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ENTBE VILNA" E KAU
LONDRES� 12 (U. P.) ... O CIDADÃO BELGA JOSEPH JEAN VAN HOVE, DE 27 ANOS DE IDADE, A
SECRETO DO GOVÊRNO NAZISTA, FOI EXECUTADO, ESTA MANHÃ; NA PRISÃO DE PONTOVILL
DO ESPIÃO EFETUOU·SE A 23 DE JUNHO P. P., QUANDO RESPONDEU A PROCESSO POR ATO D

VAN nOVE É o 16° AGENTE DO INIMIGO, EXECUTADO EM TERRITóRIO BRITÂNI

o
o «apêrto» do dr. Gmbbels••.

Londres, 13 (U. P.) - Nunca, em tôda em sua carreira,
pesou sôbre os ombros de Goebbels tamanha responsabilidade
como agora. Do mito da invencibilidade da "Wermacht" passou
o grande malabamsta para o brado de alerta contra o inimigo
que bate às portas. Surgem, agora, aos microfones nazistas,
'numerosos comentaristas militares, preparando o povo para a

invasão do Reich e reclamando-lhe um supremo esfôrço pára
enfrentar o perigo. O pior, porém, é que nem o próprio coman

do alemão sabe onde levantar uma linha de resistência, dian
te do "Blitz" russo. Acredita-se, há bem pouco, que os nazis
tas iriam firmar-se numa linha que, partindo de Riga, termí
riasse em Kovel, passando ])0.1' Dvinsk e Vilna. Com o cêrco de
Vilna, no entanto, mais um sonho da estratégãa alemã falhou,
para dar lugar a outro sonho, que será a resistência nas fron
teiras da Prússia e na Polônia Central. ..
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n huma medida até agora em

LONDRES,12 (U. P.) ne.
•••

• torno de compensação terr íto-

QU'
\

O GENERAL MON1'GOlV"ERY DESENCADEOU· ríaís na Europa, sendo, come Rio, 12 (A. N.) - Falando
E 1 1 é, um assunto a discutir-se eu-· a um vespertino local o capl-

UMA OFENSIVA GERAL CONTRA AS FôRCAS tl�c outl'?S gover!lOS das Nr',- tão Alvaro Pereira do Cabo,
l .

_,
._

çoes Unidas. ASSlll1 se pronu· - comandante militar elo Caer

GERMÂNICAS EM TODA A FRENTE DA NOR. dou hoje o ministro Anthouy do Porto, informou que havia
, Eden, respondendo a uma per- determinado absoluta priorida-

MÂNDIA. ·1 gunta sôbre as garantias que de de atracação para todos os

- teria dado a Rússia à Polônia navios que conduzem produtos
LONDRES, 12 (U. P.) u. INFORMA O SUPREMO para a partilha da Prússia alimentícios.

Q G ALIADO QUE AS Fo�ReAS AMERICANAS Oriental entre os dois

países./
Adiantou, que os gêneros ali-

_

ESTÃO ATACANDO AO LONGO DE TODA A FREN� D;;�···j·ôsE;i·NAséHWÊlDS?H'" �l��l��íC���So 111;�� �::re(�e:��:b!��= �a ��g:!�::rc:.n
,,-.. de regresso de �ua vi o- las f'Irmas Importadoras, en-1 Londres, 12 (U. P.) - In.

TE, ESPECIALMENTE AO NORTE E NORDES· gem, re�S�UmlU sua cerrando.
_

duma vez por tôdas formou o Supremo Q. G. Ali<i,-
�

.

c l in ic c . �:.S retenções, por tempo inde- do que o sr. Henry Stimson,
TE DE SAINT.LO, TENDO CHEGADO A UM PONTO ê-stâ- enié·;mo

· .. t:rminado de mercadorias des- secretário da Guerra norte-

.�. SITUADO A CERCA DE 9 KMS. DESTA CIDADE. O cardeal i����:s ao consumo das pop .-

:����c:���n����O�t�i!�glateT..
Vaticano, 12 (D. P.)

O rád.·o de TorqUI·o sabe e na-o sabe Contínua estacionário o esta-
.

••• do de saúde do cardeal Magliü··
S. Francisco, 12 (U. P.) -- -A rádio de Tóquio, ao admitir ne, secretário do Estado �do.

que os ataques aéreos norte-amertcanos contra a ilha ,de Guam, Vaticano, que há várias s�

recentememe realizados, foram "intensos e frequentes", Indi- manas está enfermo. O Papa
cou que 94 aviões estadunidenses tinham sido derrubados sôbro I visitou pessoalmente o cardeal

_). a dita ilha, nos pa.ssados 10 dias. A difusora japonesa aparen-' Maglione, em seus aposentos,
temente ignora a informação norte-americana da conquista de expressando-lhe seus melho

Sadpan, pois anunciou que a guarnição japonesa estava "lll'ta'�· res votos de restabelecimento.

do bravamente" naquela frente e que "na segunda-feira deste- Mor-senhor Tardín
í

exerce, i ,

chou uma série de assaltos que causaram pesadas baixas aos terinamente,
.

as funções do

norte-americanos" .
cardeal enfermo.

Ofensiva Prioridade de
atracação

S' ·

I?era o stna .......

Proibido de pregar e confessar
.

l{jo,] 2 (.A. l.) - Ao senhor Dom�Cal'lo'§ Duarte, "Bispo
htu]�r de )raura� () JlOSSO Arcebtspo Metropolitano, dirigiu a

seguinte mensagem r "Re\'erentlíssima. Atendendo as duas
advertências, que, por dever de ofício e com pesar fomos obrt
gados a dírtgír-Ihe, uma em 24 de maio e outra em'29 de junho,
somo� forçados a levar ao conhecimento da Sé os fatos que as
determinaram para aplicação das penas, e privá-lo, como de
fato o privamos, pelo presente documento, das faculdades de

c,o,n�essar e d� J?l'eg'ar nAes!a Ál'l!uidiocese, faculdades que, pelo
(Odlg'O do IhreIto Canõníeo, nao podem os senhores bispos
exercer sem licença do Ordinário do lugar por onde passam ou
em que residem".

estarão russos dentro da Alemanha H6menagem ao
sr. diretor do DIP
Rio, 12 (A. N.) - Foi hoje

homenageado o diretor gera] Rio, 12 (U. P.) - Um vesper
do DIP, Capitão Amilcar Du- tino local noticia o seguinte:
tra Menezes, por motivo do "Um sinal já bem eloquente de
primeiro aníversárío de Su'1 que a guerra está no fim pode
nomeação para o alto cargo se ter pelo número de pessoas
que exerce. Os jornalistas, inglesas, polonesas francesas
gente de rádio, editores, escri- holandesas e aãé p'artuguese�',

'"
i ores e empresários de teatro que estão .procurando as em:..
e cinema asscoiaram-se à ma- presas de navegação para re

nífestação, que teve cunho ']8 tornar à Europa logo que da
profunda cordial idads. Em no- quí partam os primeiros na
me dos promotores da

feste,]
vias em viagens regulares. Só

falou o jornalista Mário Ma- a Mala Real Inglesa e a Blue
galhâes, diretor do "Correio Star Line já tiveram cêrca de
da Noite". I 600 pedidos.

