixado definitivamente de ser SCORE DO FOLE
afim de assistirem qualqu-r a poderosa máquina bélica do Nivaldo Machado e Nelsa

5 O 1I desenlace que se acredita pos- princípio da guerra, dizia-se Rosa Machado
TRAJES sível. Triste tem sido o destí- aqui, hoje à tarde, que os ale- participam a seus parentes e

PARA INVERNOde Cr$ 390,00 a 480.1 no de Mussolini. Depois da sua mães estão utilizando com conhecidos o nascimento de
no mês de junho p. p.

g����:DINES de Cr$ 430,00 a 465.! ��d�i���lP���p��a�:I��l;t�:: ���it�d�::igJi����.o�:v���.��� s:�or;�!i:°a �U1;�r:!'���' I·A
...

·n··-e·Ã"t'····-d··-e······t··a
..

·q·
..

O
....

I=-o·
..

-r·a-··''"-o
......

COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 110. I Iib d d d d
.' ,

d d
'

MILITARES Cr$ 320,00 I nos a I er a e os el?alS lllCOS vem per en o uma me-
...........,... .. n - -

u.-
......

_.�y-
� - -, A Federação Taquigrafiea Bro-PANTUFAS

de
Cr$ 29,00 pOVOS, ao associar-se a HItler dniaa, ddees2d5eOoaPdai·are:,hD·��,. ppoorre�memaa; Kalay fOI detido siJeira reali.zou, recentemente, umPULLOVERS Cr$ 58,00 para exercer a tirania mui.« amplo mOVImento de consulta en-COSTUMES de o-s 390,00 a 480. dial Mussolini assinou o SeU perdas dos aliados têm sido al- Estocolmo, 9 (U. P.) _ O an- tre 0.5 taquígrafos brasileiros, ar-SAPATOS de Cr$ 50,00 Q 255. , .

.

AGÊNCIA: PEDRO SOARES •• 9 atestado de óbito, De senhor go maIOres. tigo primeiro ministro húngaro g�nbnos e uruguaios, com o obje-

B Ih
..

h
passou a vassalo. De opressor

.

-õ;"6r;.Io-:-·';i';"E-;;tWi�:-- ;nli�r Kallay foi detido, quando auxí- �l:OP��f���!�r um anel simb6lico

aca a'u naue o passou a oprimido. Depois da têm apôio legal, quando 'nUmam li�va cdentHenas d.e judeus aE flU- A votação, no que diz respeito6 r.onqnista da Sicília pelos exél'- o produtor e o vendedor a mostrai girem a ungna para a s 0- ao nosso país, processou-se favo
Porto Alegre, 10 (A. N.) - citos britânicos e aliados, Mus- () que p088uem em seu. e.tabeleet.. váquia através da sua proprie- r?,velmente à sugestão daquela en-

I f
",,·nt... (n "". M.)

d d '1 t d f t· hdade,Está tomando cada vez maior
I
solini passou a ser mil antas- �........_..........-........................---....., a e rura , per o a ron eIra. A:go F d -

Tt 'd t· d d b
-

d 1

V· I
'.

f . d
ra, vem a e eraçao aqui.incremen O a m us na a pes- ma e a erraçoes o passa ,o

10 eoto temporal E o que ln Olmam um espa- gráfica Brasileira de receber o re-
ca do cação neste Estado. Êsse da Itália. A sua quéda do go- cho de Berna para o "Dagbla- sultado do inquérito levado a efei-

peixe está encontrando grande vêrno, resultado natural de Porto, 9 (D. PJ - Violento det" de Estocolmo. Kallay foi to no Urt,;guai e na Argentina,
acel·taca-o nos mercados do cen- vinte anos de crimes, usurpa- temporal que açoitou a cidade recolhido a uma prisão em Bu- aprovando plenamente a sugestão_, O anel assim def' 't' ttro dO' país, para onde estã.o ções e tirania sem ln'ecentes, durante a noite, arrancou ár- dapeste. Não esclarece o despa- adotado e' em capa'ter 'Z:l tlVame� e

1 d d'
.

d t
.

h
"

t h d t·
. ln ernaCI0_

sendo enviadas grandes partl- traçou a comp eta eca enCla vores e es rum c ammes e e- c o quan o o an IgO chefe do nal, terá pedra branca (onix lei.
das. O bacalháu gaucho, como de Mussolini '110 cenário politi- lhados. Os prejuizos causados govêrno húng'aro deixou a lega- toso, não translúcido). ladeada pm'

é denominado, está sendo cota- co internacional. à recente n)- foram relativamente imoortan- ção turca, onde se asilara de- u� facho d? luz e uma, centelha.

rtO J'a' <l 92 cruzeiros a arroba. tida de llUl entelldim�ntQ eu- te� Ipois de sua auecta _ utro� palse,S do cont1n�nte e....
"'" .. . ..

.. !
.

., . ,-� . .' tQ.o lie�",Q OUVl<;lQS Q :r:es:pe�to,

S. Pio 1-, Papa e Martir

<JoJo. (J.� fie uma

uCWtêla.u rio. eút.ema
Os corações nobres cedem ante a graça de um sorriso

que Kolynos tornou atraente. Kolynos é o CrêmeDental
de Triple Ação: (1) limpa, (2) embeleza, (3) refresca,
de uma só vez. Experimente e verá como lhe

agradam o sabor e a ação penetrante da espruna
de Kolynos, que proporcionará maior encanto
à sua personalidade.

A «via erueis» de Mussolini

fVidaS�ciail
.••....- .•......

ANIVERSARIOS

Decorre hoje o aniversário do
nosso ilustre conterrâneo sr. dr.
Afonso d'Escrognolle Taunoy, di
retor' do Museu Paulista e membro
da Academia Brasileira de Letras.

Hoje faz anos a sra. Blética Vi
eira de Oliveira.

*

Ocorre hoje a data aniversário
da sra. Ruth V. Franzoni.

*

Faz anos hoje a srita. Edla Man
celos.

*

A sra. Sidônia Melo festeja hoje
a sua data aniversário.

•

Registra-se hoje o dia natalício
l da srita. professora Antonieta de
Barros, diretora ao Instituto de:
Educação. \

•

O sr. Eduardo Pio da Luz, lente
de matemática do Instituto de

Educação, faz anos hoje'
*

Faz onos hoje a menina Maria
Elisabeth Salum.

