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A boina do generallontgomery em VioDa'
LONDRES, 28 ru P.) O CORRESPO�DENTE EM ESTOCOLMO DO '"DAItY MAIL" REPRODUZIU INFORMAçõE� 'RE·

CEBIDAS DE VIENA, SEGUNDO AS QUAIS REINA EM VIENA UMA ATMOSFERA DE TENSÃO, QUE JÁ SE APRO�'l\1A DA

REVOLTA ABERTA. GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO É FRANCAMENTE PRO.ALIADA, SENDO QUE MUITAS Mut_RES
OSTENTAM EM PLENA RUA A BôlNA DE MONTGOMERY. O CORRESPONDENTE DIZ AINDA QUE É CADA VÉZ�1tlAIS

INTENSA A INFLUÊNCIA COMUNISTA NA CAPITAL AUSTRíACA.

o CASO ARGENTINO

Ano XXX I Florianópolis- Sexta-feira, 28 de Julho de 19-44 I H. 9168

WasJlÍlIgtou,2S (T', P.) - "Quaisquer razões que se apre
seutem lU1I'1I jll,stifiral' a deserção do g'ovê]'lIo argentíno à eau

su uf lada, não merecem ser comentadas" - assim respondeu
hoje o secl'et.á!'Ío do Estado, SI'. ('ordell Hull, aos .jornullstas
fIlie l)('(liJ'alJl �UH opinião sõhre (I discurso ontem pronunciado
pelo chauceler urgeutíno, g'cupral Peluso, Em WasI1ing'ton,
�(na Iorque e em outras eapítnís sul-americanas, teve extraor

díuáriu repercussão a nota ontem divulgada }leIo Departamen
to de Estado, sôlll'e o regfme do g'enernl Farrel. O govêrno hrt

tâníco, seg'1Il1l1o fontes bem informadas de Londres, recebeu H

declanu;ãn de W:!shing'Íou com irrestrita simpatia, acredítau
do·se, nssim, que o gahiuetc hrítâuíco tlará sua aprovação it
mesma. Não se esperam, contudo, para futuro próximo, decla
rações üí'i<'Í:!Ís de Londres sôhre H palpita ute questão. Os meios

diplolll:ítieos de Wllshing'ton, II seu turno, são de opinião que
H oe('lnra�ii() de Cordell Hull põe (']}1 íoco um dos mais sérios luo·
!'lemas Inter-nmertcanos I1t� hoje entrentados pelo govêrno de

Roosevelt, .Iestl(' ((11(' roi Inlcíarla II polfttca de hoa-vlzlnhança
em I �Hm.

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARiNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Revelações sObre o «complol» contra Hitler
Londres, 28 (U. P.) - De disparando 11111 tiro no crân io.] completo o exército alemão,

Joseph Grigg - Berlim reve- quando os agentes nazistas I' emitindo uma série ele ordens

lou hoje que o fracassado tentavam efetuar sua prisão falsas. O plano fracassou,

"complot" para eliminar Hi-' no edifício do Ministér io da quando o cornandanje chefe da

tler e derrubar o ree ime nazis- Guerra, em Berlim. Acresceu- guarnição de Berlim suspeitou
ta foi dirigielo pelo gen,eral 01- tou que Hoeppener está preso, de ordens que começavam a

brich t, chefe elo Serviço de
I

aguardando a sentença elo tri- ser expedidas e se comunicou

Abastecimento do Exército I' bunal militar. O general 01- com o ministro da Propaga»
Alemão anunciando que 01- bricht, que conta 56 anos, ora da, Goebbels, o qual lhe orde- ..,._._....w....................,............·.·_·_·.w..............__...........-._·.._...•..........-..,......

br.icht f�i preso e fuzilaelo logo' figura relativamente obscura, II no.u _

que efetuasse. a imediata Mal"S VI- 'o'r 1-as dos russos
depois do processo sumário dentro do alto comando ale- prisao elos conspiradores. O I·

por uma côrte marcial. Rorn-j mâo, até seu pronunciamento' coronel-general Beck fôra des- Moscou, 27 (U. P.) - Os exércitos russos das frentes do

pendo o silêncio oficial sôbre I
como chefe ela conspiração, tituido em novembro de 38 do I Báltico, da Rússia Branca e da Ucrânia conquistaram quatro

os nomes e o papel desernpe-] tendo sido submetido a suma- seu posto de c-hefe do Esta�o! importantes cidades. Na Rússia Branca, Byalitosk, e na Ucrâ-.
nliado pelos conspiradores, que

I
ríssimo julgamento do Minis-llVl a ior, por se opô]' à �C;llpaçftO

I

ni,a, a cidade polo?esa d.e Stanislov�v� distante da fro�teir.a
tentaram assassinar Hitler na I t ér io da C-}UCl'ra e executado' rla Aust.rja 1w10s alemaes e eR- húngara pouco mais de cinccenta quilômetros. A ocupaçao Sl

seman a anterior e111 seu Q. G., 1110]' um pelotão ele fuzilamen -I t ava i adi cario agora para c11e-!multânea dessas quatro grandes posições, situadas nos extre

a agência T'ransocean nomeou I to, na mesma noit,c do frnst�:- fe, �lo gOVêl'110 civil rovolucío- imos da, linha de combate, dispensa qualq�er comentário s.ô
também o ex-chefe do Estado- elo "complot". Além ele ch ef'e nano. Ibre a força do compressor russo, que VaI esmagando a reS1S