Breve,
Moscou, 13 (U. P.) - As itroú em ação. Foi âesencaâea- linhas alemãs foi de 150 kms.

tropas soviéticas estão aoan- da violenta ofensiva a noroés-I Libertou ainda o general Ye

çanâo com tal rapidez, em to- te de Novosokolniki, tendo os

I' remen�o :n.wi� de 1.000 _Zoca_li
dos os setores, que, em certos russos avançado ,35 kms. em dades tuibitadas, em dois âias

casos, chegam a jazer vinte dois dias. A brecha aberta nas, de oieneiia.
kms. diários, Encontram�se os

...__ _ .,_• ..-_ _ w ,.._ �..a' "' �

generais russos às oéspera« de
três grandes batalhas: a bata- A situação na treme italiana
lha do léste da Polônia, a da

p_rússia Oriental e a do B�l-I Roma, 12 (D. P.) - O comunicado das fôrças aliadas na

�zpo. _Os comandantes alemaes: Itália considera pequenos avanços em muitos setores, apesar
]a nao tentam o�ultar a g_ra- I da tenaz resistência ·inimiga. Menciona novamente as tropas
uuiaâe da �ituaçao. Por 2SS0, italianas hoje incorporadas ao exército aliado, que ocuparatn
me�?J20, estao enfrentqndo as,

algum terreno na 'região do rio Museuue. A divisão indiana do
leqiões de Rokossovs�z, Cher«, Oitavo Exército ocupou Mucignano, entre o vale do Tibre e
niakoinki � Bagramwn, com

I Arezzo. Abaixo de Florença, os nazistas lutam desesperada
uma [erocuuuie sem preceden-. mente para deter o avanço francês sôbre Foggibonsí que uma
teso No entanto,. a por:dtf;de-: notícia não confirmada já deu como capturada. Mas a fato
Zança de Chernwkovskz Ja se

mais importante foi a ocupação de Castlglioncelo, a 16 kms.
encontra 93 kms., apenas, da

de Lívorno com o quê se inicia finalmente o assalto frontal
f iei 'a a em um I

"
.

ron eira prussi n , i ao zrande porto Os 'norte-americanos [á avancaram agora
t tiist: te de Kaunas ape� o·

. >

pon 04SzskL,an K ali is J'á
I além daquela localidade e preparam o ataque aos subúrbios de

f�s'ultrapr;;:;adgu���o U;'zanco Livorno, que os alemães tanto lutaram por defender.

sul, tendo a agência nazista
"Transocean" declarado a pro
pósito: «Ainda não é possível
calcular em que ponto serão

finalmente contidos os sovié- Londres, 12 (U. P.) - As últimas informações sôbre a

ticos". Explica-se o pânico q'l1;e ofensiva russa são dadas pela agência alemã "Transocean',

começa a imperar na Russza que noticia estarem os soviéticos a meio caminho entre Vil,

Oriental, porque, na verdade, na e Kaunas. A mesma emissora fatIa em pesadas lutas, que

o troar dos canhões e as silhue•.estariam sendo travadas em Olita, pequena cidade lituana, às

tas dos aviões russos já indi- margens do rio Memel. Olita dista 84 luns. da fronteira na

cam ao povo alemão que a Prússia Oriental e, segundo o comunicado russo da noite nas

guerra atingiu a Prússia Ori- sada, as tropas soviéticas ach.avam-se ainda a 53, �ms. d.alí.
entalo Pela primeira vez, prepa- Um despacho �e Estocolmo dIZ que, seguncl? notICias da IlTI-

-se febrilmente os alemães prensa de BerlIm, o maTechal Monde'r aSSUmIU o comando das

r�r;:a travar a guerra em seu' fôrças nazistas n� setor :e,n.tral da frente .r�ssa. Por_ sua ve.z, a

P,
'0 terr.;to'rió emissora de Berllll1 notIcIa que a guarmçao alema de VIlna

proprz • .

, b' d d
. _

t' t
Moscou, 13 (U. P.) - O Se- esta �endo a astecl,a .

e �1U.mçao e a:mas a� 1- anqu,es, �()l'
gundo Exército do Báltico, co- vi� ,aer.ea. ,Mas �a propna radlO de B'erluu admIte que e muIto

mandfJ.do por Yeremenkol en· cntlCf1 a sltuaçaQ. daqu.�lª trqpa"

os

Mais. perto da fronteira prussiana

o jôgo de Hitler & Cío.
Londres, 13 (U. P.) - Revelou-se, aqu: que Hitler e seus

comparsas já tomaram medidas, há alguns anos, para a trans
ferência de valores aos Bancos de países neutros, como a Sui
ça e Argentina. Ao que se informa, o Tesouro britânico tomou
contra medidas para evitar que os criminosos do "eixo" se be
nejiciem com êsses valores que serão considerados presa de
guerra",

Nas trágicas noites parisienses
P.�mplona, Espanha, 13 (U. P.) - Refugiados recem-che�

gados de Paris co-nfirmam que a capital francesa está virtual
mente isolada do resto da França. A falta de transportes é
geral, estando também interrompida a rêde telefônica. A vida
em Pa1rí,s atinge o máximo de terrorismo, pois, depo,is dos de
sembarques aliados, a repressão da "Gestapo" vem-se tor
nando cada vez mais cruel. Isso não obstante, jámais foi tão
intensa a ,ação dos guerrilheiros, que não dão quartel aos in
vasores e colaboracionistas. París converteu-se em vasto cam

po de combate, sob a proteção das sombras, não havendo ale
mão ou homem de Vichí que se aventure a sair à noite sem a.
proteção da, ,( GestalPQ" •

.
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua Joê.o Pinto n.? 13

'I'el. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

An@
Sem estre

Trimestre
Mês

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

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrato.

I
Os originais, mesmo não publi
ca dos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

ALVARO

r
�
[i Comprar, vender" oú alugar
Foi ,

�4 80 na

! � ;����n����:�n�
I

� Rua João Pinto, 4.

� Fone 775.

�

Móveis

Materiais em alta?
Por ser de interêsse público,' e avultam, quando se atenta

trasladamos para as nossas co-I nas flutuações, que acusam,
l.unas as seguintes considera- em geral, os preços por que
ções, formuladas pelo "Correio são adquiridos os materiais dê
.6'l0 Povo", de. Porto Alegre: construção.
"Os preços por que são atl1al-1 Sustentam empreiteiros e

mente vend�dos os �nateriais I construtores, ouvidos pela in.
de construçao suscitam as. prensa, qüé não se an ímani.
-mais sérias preocupações, nos I

em face de tais condições, a
centros populosos. do pais. contratar quaisquer obras, pC-
Apontam-se as causas mais rante os riscos daí decorre'1-1diversas, como responsáveis tes.

pela impressionante carestia, Não seria demais, portan: n,
que atmge um problema r)e que os poderes públicos to

larga e pr.ofund,a r�ssonân�ia massem a si um inquérito ca

SOCH:1. MUltas tem sld� as dis- paz de esclarecer o que existe
cussoes travadas em torno do de positivo nesse debatido as

assunto, e, conquanto delas sunto".
hajam participado a I g uns
membros da Mobíl ização Eco-

r_-..-.-_'.-.-.w.-......· .. .-_-.-...........,,.'V'f.p

nômica, é fóra de dúvida que
subsistem, sem alteração sen

sível, a incerteza e as apreen
sões disseminadas há mais de

Grande sairée em homena

gem às Fed ... raçõea de Vela
e Motor de São Paulo e do

Ria Grande do Sul.
Dia 23 - domingo - cock to il

dansante - das 9 horas da

manhã às 13 da tarde.

Alrnôço a reservar

Dia 15 de julbo
(sabadO)

MACHADO & elA.

dois anos.