•

Festeja hoje o seu aniversário o

sr. Júlio Large, telegrafista.
*

Hoje faz anos o menino Sinval
Silva.

*

Completa hoje 10 anos a meni
na Nadir Nice Botelho.

Visit�s:
Em companhia do sr. cap.

Américo Avila, deu-nos ontem o

prazer :Ie sua visita o sr. Inezil
Pena Marinho, técnico de Educa
ção, 'do Ministério da Educação e

Saúde, que percorre os Estados
sulinos no desempenho das fun
ções do seu cargo. S.s. realizou
ontem, às 20 horas, no Instituto
de Educação, uma conferência sô
bre assuntos atinentes à cultura
física.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aproveitem os precos de Jlllho
�

da mui conhecida e baraleil�a

R��
�, iI
�J
�t<�
t�l*'", �,

Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo

compras, antes de veriFicar os nos so s artige!i.
15,o() PERFUMARIAS
12,00 I Pasta Kolvn os .

ü.oo Pasta Colgate, pequeno .

7,:10 Pasta Cnlgale, grande , .

(i,oo Pnsta Levei .

7,00 Pasta Eucalol , .

i,un S::>IJDnetc Carnaval caixa , .

7.00 SalJOllcle Dnrlv .

10,00 Sabonete Eucalol ',' .

11,00 Sabonete Gcss i .

,I;i,no i Sahonete Ca,liY() em bula, .

'W,O() Sabonete Vn le Quanto Pcsu .

5:'),00 S(d)�lO Ar istol in o � . . . . . . . . . . . . . . . .

"

7,00 Pó Lad i .

7,5n Pú Co ti pequeno .

Pó CoE grande .

PÓ Suspiro de Granada, grande , .. , .

Talco Xlalvu pequeno .,.,., .

Talco �[a]ya gra,nde , .

Ta lco Eucalol módio , .

Talco Encalol grande .

Talco Hoss médio .. , , .

Talco Hoss grancle , .

Taloo Gcssi grurido .

Talco Palmolivc , .. , .

j{ou,ge Tentação .,., , , .

Hougc Cicí , .

Hougc Roial Briar ., .

baton 'I'entaçâo .

Baton Lalaque .. , , ,.,

Creme Hugol .

Creme Coti , .

(,reme de Alface , .

Creme Ponds .

l' i xhr il .

(lIeo ])o()]'ly e Frank Lovd ., .

(>leu Cecv .. , , ,., .

ó leo Encalol " .

óleo Iloya] Briar .. , .

Quina-Petróleo San dar pequeno .

I (ruin a-Pcu-ólco Saudar ::(rancle , ,:.
()uina-Petróleo Orienl;J) ., .. , , .

Loç,iio Brilba,nte , , .

Leite de Colônia .

Economize o seu dinheiro, ccmprsndc na casa que mais barato vende.
a preços que são realmente 05 menores da

_ praça. Não faça suas
TECIDOS Brim Sehastopol , .

Chitas ".... ml. 300 Brim Caro':' , '.

Vcil estampado " 4:00 �hit.50, artigo s.uperior .

VoH estampado , , '.... 4,50 Cropon para, qUimono .

YoU estampado a escolher .. ".............. 5,00 Pelucia lisa. reclame , .

Pcterpans (reclame) ,........ ii.o ..) Pclncia estampada. com listas , .

Voil suiço 7,00 L'elucia estampada [VÜ']H: " ••........ ,.

Voil suíço (artigo supcr ior) 8,00 Pl'lu.cia com bonecos ,
.

Voil rornain '1' , .-.. 9,ou C:liCh::\, ar tigo bom .' ..

Linho liso, tortas as cores., ,., ,..... 5,00 C, ('hú, artigo superior ,

'

..

Linho estampado ., ,.......... J,ÜÜ Ll�('Jllira para casa cus, reclame: ., .. , ,.,.

Linho cstampado com 80 de largo ,. 7,o() Casl'lIlira para casacos, aproveitem ,.,., .

Linâio Ho!Lie " , '........ 10,.50 C"sl'lIliri" pora caSClCIlS, art. extra , .

Fusf âo estampado , ", ,. !J,dO .\lco,lICl. artigo bom ., , , .. , .. , .

]"uslão estampado (artigo' sup.) ,.... ltl,ou Lrin: Kaki .' ,. . "., .

!,:eterpan. (artigo super-ior) , .. , ,. 12,00
: eci do Iistado ,.',.,........ 7.00 CA�I.A E :\lESA
'r'ohra lco listado , "......... 10,00 Colcha branca par;l solteiro, art igo bom :lO,()()
Tecido 13cligeranie , .. ,......... 10,50 Colcha p'lra casai, artigo bum " ,.... 35,ot)
'i'eeido c/a"ii'íes ' ,.'... S.oo C(,jCItH pa,ra, casal, artigo superior , ,. "I;'í,o')
'.'ccido americano moderno., " ,..... 12,l)o Cobertor cinza, lã de l:úde .. " .. ,.,........ 11,:i:>
ri'obl'alcu' estampado ' , 7,()() Cobcrí or para solteiro , , , .' 21,00
Tobralco (artigo superior) ,............ 10,()() Cobertor para solteiro , .. , .. ,.... :W,()t)
Tohralco estampado o/corações '., .. ,.. 12,00 <:olJl'l'lol' panl soltuiro "............... 2S,oo
Tecido com barra (reclame) " , 10,00 Cobr-rí or para solteiro, tipo extra "..... 3:),uo
Tecido eOlll barra (novidade) .. , ,..... 12,00 Cobr-rtor para casal .., ,...... :lO,()()
Tecido el�talllpado c/Iaços ".. 14,do Cobertor para ('a,�;)l .. , .. , ,.......... 32,()()
Upa la lisa, todas as cores ,.......... 5,00 I Cobertor para casal, tipo superior.......... -lü.oo
Opala Iranccsa , , ,. íi.oo

I Algodão Léro Léro (peça) , ,......

" :�2,oo
Opala inglesa ,.. 7,00 Algodão �linho . ,....... ·((),oo
Opala belga , , ,., ,......... 8,00 Algodão Douro , .. , , ,............ 50.00

Opala suissa Xlalarazzo ,........... 13, >{) AJ;:;odão Argentina ., ,.. 5:í,i)()
Cambraia branca, 1 mi. largur-a ,. 1ii,5o .vlvejarlo Dcsaf'ia, peça de lO mts. ,.......... 32,00
Opala estampada. , ,...... 7,00 Alvejado Polar, largo 1,50 peça., .. , 170.00

Opala estampada _.........................