Maior, coronel Beck, e o coro- de Abast.cctuieut o. Olbl'ieh,t �ra I JD.._,..-----ToSUí� tência ale!nã ao longo de tôda. a linha. A�sinala-se q_ue ocorreu

uel-gcneral Hoepperier (:0- sub-comandante elo ('Xer('t(d re.
. Ia ocupaçao de Byalitosck (cuja evacuaçao os alemaes anun

mandante dos Corpos Bliuda-jmetropolitano P, C01110 tal. foi de regresso de � uo V10-

I
cíaram na manhã ontem) depois de os nazistas reconhecerem

dos, há pouco destituido de a('ns11.(10 ele sabotar as "gran- gero, re<;s�urolU sua
I q_ue fôra inútil a resistêpcia oferecida aos �tacantes; resístên-

suas í'unçôes, como, tíguras
I
eles decisões.": Um Telato, ori- ....,._.._..

clImco, \ cia q.ue se prolongou ate altas �10ras da n01t,e: atr�ves das ruas

dcst::l('aclas no infrutJfero gol- l·taI, translmtIdo pela 11'a11-

A
da CIdade. A batalha pela pos",e de LembeIg, nao obstante,

liG. J;.Jxpressoll a Transocean:so��ean, an�mcia que três gene- gora o pao.... continua excepcior:almente enca.miçada,.esperando-se, :ontu-
')118 Do(,}\: se sllicidou pouco 1'a1S l)lane]al'am toma1' ])0888 .' do que sua captUIa venha a seI anunCIada a qualquer mo·
\, c., '.

. _ RIO 27 (A N) - O l'epre-
depois de haver explodido a da réde de eomUlllcacoes do t' t d

.

d' ."
mento.

bomha no Q. G. tIo Fuelll'el', q. G;, �l.: _ ��::l�J:l_ � }:a_l·i�i.S::,:· _POl' �en �n ,e ,?S pad el�'o�, Jun�o .a
..... _ ...._.........-.._... ......................._-.....

- __.h_� . .cun_�.� 001 enaçao, ec alOU oJe Moscou, 27 (U. P.) - A importante éidade polonesa de

ft 60 qU·lloAmetras de Varso�v·la qI·a�epPUobslsl·ciVaedlamennotveaatmabaenlhaã Sdeo- Luov, também conhecida pelo nome de Lembel'g, acaba de ser

conquistada pelas fôrças do marechal Konev.
,

. Id)l�aOt'aPmaernateen. tNraels'seamtav.bige·olar, imqUee- Moscou, 28 (U. P.) -- Em espetacular vitória em todos os .;to-
Moscou. 27 (U.,P) _. Os 1'�lSS0S efet:larall� ataque (ll;·�to I serve de paradigma para todo res da frente oriental, os exércitos russos se apoderaram. ontem. de

c�ntra Kaunas'.,A radlO �l,e .Berlllll, ql�e tlans11ute es.sa 1l0:lCla., O país, há coisas imutáveis pa-
sete principais cidades·fortalezas alemãs, colocando as tropas de Hi-

afirma que as forças sovletIcas que avançam ao 10n?0.ela rodo·- ira atender a situação.
tler em estado de verdadeira desagregação Os 5 baluartes de que se

f
� I apoderaram as hastes russas são: Brest-Litovsk, Bialystok. Lemberg,

"l'a })a'l'a Kallllas fOl'am eletidas l)elas de, esas e:ernlanlcas, lllas ........,..,... - ----........ 1 1 S R' � Stanis avov. Dvínse. havii e ejescleza.
admite irrupções locais a léste da antiga ca��tal litu�n�. En- i Limpando o setor -------------

b'ou também a participar ela ofensiva na regIao do Ba1t1co � de Saint.lõ
exército de Leningrado, sob o c�mallelo. ele Govor�v,. ao (�nal Londres, �S (U_ P.) - Os
('oube a ocupação de Narva. Tallln, capüal da Estor;.Ja, parece americanos co:rtara:m a estrada
seu' o objetivo dessa nova arrancada, sendo de assmalar que de Sain.t-Lô a Goutances em

Nana elista apenas 25 k111.s. da metrópole do Báltico, .Na fl"ente ponto ele extraordinário ;a1 'I'
enntra1, os russos 'avançam ao l,ongo da ll1arg�� onental ,do estratégico. Os americanos,
Vístula, achando-se apenas a 60 lnns. de Varsovla. E tamb�m' nesse setor, estão investindo
li ° sul, onde a lllta se rein·iciou após prolongada pausa, as for-

C0111 grande violência; os a1p
cas moscovitas estão avançanclo. Del3Jtyan, nos montes Cm�- mães são clesaloojados de aldeia

l)atos que foi ocupada pelo pl'Ímeiro exél',cito ucraniano, é ,con- e111 aldeia, e;nquanto o general
siderarl0 a eh ave do desfiladeiro de J a,l�lônica ou "Dos Tal'ta- Bl'adley leva seus canhões pa.l'a I1'05" e fica a apenas 25 kms. ela frmltelra checoeslo_v_a_:. __ • o sul. Nestas Últimais opera-