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua Joõo Pinto, rv. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feíxo to , "In CEdif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"

IA.gentes noa principais rnunicip íoe
do Estado

R EN NER

Vende-xe uma, em estado de
nova, dando-se toda aa rant i a..
m ar c.t NSU. de 7 1/2 H.P. com

ITRAJES garupa. Tratar nesta gerênci ...

I PARA INVERNO de Cr$ 390,CO a 480. 5 v ,: 5

CAPAS: pGABARDINES de Cr$ 430,00 a 465. ara pronta entrega
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170. Vende·se um motor elétrico de

MILITARES Cr$ 320,00 5 HP. Tratar com A. L. Alves. Rua
PANTUFAS o-s 29,00 'IDeodoro 35. 5'" !
PULLOVERS de Cr$ 58.00 ICOSTUMES de Cr$ 390,00 a 480
SAPATOS de Cr$ 50,00 a 255
AGÊNCIA: PEDRO SOARES •• 9
"""'-41_ .... ...- ......_..._. ....... _-..,............ a..__••

GRATIS! peça este livro

DOENÇAS DO GAOil
E REMÉDIOS

'''AlTAHlIiTOe OE 01V"16.1>ÃO

�.,�
ENVIE UM CRUZEIRO EM SÊLOS PARA o PORTE POSTA[

UZINAS CHIMICAS BRASILEII1AS l TDA
ç,POnAI.3' ,JABOTICAIIMo Elr.li.PA�

As anedotas e pIada!! aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

Jadas pela "quinta-coI una".
(L. D. N.).

rrocura colocação
Senhorita, com dipluma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou e scr it ór io.

Informações na Gerência do
«Estado» .

G "'RAGE Aluga-se )f4. uma, na

rua Alves de Brito. Tr atar
na casa n. 70, dá rn e srn a

rua. IS v. - 7

MOTOCICLETli

Manoel Dorvalino Phi

lippi, t e restabelecido da
melindrosa operação a q ue
se submeteu e livre dos
males que, durante tanto

tempo o afligiam; graças
à competência, habilidade
e dedicação do humanitá
rio médico, sr. dr. Roldão
Consoni, bem como do
ilustrado facultativo sr, dr.
Dfeltrie Moellmann - vezn,
públicamente, apresentar.
com a maior satisfação, os

seus vivos agradecimen tos
a êsses nobres médicos.
Prazeirosamente estende
os seus agradecimentos às
mui carÍdosas revdas. Ir

mãs Veridiana e Verimun
da, e a todo o corpo de
enfermeiros da Casa de
Saúde "São Sebastião".
Que Deus abençôe abun·

dan temen te a todas essas

almas caridosas!

Tipógrafo
Para trabalhar em Blumenau,

numa grande firmo., precisa-se de
bom tipógrafo que conheça, in
clusive, serviço de obras. Tratar na
CASA 43, livraria e papelaria, rua
Joao Pinto, 9·A.. 15 v. 6

CASA- Vendese uma, noa

- rua Felipe Sch

midt, 184. Tr's tar na mesma.

S V .. 3

Procura urgente
Rapaz recentemente nesta Capi·

tal. com práticà em serviços de
escritório e prestes a 'ccricluír seu

curso de contabilidade, fornecendo
referências que se fizerem mister,
pleiteia colocação.
Pedir informações Q esta gerên-

cia. ' 3 v.·2

Bicicletas
Prefira uma parte - de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais' confôrto no

lleito
de sofrimento, etc. etc ••.

(Campaha de Humanidade
do Hospital de Cazldade),

Vendem- se quatro, marca

eWander e r n, em ótimas condi

ções. Preço de ocasião. Ver e

tratar no Armazem «Bum-Fim»,
no Estreito. 15 v. 3

Os órgãos da Estatistica Milita.
têm apôio legal, quando 'nUma ..
o produtor e o vendedQf a mostraI

o que possuem em seu••stabeleci
.eatoa. (D. •. II.>.

fj

li
�

I
..................__ _-- -- ..

Agradecimento

-

Fabricante e distribuidores das afamadas co ri

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnor íns e aviamentos
para alfai':ltes, que recebe diretamente dos

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolís, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa �A CAPITAL" chamo a atenção dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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São, agova, aiàvianiente atacados
)' PEARL HARB�UR, 11 (u. P.) D.D A GU�RNIÇÃO JAPONESA DO SUL DO ARQUIPÉLAGO DAS MARIANAS, ISOLADA POR

EFEITO DO EXITO COLHIDO PELOS NORTE.AMERIC�NOS NA OPERAÇÃO DIRIGIDA CONTRA SAIPAN� ESTA EM�FACE
DE INTENSOS ATAQUES AÉREOS E NAVAIS ALIADOS QUE SE REPRODUZEM DIÀRIAMENTE.

Transcrição I de
telegramas
Pelo 'I'eri , Cél. Hugo Silva, foi

recebido em 27-VI-1944 o seguinte
telegrama do 'I'en , Cél. Antônio
Coelho dos Reis, Oficial do Gabi.
nete do Ministério da Guerra:
_I· «Do Gab. M. Guerra -_ Rio __

data 26 -- horas 18·- Ten, CéL
Huqo-Stlvo , Cmt. 14· B.C. -- Fpolis.
N 92-H, de 26-VI-44 pt -- Con
sulto aceitais comando Segundo
Batalhão Caçadores vg aqui Rio
'lg indicação senhor Ministro pt
Abrs pt Antônio Coelho dos Rei" *

Ten. Cé!.»
-. Hoj e docorre o aniversário da

Como resposta, o Sr. Ten. Cél.
sra. Adí Garofalis Ribeiro.

Hugo Silva enviou o seguinte te
-

legrama: «Ten. Cé!. Coelho dos Flabilltaçi")es:
Reis· - Gabinete Ministro Guerra _ Estão-se habilitando para casar:
Rio -- N' 68-C de 27-VII-944 pt o sr. Eduardo Canziani Júnior e

Respostu vosso 92-H de ôntem vg srita. Maria Hosterno; o sr. Hélio
Informo-vos estou inteiro dispor Kersten Silva e srita. Odete Ro
do Exmo. Sr. Ministro para onde malho; o ar- Osvaldo Calexte de
me honrar confiança de S. Excia. Lima e srita. Jovita Eufrásio.
pt Abraços pt Hugo Silva _ .. Ten��- - - - - - - - - --

��..�::_�. MedIifãs· de-··--JW---·�

i...
··...····..···......·�

IVida Social I
� :
� � ... n;DlfUSORA

DE sÃO PAULO

[n�as 13ngas - 960 1\:.
Ondas cUltas - 6.095 kc.

ANI\TERSARIOS
Transcorre hoje a data aniversó

ria da sra. viuva Olga Valente d'
Acampara, professora normalista.

*

Faz anos hoje a menina Car
men, filha do sr. Acácio J. da
Silva. comerciário.