'" 8,00 Alvejado Polar, lo,rg. 2,00 peça 200,00
Opala estampada (art. superior) .,.......... 9,00 Algodão "e C" largo 2,()() pera l:i:i,ol)
Opala, estampada lvette ,. 12,00 Crctonc Lençol (j/4, branco 1:1[ , ..••.. ,.. 12,no
Zefir, arl igo bom ... ,., ,.............. 6.00 Crctono Lençol 7/J, branco ml. ".......... 13,00
Perca I para c�1üsas ... , ,............... 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco mt, '

... , . .... 14,00
Tr-icol i n.c, artigo superior ., .. ,.,........... 10,00 Cretone lmpér io Gí4, em eores JI1t. , <Ó: 13,00

:I:r!col!ne, tipo extr.a ... , .... ,.............. 12,00 CretO!1l' Amigo 9/4, em cores, largo 2 mls, .,. 22,00

1 nco]Ine, com salplcos .. ,.,................ 12,Sü Cretolle Amigo lO/!, em COl'es, largo 2,20 mts. . 21,00
Tricolinc, para pijamas , , 12,00 Crcione Carioca, 9/40 la,rg. 2 mts. bl'., mt. 20,00
'frÍf'oline branca, lavrada 13.00 Crelol1E' Carioca 10/4, branco, largo 2,20 111ts, . 2:1,0,)
Bri11l pa,rdo colegial :........ 5,00 Crelone Pan',izo 10/4, branco. largo 2,20 11Its. . 24,00
Drinl pa,rdo colegial, superior .,............. 6,00 Cr('tone Cllriú 9/ l, branco, lnrg. 2 mts. 2fi,()l) DIVERSOS

Brim aznl marinho, art. bom ,....... 6,00 en'tone Cll.rió 10/4, branco, largo 2,:W mts. .. 30.00 '[oH,lba Bom Dia ,.,..................... ll.()')
Brim fantasia 5,00 Cretone �ppciaJ 9/4, branco, largo 2 mts. 3;J.()() Culças feitas l)ara hOlllcns .. , , , 22.('Jo
Bl'irn colossaJ 6,50 Cn'tone �u9cial 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 40,no Camisas de Trico1ine desde , ,.. 30,o()
Drlm, artigo bom ,........ 7,00 HJscado Ccdossal para eolchúo. reclame 5,50 .\:eias pnra homens deslÍl' , " .. , . . . . . . 3,D;)
Drim Singapura ,... 8,00 Riscado enfestado palra, colchão 10,00 :\leins Pa.ulistas para moças ,.... 5,50
Brim Sup1erior : ,............. 10,00

I
Biscado enfestado parp colchão, art. Sllp. 12,00 Casacos de malhaiS para crianças 10,00

Brim Estalingrado 12,00, A1oalhac!o branco e em cores, enfestado,... 12,00 Dlus;JS de meia para criança; art. inverno.:. 12,00

Sedas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deix8ruos de mencionar, como: r�ndas,
fitas, IDeias, pijamas, cuecas, camisas, etc�

Comprar barato} só na Casa Yolanda (filiôl)� a casa que mais barato vende.
RU A FELIPE SCHMIDT N. 2

Niterói (Pelo correio) .,,- Há ""'u

3a.feira "OU:
algum tempo os moradores do! _

Cubango do Rio Fonseca, em

Niterói, andavam alarmadíssi
mos com a anunciada fuga de
uma onça do parque zoológica,'instalado nos terrenos da Se- A's 5, 7 e 9,30 horas

cretaria de Agricultura do Es- S�nsacional "fulo» da Paramount ecos "Cines Cor02dos) 26

tado do Rio e que, afinal, não dias da Normândia a Florianópolis. Cen8s autênticas da gl�cn-
passava de uma simples anta.' tesca epopéia, filmadas nos próprios locais da luta:

Voltou ela as grades do zoo de

I A l"nvasao d ENiterói e a população local fi-
. a uropa

I cou tranquila. John Howard na eletrizante película:

11 Agora, houve novo alarme, e I A It dcom justa razão, pois a onça I vo a a o passa o
,••••••••••••••••••••••••••8••••••••••••••••••••••••• i fugiu mesmo. Fugiu e pôs em I

THE LONDON & LANüASHIRE INSURANCE sobressalto, outra vez, todos os
COMPLEMENTO l'·'ACIONAL (Natura])

THE LONDON ASSURANCE moradores, até que, por deter-
TODOS PELA \fITORIA (Desenho Colorido)

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" minação do secretário de Segu-
Fox AIRPLAN NEWS (Atualidades)

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" rança Pública, a Polícia Espe- Preço: Cr$ 3,00 (único). geral Livre de C�nsura
Representante: L. ALMEIDA cial, de metralhadoras em pU-1
Rua Vidal Ramos. 19 nho, dispôs-se a caça-la pelas

...................... II :IIrJ••• matas vizinhas àqueles bairros.
{f

d d d S It J
�

d P
I Depois de muitas pesquisaso/',.' s 7,30 horas:

Irman a e o enuor esus os assos I felino foi visto, ao lo�g� ..
Acom- Programa Espetacular

U ·t I d 11 ·d d
panharam-no os pollcIaIs, de O me;is sensacional furo cinematográfico, cuia vinda a esta ca-

e OSPI a e \Jari a· e armas em punho, para evitar pital representa mais um (<tcu( de torce» dos «Lines Coroa-
aualquer surpresa desae:radá- dos" e ('utra vitoriosa apresentação da Paramount:. Cenas reais

Fundada em 1765 vel e espantados verificaram apanhadas sob o fogo! A invasão do Continente Euroreu
. .,. que "Jupira" - é êsse o nome

t" em

Comumco que assuntos referentes a procurador:a geral do animal- caminhava em di-'
todos os seus detalhfs:

d.a Irmandade do Senhor Jesú,s .dos Passos e Ho�pital de Ca' reção do parque. E maior foi o, A invasao da J4'uropaqdade .p��em ser Irat�d�s _

dIariamente, das 14 as 16 horas, Jseu espanto quando viram a,
-�

no e�crltorlO ,desta InstItUlçao, na ,Praça 15 de Novembro, 16IonçavoltaràjaUla,alheiaato-lJobn Howard no gigantesco ce'uloide da Co'úmbia, que traz o

(pavImento. te,rr.eo). .
do aquele alarme e aparato bé-'

espectador em «suipense»:
ConslstorlO, 8 de Julho 'i:A���O DUARTE SILVA

lico por sua causa... A volta ao passado
5v- 3 Procurador Geral.