�_.��-- ...... r • -_ -__M "';"""'
- _w........,......._...._-_ ••__Ma.... a - or-:"" "" ções, os alnericanos consegui-

Nafl havera sançoes contra a Argentina l:�m expu:�a: o.s alemães
,

,�eS' bWashinoton 29 - Soube-se qHe o Departamento de Estado ,\:,1I1CO alderas, llmpan�lo. Pl�tJ- era reee ido pelo Papa
- •

to ,

t te a})11'('81' sancões econôrnicas à Al'O'en- camente o setor de Salllt-Lo,
l'ao c:oolta })I'esen emen , . '�. "::-> RIO, 28 (C, M.) - Telegrama Ire,ceb}do da cidade do VaU-
Una. O"" informante diz que a ação, por enquanto, limital'-se-á �om-p_

...

rK-o·_-u-_..c
..

·a.....,s--a--
...............··......_·

cano informa que o Papa receberá em. audiência especial, no dia
às esfems políticas e cliplomátieas.

. , "U ;2 de agosto próximo, o general Mascarenhas de Morais, coman�
Nova Imque, 2::1 - Os títnlos argentmos sofreram ligeu'a

e P rtng I c1allte da Fôrça Expedicionária BrasileÍira.

;i���: (::,:s�'J�����õ��c;;,:fJ::" de estar a Argentina"desertan- !!.gel, �8 (U. �) _ A emis- �;;;;--ExP;di�i;;;ári;.�
�elõéõõi�ffijõíõõfs �!;ii�:�-��ifff�J§:��� I�:�������:��;�;����e��� ��:i������::' e�::: :::v;:�

Londres, 28 (U, P.) - A emlsso_ra de Moscou dlV�lgou h:�- liosa propriedade avaliada em sileiras já chamadas a prestar meiro dia de folga, desde que
je os dezenove pontos do aeôrdo assl.?ado e?tre a Umao Sovle- um milhão de escudos portu� serviços de guerra em campos chegaram, para uma visita a

tica e o Comité Polonês de Libertaçao NaCIOnal. Os termos d.e gueses, de batalha da Europa, estão seus compatriotas em seu

tal acôrdo são quasi idênticos aos assinados pelos Estados-Um- Â'"
,.,.........

·'
..........· .....

d-
-.....----.... _." servindo em vários hospitais II acampamento e pa�a ali pode-

dos e Grã-Bretanha, com a Bélgica, Noruega e Holanda, e a�s cap ura e norte-americanos, situados nas rem falar u� pouco de por-
que também assinou a Rússia, com Noruega e, 8: Checoeslova- Leyang imediações do ponto em que tuguês.
quia. Despachos de Moscou informam, a proposIto, qu� ? Co·- Chung�King, 28 (U. P.) --Ise

acham a9.uartelados ?� so}- De uma maneira geral, ob
miM Polonês iniciou hoje seus trabalhos, para a adml1!-lstra- O comulllcado de guena do ('0- dados da Força ExpedIclOna- serv�-se a grande facilidade
ção civíl dos territórios já libert8:d;Js, da .nefand� ocupaçao na- l1:anclo chinês informa que as Iria Brasileira, das Jovens brasileiras no mane

zista. A principal tarefa do Comlte e a ,lll.stalaçao de governos forças chinesas captnraram a Trata-se de enfermeiras vo- jo de linguas estrangeiras;
civís e a organização do exércit� da Poloma" so.b o comapdo, do cidade ele Leyallg, seis milhas iluntárias brasileiras, que en- além de se estarem aperfei
general polonês Zigmundo Berlmg. Ê�:� exerCIto polones flca- a? sul de Hengfang, durante o I'traram para o Exército em fe- çoando no manejo do' inglês,
rá subordinado ao alto comando sovletlco, d�ra,nte as oper�- (11a de ontem. Acrescenta que vereil'o último -:- 'primeira vez estão também encontrando
cões conjuntas, embora regendo-se, de preferencIa, pelas 1e1S

I
se combate intensamente na· em que seu pais admitiu ofi- grande facilidade em aprendel'

�nilital'es polonesa$. ;wgiã,o dr:;;tll, l;llUPHl cictafi�. lcil'lJmente mull1el'es em SUas o italiano,,,
.

,"Vasl!illg'tOH, 2� (Ir. IJ.) - ('0010 fora anunciado, oxtrn
,ofidalmellte, a Embaixada araentlna confirmou agora que o

embalxarlnr Escobar partirá realmente no dia 1° rumo a

1�U(,llOS A in�s.·O dlploruata argout.lno viajará via aérea. pela
costa fio ,\tlúlltieo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sauda(ão à turma
.Fernando Macbado»

Pela segunda vez, em Santa
Catarina, mais uma valorosa
turma do N. P. O. R concluirá
seu curso. Êste N. P. O, R, que
é uma escola de civismo, ensi
na ao jovem a amar e defender
o solo pátrio corri verdadeiro
heroismo, porque representa o

que de mais caro temos. Sabe
rão todos, quantos por alí pas
sarem, defender o BRASIL,
pois que para isso foram con
venientemente preparados.
Formando jovens tísícamen

te rijos, alí se aprende a mar
char na vanguarda, a vencer
os obstáculos com o sangue-]
frio dos fortes e dos que têm
confiança própria.
Jovens aspirantes da Turma