RODI
DE R'tMOS

BOMBARDEIRO MÉDIO - Um bi-motor do tipo
Martin B-26, do exército dos EE. UU. lança sua carga de

explosivos sôbre um aeroâromo da França ocupada pe
los nazistas. Éste tipo de bombardeiro é usado para ata

ques diurnos a meia altura, com o propósito de comple
tar a obra destruidora dos bombardeiros pesados. (Fo
to da Inier-Americana),

Furadores de teto reconversão
A econômia e comércio do Washington, 8 (Inter-Ame-

café têm criado entre nós ricana) - O sr. Byrnes, dírc
expressões pitorescas reser- ror da Mobilização de Guerra
vadas ao alarmistas que declarou ao Congresso dos Es�
falando em nome da' lavou� tactos Unidos que a mobiliza
ra, mas tendo o pensamento ção de guerra do país esta-á Oconcentrado em seus inie- completa êste verão e solící

r��s�s subalternos, estão pe- tou dos legisladores uma lf.l Irioâicamente agitando, co- para orientar a reconversão :SI. Anacleto, Papa e
mo bandeira de salvacão na- Ao mesmo tempo, o Comité
cional, a bandeira da alta Especial de Planejamento do

Marlir
dos preços. Ai",e' bem pouco

A ' c-, Nasceu em Atenas e foi eleito
v Após-Guerra exigiu que o Go- P

tempo, êsses patriotas da
A opa no ano 100, Determinou que

verno adote uma política qU8 ao hispo que sag asse um hispo.
elevação dos preços e que inspire confiança em todos Q'; assistissem mais dois bispos o que
sonhavam com libras por setores da economia, como ru-

se observa até os nossos diatõ Re

arrôba do produto, eram co. quisito indispensavel para uma
gulamentou, também, as prorno-

nhecidos como integrantes d
-

1
gões dos clérigos e prescreveu que

esmobilização COIU êxit.o. todos os que receberem uma dós
do charr:_ado "bando da lua", sagradas ordem comungassem na

expressao com que se procu- Preparando a paz
Missa de ordenação. Tendo emhe-

rava dar a sentir como o de- lezado o túmulo de s. Pedro, re-

lírio de suas ambições se di-
* servou tomhem lugares para a

vorciava, de todo, da reali- Washington, 3 (Inter-Amerl-
sepultura dos Papas Depois de um

)
pontificado que durou quase 13

dade. Mas, depois dos nossos cana - Os planos de recon- anos, sofreu o martírio, presumi
convênios e entendimentos versão da indústria americana velmente em 112 ou 113.
com os Estados-Unidos e de. estão sendo acelerados, parale- Eríi""p·rés·úmo-s---

....-----

mais interessados legítimos, l'a�ente ao avanço das tropas
depois que se fixaram os pre- alIaâ.a� r:o c?ntinente europeu. de sangue
ços e mais se fortaleceram O Exército mformou à Junta Em obediência ao plano do

as diretivas do govêrno atra- de Produção de Guerra sôbre as Banco Havaiano de Sangue e

oés de todas as medidas e i:r:d_ústrias que ficarão à dispo- de Plasma, são emprestados

disposições do Departamen- siçao da produção civíl logo sangue e plasma aos médicos
.

to Nacional do Café, os ma. que se tenha produzido o co- ?ara uso dos seus pacientes,
nía.cos da alta dos preços em lapso da Alemanha. Os deten- informa o "New York Times".

benefício próprio e contra- tores de contratos de guerra te- O sangue e o plasma são pa
riamente aos interêsses da rão licença para colocar, agora, gos, depois, pelos membros da

econômia nacional, passa- os pedídos das ferramentas e família dêsse paciente ou po
ram a ser chamados de "iu- �aqumanas de que necessita-I los seus amigos ou doadores
raâores de teto", designação r.ao quando as exígências mí-] profi,ssionais. Durante o últi
esta tirada do nome da co- lltar�s lhes .e_ermItirem retor-,

mo ano, até 31 de dezembro, o

bertura do nível máximo dos

In�r
a produçao de paz. Os téc- Banco "emprestou" 1.961 d-r

preços.
nICaS do Congresso e do Tesou- ses de sangue integral e 847

�"''''_.-''''' _•.._ _ _ �%����a�� ��e�:�j������� i ��el����:�erfct�ade ��se��a):v:�
Sala-Oa·

, to dos Impostos, a-fim-da estt-I Como Havaí agora já está lí·
« merlCanOC( mular ps empregos .d� capitais vre de ameaças de invasão, o

Recentemente instalada no penado de transição. A Câ- seu Banco de Sangue e de
nesta capital, para oridu- mara e o Senado abandonaram Plasma visa "as bases de tem

fação permanen te, equi- o? planos,�ara um longo pe- po. de paz", embora, certo su ..

•

pado com todo conforto, r�odo de férias no verao e volta- prtmonto de sangue e de plas .

Ta está funcionando o
rao a trab�l?ar _ no programa ma esteja sendo reservad-,

c' SALÃO AMERICANO" ,

de desmobilização, logo após para casos de guerra.
sito à rua Visconde de

um hge:ro rep.?�so para as Os membros do "Fundo de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado eonvençoes polItIcas. Reserva de Segurança" devem
do "Belo Horizonte"). Q·Úem

....

p
....

;;(íé·üi·
..···· ��:���I�gn�� �o d����' ;�ê�u:�=

Preços módicos e, q�er �embro de sua família
serviço garantido

Ha dois o.nos passados, bi an- tem direito a tant.as doses à.con,trada. no.jadim júblico de São sangue ou de I
.0

Jose, uma ahança tendo iniciais e
pasma - OU

a data de 1927. O referido objeto
de ambas - 5luantas o médieo

enco��ra se em poder do sr. Ber- achar necessarias, den.tro dês-
nurdfno May, na Palhoça. se ano.

Lindos e varí�d�s númeroS

mUSicaiS

1ôdas es 50S. feiras \

_........•.•..••..••.••....••.......................
'l'HE LONHON & LANGASHIRlJ] INSURANCE

SEGUROS
THg LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL'

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Roa Vidal Ramos. 19

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

diadosanto

DEMOCRACIA-PAZ E
terna, eis que só da violência
eles lançam mão para fazer
valer a vontade do Estado,
no campo da política inter
na. As duas coisas são ínse
paraveis. Um Estado não
pode ser autocrata nas rela
ções com os cidadãos, e de
mocráta nas relacões com
outros Estados. O 'sentido, a

inspiração da política exter-
.

na decorrem da política in
terna. ,E s t a é que dita
a conduta internacional. Por
isso mesmo, vimos a tenaci
dade com que Mussolini, Hi
tler e os japoneses procura
ram sempre torpedear a So
ciedade das Nações. Uma di
tadura não é só ditadura pa
ra efeitos domésticos. Tam
bém o é para efeitos exter
nos.

A causa da paz não pode
lograr vitórias definitivas
senão num mundo democra
ticamente organizado. Esta
é a lição da experiência, re

forçada de modo decisivo
pelos acontecimentos

o que
antecederam e determina
ram a atual conflagração.
A paz é individual, e a paz
não pode viver do mero jogo
de malícias e "finesses" reei
procas, em que se comprazia
a diplomacia velho-estilo. A
paz, como os regimes nacio
nais de cada Estado, precisa
ser apoiada pelo povo. A
paz, como a democracia; é
uma questão do povo, caben
do, pois, ao povo, velar por
ela.