Ir.,...,."................_- ..........- ......................... -_.._.........................__....__......� Dr. Artur Pereira
I Henry Wilcoxon nos 3' e 4' episódios do seriado para todos:

I' ..
-

I e Olt·vet-ra
O misterioso dr� Satã

",urso par.leu ar

I
COMPLEMENTO NACIONAL �NaturaJ)

de Clínica Geral de Adultos TODOS PELA VITORIA (Desenho Colorido)Doencas das crianças FOX

D i-I ,- T
-

f- Laboratório de Análises
AIRPLAN NEWS (Atualidades)

ac � ogra Ia e aqulgra Ia Preços Cr$ 3,00 (Unico). Imp, 10 anos

PROFA. LIGIA DOS SANGTOS SARAIVA cont�nua a �.6ns��t��rd�i,a�i:mr::teNu��: f �;;-;G:;�;;-;.;"'.�-
..

7;;-�.:�:�g:�:�.-"'
..

�.;;;:-;:.;:".w;�i'::::
lecionar. diariamente, atendendo das 8 às 12 e dos Machado,7 (Ed,S. Francisco)

,
elassf>s armAdA8, - o.. Ser'fJ Meiasdas melhores, pelos me-

14 às 18 horas, em sua residência, Res.: rua Vise. Ouro Preb, 7 11m "q1ilnt•• eo)ulll.ta". (L oores preços só na CASA MIS.
ng Rua SaldQl1hg lY.[Ç1dAhQ, 26 A. i P-,. I.L CILANEA - Rua Trajano; l�

Uma onç�diferente I( DIAESf"�.:z.�.
,

(I

SEGUROS
Ci

3,10
2,20
-í.oo
3,30
3,20
4,20
4,50
íi.oo
(i,()()
3,5,)
4,50
"1.50
1,Ro
(i,cll.1
\) ,00
!),GO
3.:!0
·1,·10
4,1)')
:),DU
4,1)0
5,l!o
ô.oo
5,ol)
l,JO
3,00
5,00
1,50
3,.)0
R.50
7,llO
S,oo
8,50
S,.ll)
3,50
2,00
3,lJl>
4,;){.

11,0,>
lG,o()
15,()()
10,JlJ
S,O!)

•
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A obra atribuida -ao «espírito» de Humberto de Campos
A Imprensa divulga telegra- O sr. Saladino Gusmão, vice- transitória. Fernando de Lacer

.mas proc�d�ntes do Rio, d,izen- presidente da Academia Cario- da, que mais tarde veio a fi-
I Ulpl",I,adu pela Faculdade Nac, de Mealcina da Universidade do BrasU) d d sa

. .. t
l&x-lnt&rno uo Serviço de Chn íca Médica do Professor Osvaldo Oltveír-a, médico ao

O que o ,JUIZ a �ara ao CI- ca de Letras, tesoureiro da So- xar-se no Rio, apresen ou, em

Departamento de Saúde vel ?�:fenu O requerimento da ciedade de Medicina do Espirí- Lisbôa, fenômenos invulgares.
('I,II\ICA lUll:VlCA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUL,TóRlO família de Humberto de' Cam- Em plena sessão da Academia

e IU';�IVJi:,... (_aA: l{uai1<'eIlPe Schmidt n, as - 1'el. 812. CONSULTAS - Das 16 às UI. pos para que fossem intimados tismo, declarou: "Não têm e de Ciências, recebeu versos e

·------------O·-·-R·-•. AR-··AU'JO a Federação Espírita 'Brasileira não podem ter razão os herdei- artigos de Napoleão Bonapár
e o "medíum" FranC!3CO Xa- ros de pessôas desencarnadas te Erasmo e Heine e outros

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA vier a provarem a autenticida- sôbre atos destas "post-mor- n�táveis cientistas e Iíteraííos.
de da obra "ps'7êografada" atrí- tem", falando a propósito da

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de JaneIro.
CONSULTAS: .Pela manhã, da s 10 às 12 _ À tarde. das ii à! 6.

buida, como atividade póstu- ação que move a família de Isso fazia conversando e sor

ma, a Humberto de Campos. Já Humberto de Campos contra a rindo, enquanto que a sua mão
Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 -

fOI expedida a precatória a editora Federação- Espírita direita escrevia. A Academia de
Francisco Xavier, residente em Brasileira. Prosseguindo, disse: Ciências não se manifestou,
Minas. - "A encarnação é passagem preferindo guardar silêncio".

Médico - chefe do Serviço de Sífill\s do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS � AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEHMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSUrJ:��:: ��SJ�i��if:,h47!'lo�te l��I�Dlidt, 46

. !Pacifico cemitério dos JRaponeses 1 Procu�a coloc�ção
DR. ROLDAO CONSONI I. ,

'
.

" . ,

Senlror ita, com diploma de
Londr es (Por Jan Bolsen -- das Ilhas Mar-ianas, 1 ecente- complementarista e dactilógrafa

CIIWHGIA GEllt\L - ALTA CmURGL<\ - J\IOLf,STIAS DE SENlIORAS - PARTOS, Exclusividade do CEC para" O mente invadidas pelas tropas f .'I d
'

FOI mado pe'!e F'acuédade de Med ícina .da. uníverstdade de Sao Paulo, orid e fOI I .. '. .,. .

� O erece- se para emprega a de
AS'lSlel1lte por vá�ios anos do Serv iço CU'UJ'glCO do Prof. A�lplO Cor-reia .New. Estado) - E CUrIOSO O sigrn- aliadas, os Japoneses nova- casa comerei: I escritóri

Ci ruag ía do estomago e vias bJlJares, intesnnos delgado e grosso, t.iró lde, rm s, I f' I P 'f' .' ,

a ou, 10.

próst.ata, bex íga, útero, ovár.ios e tronu.as. Vancocele, hldrocele, varizes e hérn ía jlCaC
O que O oceano aci l�O! mente tiveram de submeter-se Informações na Gerência do

das 2 às 5 horas, à Rua Fellop�O��I�"�,��;i��,i (altos da Casa Pararso) . Te!. 1.598.
terá para as futuras gerações· a uma derrota sem precedentes «Estado".