"FERNANDO MACHADO". -

É chegada a hora, em que deve
mos renunciar tudo. Tudo,
sim, porque, acima de tudo es
tá nossa BANDEIRA, A BAN
DEIRA DO BRASIL. Esta é Iuma.singela homenagem, pe
quernna, mas adornada pelo
carinho e sentimento de meu

coração e esta valorosa moci
dade. COMPANHEIROSl Nes
ta hora de incertezas em que
vive o nosso estremecido país,
pensai bem, meditai bem sôbre
vossas responsabilidades. Pro
curai dirigir os homens

.

com Isabedoria, com clareza de es

pírito, para que sempre possa-I
mos prosseguir na triunfal Imarcha da vitória.
O glorioso Exército de Ca

xias, cujos feitos no passado
são belíssimas legendas de he

roícídades e de dignidade cí

vica, é a afirmação da nossa

solidariedade com todos os po
vos submetidos aos regimes
das tiranias, incompatíveis,
com a própria natureza huma

na, da qual, graças ao Senhor,
temos sido símbolo e padrão.
Sempre com a cabeça 'erguida,
procurando ser. útil, precioso,
e sobretudo um destemido de
fensor de nossa Pátria. E um

dia soará o clarim da vitória,
da, vitória dos povos livres, dos
povos que lutam pela restaura
ção da honra, da dignidade e

da civilização. Jovens compa
nheiros. Que Deus vos acompa,·
nhem em todos os momentos
de vossas vidas, para a maior
g"lória de nosso amado 'BRA
SIL.

Arnaldo Santos

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscópia. I
Ouímica sanguínea.
Análises de urina.

Exames Anáteme'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro.dia.qnósticos
Hematologia
Coprologia.

•

Assista ao malar

"�/radiofônico
I

de todos os tempos.

Serviço de transfusão .de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicos de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas po td
veis e para uso industriais (fecularias, cervejarias).
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Brasil e França

Família

Lelizia
I'

Família

Guanabara

RIO (Cela Correio) --Con-·pri.ncípios cristãos, pelo quais
rorm« já noticiamos o govêruo a humanidade sempre lutou,
-iouiecu smhaixador do Brasil voltarão a ter no mundo o SAn

junto ao )?;ovêrn.o provtsórlo lugar. A concórdia, a rratern í

francês, corri. sede em Argel, .) dade, o espírito de solídaried.i
sr. Frederico Castelo Branco de humana, de novo, nortear.io

I
Clark, Nas vésperas de partir I

os homens de bôa vontade, O
! para assumir suas elevadas direito e a justiça serão, mais
\ funções o ilustre díplomáta, uma vez, os a1icerces do mun-

" que
conta cêrca de 3;3 anos dr' do que vai surgir. Uma era eh")

atividade no Itamaratí, quis paz e de trabalho, sem ódios e

I dizer algumas palavras sóbre sem paixões, sem supremacias
J os seus sentimentos pela F'ran- de povos ou de raças, sem lutas

ça. Declarou s. s.: de classe ou sac.rifícios de 11:)-
"Sou grande amigo da Fran- mens, tenho fé, há de ser iru

ça e admirador do espírito plantada no seío das nações.
rrancês. Sinto-me, mesmo, h·. E a França, para a construção
gado aos franceses pelos mais dêsse mundo melbor e mais
fraternos laços de amizade. Na ameno, muito concorrerá, es

minha longa carreira, a servi- tou certo. Na qualidade de prí
ço do ltamaratí tenho agradá- meiro embaixador do Brasil
veis recordações dos seus e3-' junto ao gcvêrno provisório
tadistas. Lembro-me, per francês, hei de concorrer, com')

exemplo. que, certa Y8Z, depois é de pensamento do nosso g" ..

de um discurso que proferi, na I vêrno, para que as relações de

Liga das Nações, em defesa de amizade entre os franceses li
pontos-ele-vista do nosso gv" vres - os verdadeiros cida
vôrun coincidentes com os da dâos que amam a sua Pátria -

República Francesa, os se-is e o nosso pOYO, sejam sempre,
representantes, Paul Boncour e crescentemente, as mais na-

! e Henry de Jouvenel, levanta- teruais e indissolúveis".
I ram-se e vieram-me abraçar: ",'

I
com as mais vivas demonstra- .>

ções de apreço e carinho. No, Rio, (A. N.) - O capitão
novo cargo que me confia o I Amilcar Dutra de Menezes, di-

I
eminente presidente ela RepÚ-jl'CLOr geral elo DIP, recebeu do
hlica, mais uma vez, não pou- sr. Bertrand, inspetor elos sei -

I parei esforços para bem de- viços franceses de informação,
I scmpeubar-rne ela missão ou- o seguinte telegrama: "Tenho
torgac1a. A França, pela sua o prazer telicítar; calorosamen
tradição civ il i zadora, terá, sei.: te vossa senhoria por motí v 1.)

dúvida, uma ação prepondera.u-j da chegada das fôrças biasi lei-
,.

te na obra de restauração (1:1 I
ras à Itália. Ao lado dos fran ..

mundo. O fim da guerra se, ceses, os soldados brasileiros
aproxima. As armas aliadas I tomarão mais �@lielos os laços
batem ,)S últimos baluartes na- tradicionais que unem os nos

zistas, em plena derrocada. O", sos dois países"

I!