Rio (Pelo correio). - Es
creve o "Diário de Notícias"

que uma das lições dest�
\, guerra a ser bem guardada e

)I---que a causa da paz interna
cional não pode permanecer
indiferente à natureza do

regime interno dos povos,
principalmente das grandes
potêncías. Um país governa
do pela ditadura e pela vio

lência jamais poderá con

correr para a cordialidade
das relações entre os Esta

dos. Ao contrário. Êsse país
constituirá sempre um foco

de infecção, 'pronto a conta
minar todo o organismo da

vida internacional. Foi o

que sucedeu com a Alema

nha, a Itália e o Japão. Esses
países adotaram regimes de

fôrça afim de regularem
suas relacões internas. Aca

baram, "compelidos, pela
fôrça mesma das circuns
tâncias, aplicando êsse regi
me de fôrça às suas relações
externas. Pois como poderá
um Estado pensar interna
tendímento e reciprocidade,

; cionalmente em termos de

\ tolerância, compreensão, en
se no terreno nacional, ele

, A

só pensa em termos de força,
violência e autoridade?
Seria pedir o impossível,

pedir à Alemanha de Hitler,
à Itália de Mussolini e ao

Japão de Tojo e dos milita
ristas nipônicos, que nao

lançassem mão da violência
para fazer valer suas vonta
des no campo da politica ex-

20 mil cruzeiros
A inhrventoria Federal subme

teu à aprovação do Conselho Ad
ministrativo um projeto de decre
to-lei, que concede o auxilio de
Cr$ 20.000,00 à Associação Atlética
Barriga-Verde de Araranguá.
O orédito dorrerá por conta ·do

saldo do exercício p. findo.
O sr. dr. interventor federal as

sim justifica a medida: «O está
dio que essa Associaçã.o está cons
truindo, sahre ser o melhor do Es
todo, obedeae ao projeto oferecido
pela Interventoria e que se inspi
rou no de Araro.qUo.lg, -. nQ E,.to
do clt Seio f'Q�lo.,

rARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA tIS
Boje to amanhA ee1'I • BDa preferl4bo

D1'OCu ••ClOJI.... to l!IJ1:ra.nJrelru - HomeopaUu - PerfamarIJuo

&.rtl&o. de borr.cha.

aarant&eo! a exata obnerTllncl. DO recelt1lA11o 1Il6dl_
Sapatos . para Senhoras

Aproveitem os preços Vont· ,
O' 0JOSOS.
s m':_lS modernos mo delos !

Tudo nao vaI além de Cr$ 50,OO!

Sapaatria Barreiros
Rua Cone. Mafra, 41

...,._..",_,._._......._....._•••_._...._...._,._.,JII.e......"..��.·.-....uMw-,...".JI!'.-.........._._,.,......._�
As anedotas e piadas aparen· Iliao tenh3S duvida em de·

temente Ingênuas são grandetl oonclar om "quinta-coluna".
arIDas de desagregação mane· por mais qoe pareça teu aml·

Jada" pela "quinta·coluna". go; nAo merece tua estima 1l1J1

�L. D. N.�. traidor da Pj'r... (Lo D. N,).�
\ V-. 24
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Aproveitem os precos de Julho
,

da .muí conhecida e barateira
Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
compras, antes de verificar o s nossos artigos.
" 15,00 PERFUMARIAS

12,00 I Pasta Kolynos
"

ü,oo Pasta Colgate, pequeno .

7,50 Pasta Colgatc, gramdc .

(i.oo Pasta Lcvcr .

7,00 Pasta Eucalol "

7,uo Sabonete Carnaval caixa "

í,O() Sabonete Dorlv "

10,00 Sabonete Eucalol .

J J ,O!) Sabonete Gessi .

45',l)() J Sabonete Caí ivo cm hoJa "

-lü.oo Sabonete Vale Quanto Pesa .

5;),uo Sabão Ar istolino .

7,ou PÓ Ladi .

7,5n PÓ Coti pequeno .

PÓ CoE grande .

PÓ Suspiro €Ie Granada grande .

Talco Malva pequeno .

Talco Malva grande .

Tudco Eucalol médio .

Ta Ico Euca 101 grande , , .

Talco Ross médio ., .

Talco Ross grande '

Talco Gessi grande .. , , .

Talco Palmol ive , .

Houge Tentação .

Houge Cid .

Houge Roial Br iar .

baton Tentação .. , .

Baton Lalaque , .

Creme Rugnl .

Creme Coti .

Creme de Alface ., .

Creme Porids .

Fixbril "

óleo Dorly e Frank Loytl .14.......
"

óleo Cecy , , .

óleo Encalol , .

óleo Hoyal Briar , , .

Quina-Petróleo Sandar pequeno
"

Quina-Petróleo Sandar grande .

Quina-Petróleo Orien tal "

Loção Br ilhante "

Leite de Colônia .

r

Economize o seu dinheiro, comprando na, casa que m ais barato vende.
a preços que sã o realmente os menores da praça. Não faça suas

TECIDOS

I
Brim Sebastopol .

Chitas ,.................... mi. 3,00 Brim Caroá .

Voil estampado , .. ,...................

" 4,00 Chitão, artigo superior .

Voil estampado 4,50 Crepon parai quimono
"

Voil estampado a escolher ,................. 5,00' Peluda lisa, reclame , , .

Pcterpans (reclame) 0,00 Pelucia estampada, con] listas "

Voil suíço .'......................... 7,00 I'clucia estampada Ivone .. , .

':o!l suiço. (artigo superior) ,.. S.oo Pclucia com bonecos , .

v011 romam , 9,00 Cachá, artigo bom .

Linho liso, todas as cores .' .. ,.......... 5,00 Cpch:í, ru-tigo superior " .

Linho estampado 5,0'0 Cascrnir-a para casacos, rcclunre .

Linho estampado com 80 de largo , _.. . 7,00 C:lselllira par� casacos, apr-o vcil ern .

Linho Hodie ,................... 10,50 Cuscmirn para casacos, art. ex t ra .

Fustão estampado , ,.. 0,00 Mescla, artigo bom , .

Vustão estampado (artigo sup.) 10,<Jo brim Kaki , .

�:et�r]Jan. (ar-tigo superior) ".,.......... 12,00
1 eCl!10 listado , .. ,. 7,00 CAMA E MESA
Tohralco listado ,................ 10,00 Colcha brnnca para solteiro, arí igo bom " :lO,o')
Tecido Beligerante ,........... 10,50 Colcha pnra casal, nrligu bom ,.......... :1;\00
Tecido c/aviões .....•...................... 8,00 Co lchn para, casal, urtigo superinr .. ,....... ,!;'i,o<)
Tecido americano moderno 12,00 Cobertor cinza, lü de hódc 11 ,5�)
Tohralco estampado 7,00 Cobertor para solteiro 24,00
Tobrulco (artigo superior) _ 11J,oo Cobertor para solteiro ,.......... :W,on
Tobralco estampado c/corações ,........... 12,Do Colrer íor para solleiro ,........ 28,()o
Tecido cem barra (reclame) 10,uo Cobertor para solteiro. tipo cxtra :�5,oo
Tecido com barra (novidade) 12,00 Cobertor para casal , ,. :lO,oo
Tecido estampado c/Iaços 14,00 Cobertor para casal 32,00
Opala lisa, todas as cores 5,00 Cobertor para casal, tipo superior 40,00
Opala francesa (i,oo Algodãü Léro-Léro (peça).................. 32,00
Opala inglesa ,............................. 7,00 Algorl.Io Minho , , , ,......... 40,00
Opala belga ,........................ 8,00 Algodão Douro

"
50,01)

Opala suissa Matarazzo 13,.)() Algodão Argentina .. ,...................... 55,00·
Cambraia branca, 1 mt. largura 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts, 32,00
Opala estampada, ,......... 7,00 Alvejado Polar, larg. 1.50 peça .. ,........... 170,00
Opala estampada 8,00 Alvejado Polar, Iarg. 2,00 peça ,........ 200,00
Opala' estampada (art. superior) 9,00 Algodão "C C" largo 2,O() peça ,....... 155,00
Opa]8J estampada Ivette H ·12,00 Cretonc I. ençol UI,!, branco 1�1t. ........•... 12,00
Zefir, artigo bom 6.00 Cr'eto ne Lençol 7/4, branco mt. 13,00

;Re:cal. para camisas .:..................... 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco mi. ,.....