.

RESlD�NCIA: Rua ES'lc\es JÚl1lor, 179, Te!. M764 nipônicas em consequência nesta guerra, e abandonar no! ---------------

R MADE I RA NEVES
desta guerra. Desde o início Pacífico milhares de seus 801-1 GAlRAG'I:' Aluga-se

D . do conflito no Pacífico, os
-

ja- dados do ar. Nada menos do K L uma, na

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS poneses já foram desbaratad JS que 353 aviões japoneses foram Ii rua Alves de Brito. Tratar

Curso .::)e ADerfeitiloamenLO e Longa Prática no Rio de Janeiro nU111erOSas vezes quando tenta-: derrubados nessa batalha qU8 na casa n. 70, da mesma

tJ01\SULTAS - Pela manhã: dlaJ'lam,:o!e das 10 às 12 h." à tarde. excepto aos ran1 hostilizar as operações
I
representou a maior derrote rua. 15 v. - 6

..1180.,.. das 16.30 às 18 hora. - CONSLLTúRIO: Rua Jollo Pinto a. 7. sobrado - britânicas e aliadas na Asia aérea do ininligo. Depois dêsse
1"00": 1.461 - Reslaêuctl\: Rua Presidente Coutinho. �3. Oriental. Em todos os enCOQ- combate prelimínar entres as

�\__ tros travados com os aliados, fôrças aéreas, os japones-s
{NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO I Dro L�U�O DAURA !

os japoneses sempre recebe- acreditaram prudente a retira-
CUNICO fi OI ram a peior parte, As águas da da sua esquadra para evitar

OR DJALMA Bsveclalista em Doenças de Senho- ,

•
ras _ Vias Ur ímâr ias.

do Pacífico n1.ll11erOSas vez(�s um descalabro maior. Entre-
Curso de especialização de Gineco- tingiram-se de sangue japonês tanto a invasão das Marianas

·MOELLMAN N logí a (doenças de Senhoras) com o em consequência do seu fana- prossegue regularmente. E '1

J'Qrmado pela Universidade de Genebra :�';:=�:01�eM��:��ei�1: �:rJ'��� dI�a��): t.ismo de resistir ao maior po- invasão da.s Marianas repro-
Com prática nos hospttais europeus derio das fôrças britânicas e senta a próxima libertação das

Tratamento especializado, médico e

Cllnlca médica em geral. pediatria, doen-
ctrú rg rco, das af'ecçôes do aparêlho aliadas que os atacavam forte- Filipinas, que se acharão en-

eas do sistema nervoso, aparelho geníto-
genital feminino <Utero, ovários, mente. Na última batalha tra- tão próximas do raio de acão

u,rtnArIo do homem e da mulher '

tr-ompas, et.c.) . vada entre as fôrcas aliadas dos formidáveis bombardeiros
A�,t.:� ��e�:�o:;aP�:: ��:�R= Cura radical das Inflamações dos

e nipônicas nas proximidades aliados.
anexos (Dv á

rio s, trornpas r, sem ope
Manoel de Abreu Campanario (S1l0 Pau-

10;). Especializado em Higiene e Salld.

Pública, pela Universidade do Rio de Js

neíro. - Gabinete de Ralo X - Electro

cartilografla cttníca - Metabollsmo bs

ui - Sondagem Duodenal - Gablnel'

de ristoterapta - Laboratório de mtcros

copia e anállse clíníca. - Rua Fe!"tlandú

Machado. 8. Fone 1.195. - Florlan6polli'

Quem sonegar informações 1 EII
tatística Militar, trabalha em pr6)
de país inimigo. E. nesse cal'lO,
será fulgado, militarmente, com.
l:nimillo tio Bl'&SU (D_ E. M_>.

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

INDICADOR MÉ.DICO
----�---------------

MARIO WENDHAUSEN

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
008 Se rví cos de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
f'ONSlJl/l'óIUO: l{ua !iunes �l"ch"d(), 7 ({>;difício S. Fuan ctsco j , tone !.'IH

Consultas das lU D.!; l:! e das 14 as 15 horas
RESIDENCIA: ltua Marechal Guilherme, 5. Flme 7I\:�

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos -- Ouvidos. Naaiz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schm idt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 125!),
nESUJ8NCTA - Conselheiro Mafra, 77.

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

DR. BIASE FARACO

raçáo) . Tratamento de lodos os dis

túrbios da menstr-uação e da esterrlt

dade.

Tratamento moderno da blenorra-

gia aguda � crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endosc6pico - Uretroscopla
- e de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATER.MIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

Dr. Newton d'Avlla

DR. 'SAULO RAMOS
horas e das 2 às 5.

IIlspeelallilta em molMUaa de .enhOll'U _.

Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eeUl

malrO, veslcuJa, 6tero, ovArlos, apêndlctl
tumore8. etc. - CIRURGIA PLÁSTICA

00 PER1Nli:O - Hérniu, Wdroeele, Te

rlooeele. Tratamento sem 1101' e operação
de B·emorroldes e varizes - Fractnra�·

apareih.", "e !fêMo. Opér. nM lloepltalll
de FlorianópoUe.

ruço. f'erelra " OUvelra. 10. Fone. 1.110'.

Horúlo: Da. I" b 111 bor.. , dJarlameute.

Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.

Residência
(Sobrado).

Rua Tlradentes 7

OR. ANTÔNIO MONIZ
1DE ARAGÁO '

ctrnr21a e Ortopedia. CL1nlca e Ctrarcta
do ror.L PartOll e doençu de �nhoru

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did'
'lamente das 15 às 17 horas. RESID:IIlN
·1 A: A Imir!>D.@ AIT1m. 36. FonOl 7111.

DR. AlJRtLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Mil.! "roa e possa n te instalação

de 200 MA.
Diagflo�t iro precoce' da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo

denai�. câncer do estômago, aee

ções d<lS vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efic!lzes desta moléstia

Completo gabinete .de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazoo-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmirlt
DfI� r4 à� 12 hrs., e da� 14 às 17 hrs

Tf>lp1onp lA7!>

DR. REMIGIO
CLINICA M:eDICA

.11 011'8tl.a� ln ternas. de Senhoras e Cri·

,nÇ88 em Geral. CONSULTóRIO: Rua

",,\Ipe Schrnldt - Edlflclo Amélia Neto

iõ'on� 1592, 9 às 12 " 14 às 17 boras RE

SlD:i!NC1A: , Larqo Benjamin
Constante. 3

Operações" Vias Urinarias -- Doen
ça. dos intestinos, réto e onu!
-- Hemorroidas, Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consu1t: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs, EI,

à tarde, das 16 h•. em diante
Resid: Vida1 Ramos, 66.