Novas e imprevistas cenas de humorismo, espontâ
neo e sadío, criadas pelas incríveis complicações
de duas famílias rivais, que têm uma "diferença"
a resolver. A família Letizia quer arrazar a fa·
mília Guanabara, não deixa por menos L ..

·

E cus

te o que custar a família Guanabara pretende
pôr fora de combate a família Letizia. Quem ven

cerá? .. Qual é o seu palpite ? ... Divirta-se a valer,
acompanhando o desenrolar deste formidável "su
rurú", em quatro eletrizantes "rounds" por semana.

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

Ouço êste sensacionaf programa nas emissoras:

Cllpltl11 • Cri

PORTOALEGRENSE PARANAENSE

resenu

cu....... do balanÇo de 194::

Todos as 2às. 4as. 50S.
e sábados, das 21 às

21 r 30 horas.

Todas as 205. 30s. 50S,
e 60S. feiras, dos 21

às 21,30 horas.

Hesponse lllJ loacl"" Cr$ 4.999.477.500,58
Cr$ 70.681.048,20
c-s 105.961.917;10
Cr$ 64.986.957,20
Cr$ 76.736.401.306,20'
era 23.742.657,44

.....----------------------------------------.

Recetts .. '

AtiVO' .... . .•............. , .. ,." , ..••..

stntstros pllgos nos OlUmOB 10 anDa ..• , .

Responsabilidades ..

Bens de raíz (prédios e ter r-enosj .. ,.' , ..

IJlRETORkJb: - Dr. Parnf'í lo (I'Ultra �'relr� rre Carvalho. Dr. Fr-ancis ..o
üe Sa e An ísío Mas�orrR.

Ag�ncl!iS e sub-agências ern todo o l.ertlWflo nuctone.. I. - Sucursal n-;

Uruguat. Reguladores de avartas nas pr-tnctpaf s círtades da América. Europa
e Afrlca.

Hoje e allUmbl IH'lrIll .. 11118 pref.,rldll
1tr.'II"" ....'hu..Ú•• fllftrallJtelrae - HomO!Opadu _ Perfamar1u _

A.l'U&,OI 4e borracha.
'••rant_ • •••ta ob...,.....IlDCI. 110 ....,.,.,,"'..1'1.. ..,.m....

*

ÓLEO DE AMENDOiM

fabricante e distrihuidores das afamadas con·

fecçôes "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons l!I baratos, algodões, mOlÍIls e aviamentos
para alfai'J.tes, que recebe diretamonte das

melhores fcíbricalt. A Casa fiA CAPITAI./' chama a atençao dos Snrs. Comerciantes do interior no �entido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem IUtUI compras. MATRIZ em Floriénópolis, - FILIAIS em Blurnenau e Lajes.

GUANABARALETlZIA
*

6LEO DE SEMENTE
DE ALGODÃO

UPPNÁcrO'UBAO �,V'�_'

Stann'lrd

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratlssimos,
sem ccrn pe tê nc iu , e diretamente

da Fábrica!

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida) Ramos, 1.

....................................................
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Lira Tênis Clube -- Sábado, dia 29: Grande Soirée. Início às 21,30 horas.
r"-"---:-:-I Os aposentados ." ,".. '" I�o at�rrissar·
!Vida Social i "c�;�eio(!:P:'��;;ã-:; �;;:"� IDc��a�������eP.) � Um
•••••••., 11 justa campanha em tavor bi-motor da linha aeropostalAI\' I V FmSARJOS dos funcionários aposent a- venezuelana se incendiou, porPor motivo do seu aniversário, dos, no sentido ele lhes ser causas desconhecidas, já sôbrehOJ'e, será muito felicitada a sra,l

B 1extensivo o reajustamento o aeródromo .de arce ona, mo-Carlota Prutes Brüggernann. es-

pôsa do s r , construtor Teodoro D. econômico concedido a todo mentos antes de aterrisar. To-
Brüggemann. o tuncionu.Iísmo públ ico ele dos' 'os treze passageiros e tri-

país encontrou éco muito pulantes morreram. Assinala-
forte em São Paulo. Chegam se, a respeito, que é êsse o prí-
dalí notícias referentes ao meiro desastre de aviação OCOl'-..

rido no país, ,desde 1939, o que
bem diz da segurança alcança
da pelos transportes aéreos.

assunto, segundo as quaí:
foi a questão agitada no

Conselho Aclmini.stl'ativo.
Conselho Arlm in ist.rat ivo.
Em sessão c1C:i;,a entidade, o

sr. Antônio Feliciano const
dcrou a matéria, não só sob
seu aspecto econômico, mas,
também, do ponto-ele-visto).
jurídico, em face da lei que
reajustou todos os venci
mentos elo funcionalismo RS
uecessídades imperiosas da
su bststência.