"

1134,'°0°0I ricoline, artigo superior 10,00 Cretone Império (i/4, cm cores mt, "
.

::r�col�ne, tipo extr.a ,................. 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo 2 ruís. 22,00
I rico line, com salpicos 12,50 Cretone Amigo 10!4, em cores, largo 2,20 mts. . 24,00
Tricoline, para pijamas ,............ 12,00 Cretone Carioca, 9/40 Iarg. 2 mts. br., mi.

"
20,00

Tr iculine branca, lavrada .. , .. , ,.. 13.00 Cretorie Carioca 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 24,00
Brim paa-do colegial ",.......... 5,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo 2,20 mts. . 24,00
Brim pardo colegial, superior 6,00 Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts. " 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom 6,00 Crctone Curió 10/4, branco, largo 2,20 mts. ..

" 30,00 Toalha Bom Dia 6,00
Brim fantasia" 5,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Calças feitas para homens " 22,00
Brim colossal 6,50 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2;20 mts.. " 40,00 Camisas de Tr icolinc desde , , ,. 30,00
Brim, artigo bom ,.......... 7,00 Riscado Colossal para colchão, reclame .. :.. 5,50 Meias para homens desde ,., ,'.. 3,00

Br�m Sin�a�ura 8,00 Riscado enfestado palra, colchão " 10,00 Meias Paulistas para moças ,............. 5,5G
Brim Superior

" 10,00 Riscado enfestado para colchão, art. sup "

" 12,00 Casacos de malhas pura crianças " 10,00
Brim Estalingrado .................••......

" 12,00 Atoalhado branco e em cores, enfestado " 12,00 Blusas de meia para criança, art. i 11'..e r11 ° 12,OD

Stdas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias,' viJamas, cuecas, camisas, etc.

Comprar barato} 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
(i,no
(i,()1)
3.fi0
4.;)0
'1.;)0
1,Si)
(i,oo
H.o')
!J,()O
3.:20
.j ,.10
·I.il'}

!),()l)
s..»
fi.oo
ll50
J,lJO
5,00
1,50
3.50
8,50
7,00
8,0(.
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
45o
lÚo
1(i,oo
15,00
10,50
8,00

o sr. Matt Denning, d t

Companhia Dupont, ptOPOl'

Ique se adote um código de c6�
res, para segurança das pf':;.
soas. Julga o sr. Denning que
a. segurança industrial també .1

seda grandemente auxiliada
com a identificação, por mt'io
de côres, de ameaças de aci
dentes e equipamentos prote·
tores. O vermelho, por exem

plo, é res-ervado para a protc-

Ição do fogo; mas, em virtu(h�
da sua fraca visibilidade, não
adverte muito bem contra o

Jperigo. O amarelo tem altl)
gil'áu de visibilidade, o azul (.,
indicado como "Côr da pre
caução", laranja do "alerta", -------------------------
verde da "segurança" e o . -,,----"" -•••••••- ....,.. ..,.,. - _ _ _- - -_ -_ ."..,......

branco do "tráfego".

CARTAZES DO DIA Códig'o das cêres
Si\ NGlJB_jNOI__

�

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arsen;ato de
Sódio, etc·

Os Pálirjos, Dep?uperfldo8,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
CI'It.ioças Rt1quiticas rece·

berão a tonificação geral
do organismo com o

HOJE 5a.teira HOJE

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Ra. Couelheiro Mafra, 4 e 5 ..,..._ FONE 1.642
Entre,. a domicíli.

CINE
Um

A's 5 e 7,30 hOfas
drama forte, que prende e subjuga o espectador,
Albert Dekker, Susan Hayward e Frances Farmer:

Herança de ódio
COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)

EDUCANDO O BEBE' (Desenho)
A VOZ DO MUNDO (jornal)

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00. Imp. 18 anos

com

------'----------------------

CINE "IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Ultima exibição do emocionante e fensacional tilme que foi o

sucesso máximo da semana.

com Philip Dorn, Anna Sten', John Shepperd e Virgina

Chetniks

em 11M

Gitmore:
Gasolina de
madeira

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
NA GRANJA (Desenho)

Preços Cr$ 3,00 e 2,00. ·Imp. 10 anos').

Num programa pata o pel'Ío·
do de após-gl'erra, no Est8,dn
de NOl'th Carolina (EstadJs

IUnidOS), o S1', Egon Glasingel".

Domingo: simultaneamente: Dorothy Lamour. Ray Millanc;l, a.u.tori�ade em assuntos floreg·

B b H Bio Crosby Paulette Goddard. Dona Drake Ve taIS, lecom�nda aos fazendei·
o ope, g. ' ,

l'OS que eqmpPh1 os seu" tra�
rcnica Lake, Eddle Bracken, Jane Rhodes, Su�an Hayward,' . ._-

, '"
,

AlI L dd Fred Me Murray, Franchot Tone Dick Powell tores, call1111hoes e outros vel-
an a •

. '. h'
, culos com os geradores do cha-

Vera Zonna, Mary Martin, Roc ester e outros em: I d ", b" idA
.

.

C k -I d t
A

I
ma o gas po re, entlc()s

oe tal e es re as aos "gasogênio" já. largct-
mente usados no BraSIl. 03
fazendeiros suécos já estão
usando essa forma tão barata
de combustível. Em média, UI:l
caminhão ou trator de fazen
da . gasta, anualmente, uns

1.200 galões de gasolina. Com
o uso do " gasogênio", o se'1

possuidor economizará, por
,ano, uns 200 dólares, na llla'

nutenção e uso dêsse veí<:ul l,

--.s·..--·-..

·fôrso···pãriícuíãr-·
..-·----.....-

de

Dactilografia e Taquigrafia
PROFA. LÍGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a

. lecionar. diariamente, atendendo das 8 às 12 e das
14 às 18 haras, em sua resid�ncia,
Dg Rua Saldarlha MÇlrinhQ, 26 A.

"

Prestigia o Govêrno e

.'1
Camisas, Gravatas, Piiames

classes armadas, - o. será- Meias das melhores pelos me
um "Quinta· tolunl.ta". (L oores preços só na CASA MIS'
D. 1,1. CII"AN�A - Rua Trajano, l�
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o ESTADO

SENSACIONAL PELE.TA queles 11 x 1 do primeiro e1,.- arquibancadas, 12.224 gerai.s,
O público esportivo de FIo-. contra com o Esperança. 946 militares e 837 cadeiras n ,_

rlanópolls aguarda com ansi �- Na partida principal será dis- meradas. O total da renda arre
dade a chegada de domingo putada riquíssima taça ofere- dada foi de 146.112 cruzeiros,
próximo, quando se enfrenta- cída pelo llust!'e. hO,mellageado., assim distribuidos: Flameng , e
rão no tapete verde da F. C. D., O !Dsperança �og.a:a com a se- Botafogo 58.722 cruzenros ;
os dois mais aguerridos "e1e- guínte constituição: Chinês, Vasco e Canto do Rio 4074x·
vens" do peoolismo catarinen- Mário e Pedr.inho ; Vitor, Albí- Fluminense e Madureira 26.7G�
se: Figueirense e Avaí. no e Jací; Manoel, Valéria, Pe- cruzeiros; América e Baneú
Adversánios acérrimos no dro Miguel e Vanelli. 22.140; São Cristovão e BOll�"-

manejb da pelota em terras cesso 2.731 cruzeiros. Os príu-
barriga-verde, os dois renoma- O Cj_JIl'E()?\�\ 'I'(] 1},\ITI,I"',"['.\ .