Fona 1067.

padrões maravilhosos.
fábrkas do país, são

Casa'
das melhores

nos balcões da

BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Tipógrafo
Para trabalhar em Blumenau,

numa grande firma, precisa-se de
bom tipóg'rafo que conheça, in
clusive, serviço de obras. Tratar na
CASA 43, livraria e papelaria, rua
João Pinto, 9-A. 15 v. 5

MOTOCICLETA
Vende-se uma, em estado de

nova, dando-se toda garantia,
marca NSU, de 7 1/2 H.P. com
garupa. Tratar nesta gerência.

5 v.> 4

Para pronta entrega
Vende-se um motor elétrico de

5 HP. Tratar com A. L. Alves. Rua
Deodoro 35. 5A -4

�""�w.P�����w_
.. ........-.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORrrES CASA- Vende-se uma, na

- rua Felipe Sch-

I rnidt, 184. T�atar na mesma.
5 v. - 2

CapItAl •
•

71.656.189,20�.eservas Crs
CUras do balanço de 194�:

Responsabtttdades , ..' ,. Cr$ 4.999.477.500,58
[{erelt.il . . .• . , •............ , •••• , .•. , Cr$ 70,681.048,20
Ativo.,., " , , _, .. , , , .. Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabllidades ". . , ,. Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) .. ',............... Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo d"Ultra Fre.l.re de carvalho, Dr. Francisco
de SI! e Anisio Massorra.

Agênclas e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

UrugulH. Reguladores de avarias nas prLnc!pals cidades da América, Europll
e África.

AGENTE EM: FLORIANóPOLIS
C AMP O S L (.) B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Procura urgente
Rapaz recentemente nesta Capi

tal, com prática em serviços de
escritório e prestes a concluir seu
curso de contabilidade, fornecendo
referências que se fizerem mister,
pleiteia colocação.
Pedir informações a esta gerên-

cia. 3 v.-l

Bicicletas
Vendem·se quatro, marca

cWanderer». em ótimas condi
ções. Preço de ocasião. Ver e

tratar no Armazem cBom-Fim»,
no Estreito. 15 v. 2Correias de transmissão

Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

ESpÉ�FfÃNÇA-'-'_u_'
A SUA FARMÁCIA

Ih" CODselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entreia a domicílio

FARMACIA

Fabrican te e distribuidores das afamadas con

fecções. "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sorbmento de casemiras, riscado!'!, brins
bons e baratos, algodões, mOl"Íns e aviamentos
para alfai'J.tes, que recebe diretamente das

fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido qe lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

.. --------,..---------.---------------...I..--------------...--------------�..-J

melhores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ORAVA, DE JOELHOS,' QUANDO
ALFREDO CHAVES, (R. G. DO SUL), ll.-_m UM CASO DE MORTE SUBITA, EM CIRCUNSTANCIAS INÉDITAS, OCORREU
NOS SUBúRBIOS DESTA CIDADE. DOMINGOS BORTOLI, APóS UM DIA DE LABOR, DIRIGIU-SE AO QUARTO DE SUA
HESIDÊNCfA, ONDE SE AJOELHOU, JUNTO AO LEITO, PARA AS SUAS COSTUMEIRAS ORAÇÕES, SENDO COLHIDO PELA

MORTE, NESTA POSIÇÃO E AINDA COM AS MÃOS POSTAS.

A MORTE O SUPREENDEU

de

o grande pintor Esta
nislá u Trep le, que há 17
anos vinha ocupando a

cadeira de desenho do
Instituto de Educeçiio cde
Florianópolis Sem jamais
ter gozado licença e Ig u
ma nem ter faltado um

dia sequer àquele estabe
lecimento, acaba de pe
dir dispensa do cargo, e

o Govêrno lha concedeu
Foi êle, artista de pri

meira plana. o maior pro
fessor de matéria que �té
agora lecionou naquela
cas a de ensino, e o seu

nome bastaria para hon
rar a cátedra da maneira
mais luminosa.
Como pintor, é nome

já bastante conhecido; e

só por modéstia não ree

lizou ainda. no Rio ou

em S. Paulo, uma expo

srçao dos seus trabalhos,
afim de conquistar a ia
ma a que faz [ú« o seu

peregrino talen to de pai
sagista primoroso e te

tret iet:a de alto poder
. expressional.

Certamente, agora, dei
xará êle a nossa terra,
onde soube fazer amigos
leais e sinceros admira
dores dos seus recursos

artisticos. Mas, lá fóra,
em ambiente de maior
vibração estética e· mais
compreensão h u in a n a,

seus notáveis· dotes de
cidadão e de artista hão
de adquirir a alturà e a

projeção de que são ce-

Estanísláu
Traple

pazes.
w............- ....-.·..·_-.-_-.-_........·_-:J'",.......

Terreno no centro Sôbre Vilna
Precisa-se de 10 marcineiros

Vende· se. na rua Araujo F'ique i- Nova Iorque, 11 (D. P.)
redo, medindo 9.50 mts. de frente para fabricação de móveis. Pa- Falando aos jornalistas, o ge
por 21,80 mts. de fundos. ga-se bom salário. Tratar no neral Eisenhower acaba de ínTratar com A. L. Alves,

'

Rua Deodo re. 35, 5 v .• 3 <rLar dos Móveis» I na rua Ira- formar que os russos captura-
I ;;;�;;;;;-·;O--;R��;::;;;:---;;;;�:s. [ano, 15. �:O�ci:, i�n��sNp!�oh,ádeneMnohsucmoua.
'I

'1'lUA I� CO:lH;RClO
16" Delegada Reg·ional P t d A última ordem-do-dia de sta-

Faro público, ��I�I'��nheCil11ento elos on e fi cuDa a lin anunciava apenas a captu-inter-essados, que, nesta data. f'orum en- L d 10 (D P) S r d L
.

tcerr-adas a" inscríções à prova ele habrlí- on res, ..
- O u- a e unlne s, ao norte dos

tacão para admi�são ele extranumerário- premo Q. G. Aliado informa pantanos do Pripet cuja eva-
mensal lsta Pr-atican te de Esct-itórío V I . ,

_ "' ,
'

e aprovadas as dos seguintes candtdatos: que tropas brítânícas e cana- cuaçao, aliás, f'ôra já informa-
l - Na ir Marttns; 2 - Herberto de I

d
.