I
Com felicidade, aquele

conselheiro chamou a aten

ço ele seus pares para um

dispositivo claro da lei be-
participam a seus parentes

1\
nericíadora. Afirmou que a

I
e pessoas de suas relações interpretação ela lei não au-
que contrataram casamento. toriza em nenhum de seus

Fpclta., 26·- 7·- 44' pontos, outro modo de en-

tender que não seja a prote-
5 v. - J ção a todos os funcionários,

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

ativos ou inativos. Qual foi, Estaleiro suéeo
O santo do dia I' afinal, o objetivo da aludida

Estocolmo, (via aérea)lei? Assegurar o direito in-
dissimulável à subsistêncla Um elos estaleiros mais anti-

S. Naza- ,io, Marlir A •

1 I ), gos e importantes da Suécia,em corisequencia (a )1'1.1sc:,
Nasc,u em Roma, sendo a=u mutacão do custo de tôdas Errksbergs Mele Verkstad de

pai pagão e sua mãe Cristã. Ele
as utÚidades. E, igualmente, Gotemhurgo, celebrou recente

decideu seguir a religião da rnde
mente o seu 900 aníversá ·io.

e foi batizado pelo Papa Lino. não houve distinção de ca-

Quando o imperador Nero iniciou tegorias, nem de vencímen- que também significa o t ármí
a perseguição da Igreja, afasto?- tos nem ele salários. no de um extenso programa
se Nazário, a pedído de seus po.rs ,

Por essas e outras consi- de ampliação. Quando Sé in-
da Itália e foi para a Gália. Aí

troduziu na construção naval
corrs equ iu a conversão de Celso derações, expenc1iclas no

C 11 Ad
. .

t t' 1 a soldadura em zrande escal«,que, mais tarde. 'devia ter a .onse 10 llllnlS Ta IVO (C! u

mesma sorte que Nazário. Voltan- Sã.o Paulo, está fóra de dú- tornaram-se insuficientes as
da para a pátria, foi preso com

vida a liquidez do direito dos instalações nos terrenos tfe
Celso em Milão, e degolados. Mais ..

que dispunha, motivo por que. Ide 300 anos tinham decorrido, aposentados, seJam quals
I'

..

desde êste martírio, quando Am- forem as classes em que es- adquiriu mais terras, 1')(

H!"lbr6sio, Arcebispo de Milão. desco tejam considerados e a 1)1'0- . canelo nelas novas grandes ofi
hriu. num jardim, os corpos dos 2

cedência CIO motivo que de- cin as, Nos lugares onde esta-I, herois. Estavam perfeitamente con

Iorí '.'''11°, situadas as antigas otící-terminou as aposentar 01'1:'1.8, cc ,�

���_.._..-..............._.......-.,......--.-- voluntárias ou compulso- lias. fizeram-se construir car-

MENOR de 16 anos, comple- rias" . reiras, que permitem f'aortcar -------------------

mentarísta e daettlógrato, ofe- msse suelto do "Correio três navios ao mesmo tempo.
reee-se paaa trabalh:ll' em es- da Manhã" tf11'8 excelente Duas delas são tão grande,
crítórto ou casa comel:cil1,�' 1.1." repercussão. que podem conter n.avios de Importa"ão deformações em nossa GerencIa.1 550 pes de cornpr+rnento . A V
w w----.........,. ---··..

···�...,.D·· I-·
..

A-·-·-
..

··1;�r����:.l:t��a a�l;I�a, r���t;��� elPo���i���.) _ O rmms-CARTAZES D·O r ram-se

.

vapores e ." mo _0-. tro da Guerra assinou aviso,naves, entre as quais -estâo
-

r-orrurrooudlrlos 28 uavios-tan- suspendendo até o fim do cor-

Sa.feira "OJE ques a motor e 7 motonaves rente ano a concessão de li

para o transporte' de frutas, cen�a para importação de ex-

ODEON além de 4 destróieres e ;', plOSIVOS manufaturados e pron-
«( ») grandes caça-mdnas para alt?S para()usos .corr.ent'e�. A par-

:<\rmada sueca. Entre os vapo- tu' _de 1
.

de Janem� vmdouro,
A's 7,30 horas

_ res se encontram 3 quebra-' s.erao aceItos requerlmen�os d� ,.Audarh, romanct', emoção. jntrepide� e al:r.or �aa os elementos
gêlos um dos quais é o grande 1I.cença para a Importaçao a

utilizados pelo genial Ceci] B de MIlle, no filme de Joel. Me I quebl:a-gêlo do porto do Gó- VISt� .

de documentos cO,mpro-
Crea Barb.H8 Stanwlck. Robert Prestan, Aklm Tamlrotf

t b 1r"'0 "Goeta Lejon". batorl?s de que, n? mmIJ:?0,,

e Brian Donlevy:
.em l '" .

quantIdade Igual a requerIda

Aliança de aço o PRECEITO DO DIA f�dú��r�������tdqUirida da

o período secundário da sífilis é _
COMPLEMENTO NACIONAL :Natural) a consequência da disseminação \e"_�"'O"'•••••••••

A VOZ DO MUNDO (Atualidade) dos micr6bios da sífilis (trepone-
$ 3,00. 2,00 e 1,00. Imp. 14 anos mas) no organismo. Quem adqui.Preços: Cr.

riu sífilis deve submeter. se a tra-

tamento adequado. sob orientação
do médico, para evitar essa disse
minação. SNES.

,.

Decorre hoje o natalício da sro .