_ �

y -� - ,., cipaís artilheiros, com três
dos representantes do esporte- Sa? Paulo, 12 (.c�. N.) - É a goals cada um, são: Magrion es
bretão em Santa Catarina, e111- seguinte a colocaçao dos clubes e Pinhegas, elo Fluminense e

pregar-se-ão a fundo pela con- que. disputam o campeonato,'Walter, elo Botafogo.
quista ela vitória. paulista de futebol profissío- Rio, 12 (S. N.) - O Botatozo
Ha mais de três anos que os nal : 10 lugar, Palmeiras, COI'}; é o líder absoluto do certame

dois afamados conjuntos não se 4 pontos perdidos; 2°, S. Paulo I de futebol de amador marchan
encontram. Estamos certos d e Ipirang�, com 8 p. p.; 3°, Sã:) do, assim, já no segundo tur-

, que as dependências do está- �au�o Ra.ílway de Santos e Co- no para a conquista do tl'i-can'
dio "Dr. Adolfo Konder" rica- rmtIans, com 10 p. p.; 40, Ju- peonato.
rão lotadas, pois, grande é o ventus, com 11 p. p.; 5°, Co
entusiasmo reinante nos meios mercial, com 13 p. p.; 6°, Por
pebolísticos da cidade em tôrno tuguesa de Desportos e Portu
desta sensacional peleja. guesa Santista, com 15 p. p. e

O esquadrão alvi-negro, pos· em 7° e último lugar, o Jaba
sue em seu meio com destaca- quara, com 16 p. p.
dos "players" no amadorismo São Paulo, 12 (A. N.) - Luí
catarinense, tais como: Heinz, I z in.ho 'pertencente ao São Paul')
o goleiro que dia a dia vem se e Pascoal da Portuguesa San
impondo à admiração dos es-] tísta são os maiores artilheiros
portistas conterrâneos: procq-I do campeonato paulista, com

pio, o magistral "pivot" cat:.L-'l1 tentos cada um. VAJ.lCH1<.J'I'E
rinense, tão nosso conhecido. I -- Rio, 12 (A. N.) - É espera-
Calico, o incansável meia, 'lu€:' O ('L\}[P}�OXA ')'0 CARIOr,\.. .do de aviao, procedente de
não poupa esforços, pela vít i .. , Rio,12 (A. N.) - A segun- Buenos Aires, o atacante ar
r ia de sua� côres e o�tros mais; d� rodada elo campeonato. ca- gentino Valchete contratado

O conjunto alvi-celeste e rrosa de futebol de domingo pelo Botafogo local.
composto de destacados defen-I último foi assistida por 30.532
sores, tais como: Isaias, í) pessoas, sendo vendidas 16.490 Waldir de Olheira Santos
,"keeper" revelação; Diaman- ..........�-..-........ G........................_.��........__..__... ..

tino e Naldir, dois grandes za

gueiros; Galego, o "conter-f
half" de inegáveis qualidadf's;,
Nizeta, o homem das mil e un CJ.

\ ..
' diabru.ras e, outros �n.ajs. _ "

»-: O gtgantesco prél io de do

mingo próximo, está fadado :1

granele êxito, dadas as quali
dades físicas e técnicas de am ..

bos os contendores.
,

Avaí e Figueirense, as ex

pressões máximas do
�
íuteb il

catarinense, por certo que hão
de brindar o público esportivo
de Florianópolis, com uma par-

. tida de gala, onde por certo há
de imperar a cordiàlidade es

portiva, dois dos principais ele
mentos para uma peleja sensa

cionaI.
Esta rodada, que é a melhor

de todo o campeonato de ama

dores, está fadada a bater o

"record " de b-ilheteria.
Aguardamos, pois, o desen

rolar da peleja dos rapazes de
Orlando Scarpel1i e de Antônio
Salum.
Mais alguns dias e a praça

-de-esporte "Dr. Adolfo KC:l1-
der", se encherá de uma nu

merosa assistência, que nãc
regateará aplausos a quem os

merecer.

Avaí e Figueirense, dois dos
mais destacados e renoma

dos conjuntos tlor íanopolíta-
110S, bater-se-ão pela conquis
ta da Vitória.
Aguardemô-lo, pois.

() ESPERAXÇA :F. C. COXC1>
DE UE VANCHE AO 281m

SE'rEIUBRO
Deverá realizar-se, doming i

próximo, 16 do corrente, no es

tadia interno ela Penitenciária,
o encontro pebolístico entre os

fortes esquadrões do Espera 1-

ça x 28 de Setembro F. C. Esta

partida que é em homenagem
ao sr. dr. Ângelo Lacombe, es

tá sendo aguardada com gran
de interêsse pO!l' ambos os' con
tendores.

Os es'perantistas esperam le

var de vencida o seu leal ad ..

versário a-fim-de ma,nrter o seu

cartaz. O 28 de Setembro, por I
�lla vez, espera desforrar-se ,_ela- ..:

�/
I

�.
(

Companhia Nacional de Papel e Celulose
EIU ORGANIZAÇÃO
COMUNICADO

Temos o prazer de participar aos srs. subscritores, aos

amigos e aos interessados em geral, que o Tribunal de Segu
rança Nacional, em sessão plena realizada em 13 de j�lho p. p.,
sob a presidência do exmo. sr. Ministro dr. Barros Barreto,
sendo relator o exmo. sr. Juiz dr. Raul Machado, houve por
bem confirmar a sentença do emérito julgador de primeira
instância, sr. Juiz Comandante Miranda Rodrigues, no pro
cesso n. 4.289 instaurado em virtude de representação do Go
vêrno do Estado do Paraná, absolvendo os incorporadores
desta Companhia, e reformando a mesma sentença na parte
referente ao Super-intendente dos trabalhos de organização,
sr. Nino Casale, absolvendo-o e negar provimento a apelação
de ofício (Ministério Público) atendendo a própria prova dos
autos.

.

Dos considerandos da respeitável sentença da primeira
instância, b-em como do veneravel "acordão " do Tribunal

Pleno, se infere que os julgadores, diante da prova abudarrtís
sima e absolutamente convincente, oferecida nos autos pela
defesa da Companhia, reconheceram a inexistência de qual
quer crime ou dolo, seja nas projetadas incorporações da "Fa
zenda Guavirova", das fábricas de pasta mecânica, de Santa

Catarina, e das propriedades de S. Miguel, seja na contabili

dade, administração, publicida,de e na organização técnica,
enfim em todos os trabalhos de organização da Sociedade.

Reconheceu ainda aquele T'ribumal a bôa fé de todos os

incorporadores e organizadores da Companhia, e a real inten

ção dos mesmos, de montar, efetivamente, a índústr ía do ·papel
e da celulose, em grande escala, com a utilização dos recursos

nacionais.

, Prosseguimento dos trabalhos
Partícípamos ainda, que dentro em breve serão reinicia

dos os trabalhos de organização, voluntáriamen.te interrompi
dos no início do processo ora concluido, para o que está sendo
convocada uma Assembléia Geral de Acionistas Fundadores
desta Companhia, à qual caberá dlscutír e homologar as pro
vidências a mesma a serem adotadas para a pronta constitui
ção ela sociedade e o próximo início de sua atividade Industrí al.