1 t f' da d B I'Freitas 'I'ibau; 3' _ Ernani Rosa; 4 _ ,enses, eln VlO en a o enSlVa na i e er 1m.

l\f,!ria elas Do\'es Rocha; 5. - Nair Bian·1 zona do rio Odon ocuparam ----�---------
chíní; G - Dmarte Clâud lc Matos: 7 - I

,.

S IOrmano Fraga; 8 - Osvaldo Carpe�; 9 -

. uma ponte, que fica a menos
'

a vou o menorHecty Rem ígío de Oliveira; 10 - Ouíoma: d 'IA t d
.

Ode Oliveira Ooeldner: 11 _ ;\Iaria Leite de e um qUI orne 1'0 o no rne,
Carvalho; 12 - Lígia- Brasinba; 13 - I na reg'ião sul de Caen. Informaram·nos. à última hora,Norma Nahas Colin; 14 - Odete

Rama-, Jlho; 15 _ Oscar Coura de Figueiredo Fi. que o sr· osé Mar-ques Tr l' •
lho; 16 - ,"alda .Vieira; 17 - :-Iadir Em 8a-lot Eny

funcioncÍTio da D.O.P., salvou ho'·
Back; 18 - João Otávio Pamplona; 19 -- - je, pela manhã, um menor, que ,.

Porto Alegre, 11 (A. N.) - Informam de Cachoeira, neste Sulamita Pereira; 20 - Lia Arruda Ra· d
mc;s; 2.1 - Leonor Lisbo?; 22 _

AldO" Londres 10 (D. p)' _ Infor-
ten o caído ao mar, aos fundos

E1stado, que causou grande satisfação alí o gesto do secretário .Joao :\unes: 23 - Waldu' Rosa: 24 -
_ .

' .' do Mercado Público, estava a pi.
elo Interior, proJJondo que as classes representativas daquele Genuino Rateke; 25 - l!Crno Rolf·Habith; maçoes dIfundIdas pela D. N. B. que de morrer afogado.26 - David Gomes :lfendonça; 27 - Dú)- 1 't" F 1
r-mnicípio sob forma de plebiscito, escolhessem o prefeito, a cia Dacál; 28 - Aurélia Melo: 29 - AI· reve am que os nO! e-amenca- a tom-nos pormenores do caso,

tair :VIela; 30 - Maria [ná Vaz; 31 - nos conquistaram a cidade de Como quer que seja. 6 gesto do
se!]: apresentado ao govêrno do Estado, que acolheria., assim, a Berel1lce Coelho; 82 - Hllda Rlttenc'OUi't; . ,\ .

'

sr. Trilha é digno de todos os

e"�collla do I)OVO de CachoeJ·ra. ,33 - Osmar ele Lima Veiga: 34 - Ana Salnt-Eny, que esta sItuada na louvores.
� Matias; 35 - Ilza Pereira OliV'eira: 3G - d'

,
, 171 A t"Diva Koerig; 37 - Zurilda Baasch·· 38 _

ro OVla nUmelO . no lCIa -------------

Hélio Vito!' Garcia) 39 - Irad' Lúci, alemã faz crer que os estaduni- 20 mil leprososGandolfl; 40 - Mana das Dores Ferrell'a: I d .

�
.

'11 - Elpídio Câl1<:\J!do ele Sousa Filho; 42 ,.
enses estao em plena ofenSI- internados

- Afonso COélho; 43 - Laura d'Ávi!a na No
A

d'dos Santos; 44 - Alice Cunha; 45 - Arí ,va rman Ia. TUo, 10 (A. N.) - O núme-
>lel-es Gonçalves; 46 - Dercílio José dos .1

d 1Santos; 47 - Elisabetb Rihl; 48 - Agos· Nova Faculdade
a'o e eprosos intel'nados nas

tinha Laus; 49 - AI'da Boaventura de cidad€s ha.nseanas e lepl'0,.6.-lIk}rais, '""'e Medi-C· ,_.

As provas serão realizadas em data e
Y Ina rios, em geral, em todo o Brl-

local oportun:unente designados, o que Fortaleza 11 (i\. N) F' '}
.,

t'será comunicado diretamente aos cantil. .

,;. .
- )1 SI, Ja a Inge o total de 20 lnil.

datos, com a antecedência necessária. dIvulga.,do que se congita 11e<;-' :Êsse número é cOllsidera"oFlorianópolis, em ao de junho de t t I d f d
N I tJ

1944. :a capl a a U11 açao duma' verdadeiro recorde e revela o
Er'nani ,le Oliveira faCllldade· (1" Med'c'

I
.A

d<. .Ir.;
,.

I ma com ca- � esforço .0 2:0Ve'l'no co"tra oDelegado Regional I
� ti

(4721) pacIdade para 300 alunos. tenÍvel mal.
--.....------....................--------.....----.--.....-------

o inabalável espiríto
.

de Churchill
Londres, 12 (B. N. S.) - A surpresa ocasionada pela visi

ta do Primeiro Ministro sr. Churhill às tropas de cabeça de
praia, há poucos dias, lembra outra sua visita à França, há qua
tro anos através, escrevo o "The Yorkshire, o qual prossegue:
"Em maio ele 1940, o SI'. Churchill voou para a França, por
duaz vezes em seis dias depois de terem os vitoriosos exércitos
teutônicos atravessado o Tio Meuse e prosseguindo em SU::1

avassalaríora arremetida pelo interior do país. Levava cons i
go um revólver. "Se for atacado pelo inimigo, posso, assim,
pelo menos, matar um alemão", disse êle ao Ministro de Infor
mações, que era o sr. Duff Cooper, ao subir no avião. "O seu

inabalável espírito combativo, desde estão, continua
í

nspíran
<lo os aliados; agora e sempre", conclue o referido jorn al.