Edite Vieira de Sousa Gondiro, es

pôsu do nosso prezado arnigo e

conceituado representante comer

cial s r , Vasco Gondín. e a qual
receberá hoje, por certo, as mo is
cordiais provas de estirou.

1"1l7.f>m ""O!ól hol�1
8"0. Norberto de Barroe Gouveia

e Vitalina Botelho;
sr

í

tna. Jurací Jaques, Maria de
Lurdes Haberbeck, Natália SanHa
go Amaral e Cecília Gomes Ta
vares.

srs. Eduardo Vítor Cabral e la
rônimo Pacheco Pereira;
menina: Teresinha, filha do sr

Francisco Bittencourt Silveira.
�,..�W -.J"'wI8w- ..._.",.,...._.._.

ALBERTO BERRETTA e

LucíliA NOVAIS

HOJE

CIHE

(lHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

2 filmes espetaculares
J E B (o bôca larga) e Martha Raye (e bôca larga) em:

I oe .

.

rown

Bôca não é garganta
Fraílchot Tone, Cerol Bruce e John CarroU na produção

Frank Lloyd:

Esta mulher me pertence
COMPLEMENTO l'TACIONAL (Natural)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. "Imp. 10 aoos'l>.

Domingo sjmuH8�nte no Odeon e Imp:riaJ.
Edd' B ckl"n Dick Powell e Mary MartIn no

le ra .,

'dOnicólor. considerado por todos como a come Ia

agradávrl e gostosa:

Caçadora de maridos

Betty Huton,
filme em tec·

mais bonita,

Corrida de cavalos
Montevidéu, 26 (U. P.)

Seguiu ontem pelo trem inter
nacional, para o Rio, afim-de
assistir à disputa do "Grande
Prêmio Brasil", a delegação do
Jóquei Clube de Montevidéu. A
representação uruguaia, que
atende a convite do Jóquei Clu
be Brasileiro, viaja sob a pre
sidência do dr. Hectar Gerona,

«Sermo-es» do Pe. Rnto"nio Vieira �i�� dv;c�i�;����eC�:fi�de�=
I

J.I
sa alta personalIdade na dele

Coleção completa, 15 volumes, encadernados, gação uruguaia mostra bem al
em hom estado d.e con.servação, vende-se. Inform�ções:1 to O �nterêsse despertado" nes�Prof. Belarmino Correla Gomes. Rua General Bi rten te pais, pelo convite do Jóquei
court, 183. Florianópolis. Clube da grande nação amiga.

�
e ,

OPERACÔES RAPIDAS - Soldados norte-omericanos,
feridos em ação contra os japoneses, nas ilhas do Pacífico,
são socorridos imediatamente pelos hábeis cirurçiôes de
bordo de um transporte. Essas operações, efetuadas quasi
imediatamente após o momento em que o soldado é ferido,
têm salvado inúmeras vidas. (Foto da Inter-Americana).

Pode ser

exporladO

, ,

Washington, 27 (U. P.) - A

repartição chamada "Adminis- A
tracão Econômica de Comér� REVliTAro E DIREITO
cio'� tomou uma resolucão sô- Mensá.rio de gran'de circula
bre a exportação de 293' produ- ção, editado pela -Emprêsa
tos diferentes desde que estes liA Noite"
se destinem a países amigos.
Bntre os produtos, que poderão
ser exportados sem licença es

pecial, figuram ,peças para au

tomóveis, sobressalentes para
máquinas, produtos químicos e

drogas, material fotográfiCO, Age.'1tes autorizados:
ferramentas e muitos outros.

MAROUES � PublicidadeO talco poderá ser exportado
Rua Traiano, 33 _ Sobrado _ Fpolis.

I em partidas até dois mil dó-
�ar�sr

.
• ,"

.

S�\NorTEN (.-)L
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálc'o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raquíticas rece
berão a tonítícação geral

do organismo com o

Interessa somente
aos srs. Advogados
e aos srs. Estudan-

tes
\

de Direito

Sob a direçao do Juiz Dr. Gui·
lherme Estellita. redator-chefe
tr·ará os srs. advogados e 011 Ars.

estudantos de Direito ao par de
teda' a legisla§éio. doutrina e juris.
prudênCia doa tribunais brasileiros.

I
Consultas diariàmente, das I3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado, 7 (Ed.S. Francisco)
Res.; rua Visco Ouro Preto, 7 I
TOS'SE

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doencas das crianças

Laboratório de Análise.

Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr tenno , tosse, der
reta um pouco de VapoRub �
agua fervente e respire seqs vapore.
medicinaes. Ao deitar-se. fricciOne

o pescoço e o peito- conl

Newton Varella I
Advocacia em geral

'IEscritório: rua Vidal Ramos, 30
Residência: rua Deodoro, 35.

Acácio Z. dêi': Silva
e

Elvira Faria da Silva
participam a seus parentes
e pessoa. de suas relações a

nascimento de seu' filho
LUIZ--FERNANDQ
Fpol. 21 - 7 - l�í.