Assim sendo, na época. previamente fixada pela Assem ..

bléia de Acionistas Fundadores, será lançada a subscrição de
finitiva do capital, cujo recolhimento, em obediência ao dis
posto do Decreto-Lei n. 5.956, de 1° de novembro de .1943, fi
cará exclusivamente a cargo de conceituados estabelecimen
tos bancários, devidamente autorizados e aparelhados pa 'a

êsse fim, os quais serão dados a conhecer oportunamente.
ReSerY3 de acões

Atendendo a oonsideravel núm�ro de pedidos chegados
ultimamente à Companhia, comunicamos que os pedidos para
reserva garantia de ações serão atendidos mediante preench ,
menta, pelo interessado, de formulário apropriado, fornecido
pela Companhia, e acompanhado do importe da respectiva
taxa, discriminada no mesmo íormulárro.

Escrítóríos e Representantes
Desde o início de seus trabalhos ele organização, a COM

pANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELULOSE mantem aber
tos e em pleno funcionamento seus escrítórtos centrais em

S. Paulo, à Rua Marconi, 124 - 3° andar, telefone, 4-8118
(rêde interna), e um escritório na Capital Federal à Av. Rio
Branco, 277 - 15° andar, entrada.l.510, telefone, 22-4587 e

22-6831, com representantes nas principaís praças do País.
(a.), Nino Casale
(Superintendente)

(Firma reconhecida pelo 16° Tabelião)
(Transcrito do "O Estado de São Paulo ", do dia 7 de

Julho de .1944).

HES'J"\BELECmo
Rio, 12 (A. N.) - Já está

restabelecido da enfermidaJe
que determinou a intervencão
cirúrgica" Luiz Aranha iret�r
nau a suas atividades esport.i
vas reassumindo o cargo de
diretor do Departamento Aqua ..

tíco do Botafogo F. R.

Crédito Mútuo Predial

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E 'l'RA.NSrOR_'f�s.

'Cáp1t.8J .� reservas ". :'-.. � .. : , : �- ..
'

.. : Cr. 71.666.189,200
Cifra.. do balanço de 1942:

Besponse nutdadee .. " . Cr$ 4.999.477.500,158
Recetta . , . , , , . , . , ' •..... 0-$ 70.681.048,20
Ativo ",. ,., , .. , ,. Cr$ 105.961.917.-70
Sinistros pagos rios últtmos 10 anos , , Cr$ 64.986.957,20
Responsabütdanes ' , , . , , Cr$ 76,736.401.306,20
Bens de raiz (pc<'<1IM e terr-enos) ,'.. Cr$ 73.742.657,44

DIRETORES: - Dr Pa rnf llo dUttr-a Freire di! Carva)ho, Dr. FrancIsco
de Sã e Antsio Massorr-a.

Agências i! sub-agências em todo ° territ6Mo nacional. - Sucursal 00

Ur-uguáí. Reguladores de avarias nas prtnctpats cidades da América, EIE'Op8
e Atrica.

AGENTE EM Fl,ORIANõPOLIS
C A 1\1 P O S L 0 B ° & C 1 A. - Rna Felipe Schmldt, D. 3.
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJA1, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

� --.....,_-_-........... �._,. -....,._� - ...... -_-__�.w .. - ...... �..__._.._.._- ...................,..

Correias de transmissão Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

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

PRÊMIO MAIOR
Sapataria

Rua Cons.
Barreiros
Mafra, 41 CR $ 6.250,00

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e nospital de Caridade
fundada em 1765

Muitas bonificações e médico gratis
I

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
�--- ������������ .I
,_-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-_w_._-.-_._-_-.-......._.._.-...-.-_-__.__-_-_-_- -_-_ .-.-Me __ _Comunico que assuntos referentes à procuradoria geral

da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e Hospital de Ca
ridade podem ser (ratados diàriamente, das 14 às 16 horas,
no escritór io desta Instituição, na Praça 15 de Novembro, 16

(pavimento térreo).
Consistório, 8 de julho de 1944.

NABUCO DUARTE SILVA

Comprar 'na CASA MISCE.
LANEJi é saber economizar.
rT_·.-.-_r_'_-•.•- ••_-__......_....._._...-_...- ••_..__........,.

LIVROS

'�...•.'(... '...•.�..�
'0.1 .. ROSÁ
DUA DEODO�O,33
'FlORIIlNÓPOllS I

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGlmas por
tuguês. espa
nhol, francês;
ingMs, etc.

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

Dicionários, etc;:, .to.
•

5v·4 Procur a dor Geral

SE��AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. sãe encontradas noS balcões da

Casa SANI.I BOSA
Diariamente recebemos novida<les

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Foi executado na prisão de Ponteville
LONDRES, 12 (U, P.) -- A AGÊNCIA "TRANSOCEAN", EM TRANSMISSÃO DE
E3ERLIM, NOTICIOU QUE AS, FÔRÇAS RUSSAS SE ENCONTRAM A MEIO CA ..

MINHO ENTRE VILNA E KAUNAS.

Buenos Aires, (via aérea)
O govêrno suspendeu por oito
dias o jornal "EI Cabido", de
vido a um editorial criticando
asperamente ao Oovêrno dos
1i:stados Unidos pela sua rea-

I
ção ao discurso do ministro ela

Lori dree , 13 CU. P.) - Uma transmissão da rádio de Guerra, coronel Juan Peron.

Berlim informa que grandes formações de bombardeiros

norte-americanos atacaram Munique esta manhã. Fotógrafos
Vão ser admitidos como fotógra-

CONTINUAM AS «BOMBAS VOADORAS» ;�:�u�Ó��rei�:z��e��lvad� B���;�
,

Londres 13 CU P.) - Urâen te, - Os ataques das no Al.v�s.da SUva, respectivamente,
, • 6

,.. I
nas Ilha1s do Inst de Ident. Mê-

bombas voadoras contra o. sul cfa Inglater�a, inclueive � dico Legal, de Cresciurrta, Tubarão
zona de Londres, prossegulIam a luz do dia de hoje e Porto União.

de Julho de 1944

Suspensão de 'Discursou o
«EI Cabiido» oral. De Gaulle

Ottawa, 12 (U. P.) - O ge
neral De Gaulle, falando pe
rante uma multidão de 25 mil
pessoas, nest.a cidade, onde foi
recebido pelo Parlamento,
pouco depois de sua chegada
dos Estados Unidos, disse que
'una verdadeira cooperação iu
ternacional era necessária pa
ra solucionar os problemas ij,)
mundo.

Precisa-se de 10 marcineiros

para fabricação de móveis. Pa
ga-se bom salário. Tratar no

«Ler dos Móveis») I na rua Tra
jano, 15.

foi hoje atacada Munique

Florianópolis. 13

Violento e

Q, Q, Aliado, 13 CU. P,)
• r-'

Marcineiros

Von Rommel

'1IIaLIIR
11111[111

" ,--. _ .. , •. _.
\ .'...

CONTRA CASPA,
QUE04 DOS CA-

BElOS E DEMAIS

nFECcOES DO

COURO CABELUDO.

PROPAGANDA

·TO,ii'_�<::9.:·F��,tiAR'
;�R'6)('C EtENClÃ

Rua Trajano 33 - sob
• Florianópolis.

FRACOS •.

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Crels8tl�1
"SILVEIRA"

o POVO pagará
São Paulo, 13 (E.) - Está

sendo esperado, para breve, o
aumento de 10 centavos nas

passagens dos ônibus.

Ora. JOSEfiNA SCijWEIDSOH
de regresso de sua via-
gem, reassumiu

clfnícc,
------

sua

Os novos
embaixadores
Washington, 12 (U_ P.)

novos embaixadores do Perú e

Equador, srs. Beltran e Plaza,
respectivamanta, apresenta
ram hoje suas credenciais ao

presidente Roosevelt, na Casa
Branca,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