Harmonia entre Oriente e Ocidente
Seattle, 11 (U. P.) - O vice-presidente Wallace, falando,

através do rádio, fez uma crônica a respeito de sua viagem fi
China e Ásia Soviética, dizendo: "Estão enganados todos
aqueles que dizem que o Oriente é Oriente, que Ocidente é
Ocidente e que nunca se encontrarão. Observei que os gover
nantes ela China e Ásia Soviética anseiam por ter relações
mais amistosas possíveis com os Estados Unidos e acreditam
que, com a elevação do "standard" de vida e melhor aproxi
mação entre os povos, se poderão eliminar as causas das
guerras" .

..._,••_w....- ...._"_.......,.,,,....._ ...-.......- �_".........__� ....w••_..,.._ ..........

�sfixiados pelo gás do motor
Caxias, 11 (C, P.) - Quan-I mortos, sendo que um, o que

do regressavam a esta cidade: estava mais próximo do apare
em caminhão, os "chauffeurs" lho, tinha uma perna comple
Ruaro e Mocelin tiveram a tamente queimada. A policia
marcha interrompida na altu- compareceu ao local,
ra do Frigorifico Rizzo. Tendo ,.

de passar a noite ao relento, os Falecimentdois homens, ignorando o peri- O
go a que se expunham, cobri- Hoje. pela manhã, quando se

ram O veículo conl uma lona, achava a barbear·se. em sua resi.

inclusive o aparelho de ga"o-
dêncio, teve uma síncope cardíaca

, .

o
,o sr. Cyriaco Christoval. falecendo

gemo, que se conservava aceso. instantâneamente.
Arrumaram a can1a no cami- O extinto, qUI> era o agente dos
nhão e deitaram-se para dor- "Pneus Goodyear", nesta capital.
mir. O gás que se desprendia gozava de largo conceito em nos-

ti
sos círculos comerciais, sendo ado aparelho vi Imou os dois sua morte geralmente lamentada.

infelizes, durante a noite. Pela Seu enterramento se efetuará
manhã foram êles encontrados, amanhã às 8 horas, no Cemitério

Público.

Florianópolis, 11 de Julho de 1944

Marcineirús

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

indústria de Joj��viUe ameacada
paralisar as suas atividades

O «Jornal de Joinville», em sua edição de sexta feira, dia 7,
diz o seguinte: «Ao contrário do que geralmente se supunha, as ch.u .

"CIG que desabaram ont.e-ontem e ontem, durante a manhã, sôbre
Jornvil le , em nada influíram paro que se rnod íf.c asse a situação em

que nos encontramos em face do rc.ciono.rnerrto da energia ."Iétrica.
Ao que fomos informados, no Bracinho. ·onde a Empresul tem

o reservatório, nenhuma gota de chuva caíu, de modo que o volume I
da água não se alterou.

A situação é mais crítica do que à primeira vista parece. por

que, se a estiagem prosseguir (e o terrrpo ontem melhorou), a Empre
sul será forçada não mais a continuar com o racionamento, como
e .tá fazendo. mas a cortar totalmente o f�rnecimento da energia e lê
t,'.;.ca, ou, então, na melhor das hipóteses, fazê lo duas ou três vezes

por semana, somente.
De qualquer modo. porém, Hc arfío bastante prejudicadas as ati

vidades dos nossos estabelecimentos inaustriais».

Li suprema aspiração de De Gaulle
Washington, 11 (D. P.) _-, mité de De Gaulle já mantém

O general De Gaulle, em decla-' acôrdo provisório com os brí
rações a imprensa, indicou que

I
tânicos em tal sentido. Decla

o principal objetivo de suas rou ainda De Gaulle que não tconversações com o presidente' considera possível qualquer
�'oosevelt foi ,frisar seu desej_o i acôrdo aliado sôbre o trata
ce regressar a França o mais

I
menta a ser concedido à Ale

breve po__ssível a-fim-de inst�lar manha, sem a intervenção da
seu ��v�rno na nova capital França. "Quanto à França _

p:!:ovlsor.la. acrescentou - não alimenta-
Washmgton, 11 (U. PJ -

mos pretensões de anexar
Mais de 200 jornalistas entre- . , .

vistaram hoje coletivamente o qualquer t,ernto�IO europeu,

general De Gaulle, que disse I :mbora, pOI medlda� de segu
ter atingido o principal obje- ��nça, �enham a se_I ,necess�
tive de sua viagem a Washing-! nas ceI,ul:s precauço�s �e OI

t(. in, aonde foi conferenciar Idem,�ratlca. Quer dIzeI, que a

com o presidente Roosevelt. r;ar:aelra da Franç�_ permane-]
"J:stão lancados os alicerces � cera, em certas regioes, longo
disse - para o prosseguimento período de ocupa9ão". Yn: .de
das conversacões franoo-ameri- les perguntou se ISSO significa
canas sôbre a administração I' va no 12o�t-guerra a ocupação
c vil das zonas libertadas da da Renama; ao que De Gaulle

França". Como se sabe, o Co- respondeu: "Certamente".

I�scolhido por plebiscito

Foi luta 1tremenda a
La Haye du Puits, 11 (D. P.) ! barragem. Na noite de sabádo,

-- As tropas norte-americanas lOS norte-americanos entraram
de infantaria, que no curso das I em La Haye. Na manhã seguin.
últimas 120 horas entraram e I' te, estava sendo travada a lu
saíram desta localidade em ta pelo último ponto fortifica
meio a tremendos canhoneios i do nazista que estava instalado
e refregas corpo-a-corpo, con-! no patio da ferrovia que pas
seguiram finalmente dominar I sa pela, localidade. Hoje, estão
a posição, depois de martelar

I
sendo caçados os guerrilheiros,

j;'npiedosamente os elementos I que tentam criar obstáculos a

nazistas com severo fogo de· completa ocupação de La I;ll:t�e.

avanco
•

fro!1tal sôbre Livorno
Roma, 10 (U. P.) - Na Itália, o comunicado aliado qua

lifica ele profunda a cUl1ha introduzida nas posições inimigas
entre Poggibonsi e o mar. A tática alemã de retardar o avan

(:0 aliado nas defesas externas de Livorno foi frustrada, quan
do os norte-ameri,canos, depois de obrigarem o inimigo a eva

cnacão de Volterra, investiram imediatamente para o norte,
améaçando agora contornar as fortificações costeiras, que vI·

p.lUl,.ll1 impedindo p avanço f:rlwta,l �6pl'� UVQl'nQ,
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