I I;

3v-�

\

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4
Ur I·

o ESTADO-Sexta.feira. 28 ele Julho de t944
A J r

Quarto sossegado
'Londres, 22 (SIT) - Entre
os anúncios interessantes do
diário "Der Neue Tag", edita
do pelos nazistas em Praga,
apareceu recentemente um, em

que um estudante, candidato
ao título de doutor, de 27 anos
de idade, diz necessitar de um

quarto sossegado e mobiliado,
em Praga, para poder conti
nuar os seus estudos. O candi
dato indicou como seu atual

I enderêço : Berlim, NW 87, Ros-

5O 5 611 ! tocker Strasse, 28. Esta parte
I I de Berlim está situada nas ad

I jacências das ernprêsas indus-
,I tríaís, que foram particular
I ment visadas durante os últi
! mos "raids" da aviacão aliada.
: E assim se explica o' desejo do

I jovem "cientista" nazista, ao

procurar a tranquilidade num

I apartamento em Praga ...

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fisco 1 izodo pelo Govêrno Federal

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

Resultado do Sorteio realjzado em 25 de Julho de 1944
l Número Sorteado 6.611 2 Número Sorteado 5.505

NUMEROS PARA' O SORTEIO
Planos Mundial "8" _'" 11(" -- "O" 56611 Plano Universal "H"

92

Mundial « 8» MundialMundio 1 «C" «D"!
I
i I P ernl , 56611 VJi lo r Cr$ 250nO,00 Pr-mio 56611 Valor Cr$ :::0.00000

12 Premio 66611 V�tlN c.s i4.000,OO i2' Pr ernlo 66611 Valor Cr$ 10.0011.00
i
:(. Pr emi« 76611 Valor Cr$ Fi.OOO.OO 1;<)' Pr emt« 76611 Valor Cr$ 5.0f�O,OO
'4' Premiu 86611 Valor Cr$ 5.0(1\),00 '4' Prerni« 866i 1 Valor Cr$ �.U('O,OO

15' Premio 96611 Vltlür c-s :LOOO,ÜO 15' Premio 96611 Valor Cr$ 2.000,00
Os lítnl1l8 com os Os títulos com os

14 fiDae� 6611 Valor . Cr$ 1.50.0,00 4 fin3f'S 6611 Valor Cr$ 500.00

I Os tltulos com 0" O títulos com os

3 tínah; 611 ValfJr Cr$ !OO.OO 13 Itnaes 611 Valor Cr$ 50,00

I O� títulos com 08 f Os títulos com os

12 fiU8f.1�' 11 Valor . c-s 20,00 I 2 Iinaes 11 Vlilor Cr$ 10,(0
Os títulos com o fina.i do Os titules com o final (ia

I r: Premio 1 rlcam isentos do pRg!\ l' Premio 1 ficam isentos do pagamen
me nto da meuseltdede seguinte to da mensalidade seguinte.

. O .. títulos com o Ilnal do Os títulos com o nnal do
2' Premio 2 ficam isentos do Pllga-12' Premir. 2 ficam isentos do paga-
mento da mensalldade seguinte, mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL uH"

l' Premio 56611 Vfllor (1$ 30000,1 U
" Pr'Noi(\ 66611 Vator ("r s .$0.000 oo
3. Premio 76611 Valor 0'$ .1 ().IH O OH
4' Premío 86611 Valor c-s '{O.OOO,tlO
5n Premio 96611 Valor c-s 3;}'{.jOO,OC

Os títulos com os

" Hlla�8 6611 Valor Cr$ 0.000,00

Os títulos com os

3 tlnaes 611 Valor CI $ 200,00

2
Os títulos com 08

riuaes 1 i Valor c-s 40,00

0:'\ titulos com o Ilna! do
I' premí« 1 ficam isentos de lHigamento
da primeira mensalidade seguinte.

l' Premio 505611 Valor o-s 100.000.00
2' « 605611 � Cr$ 21).000,00
3' « 705611 <I o-s 20.000,00
4' c 805611 ' « Cr$ 15.000.00
5' c 905611 « c-s 10.ono.00
Os títulos com 08 4 Iínaes 5611« c-s 500.00
Os títulos com os iJ Imaes 611. Cr$ ilO,OO
Os títulos com os 2 Ilnaes 11 J Cr$ 10,00

Os títutos com o final do r premio 1 ficam iSt>otos de pagamento da primeira. mensaltd.ute seguinte.
Os títulos com o fioal do 2' premio 2 ficam isentos de pagamento da. primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites para. lhes fazer a entr egs imediata dos pre

.

mio! a que fizeram jús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

'

� rino Meirelles
(Fiscal eh Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA·SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 19ftlt. às 15 horas, na sé:ie social

Distribu·ição do s prêmios da Empresa Construtora UnIversal nos seus

intup'! ràvei� plano!' de sorteios men.ai1
PLANO MUNDI.\L ItB. Mpo;;;qlldadll Cr$ 20,GO Distribue por mês 11.115 -- prêmios !lO total de Cr$ 500.0fO,00 com o p étll10 maior de (.)1$.30.000,00

.. "C" .. II

0.00·.
" "21,11.:1 ._" .... 3uO.1100OJ.! u .." .. 25.000,00

• "D" .. 500·· " 21 115 --

" 160.000 OU" .. , "

20,000,00
Universal -n- " 500· .. ::11.105 --

" 1.:�5U.llOO O I
" "

100/10[,.00
Subscreva um titulo garantido' da Empresa Constructora Universal e sejiS o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por Inês
N. Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e par"

com todos ela essume e cumpre fielmente as mesma) obrigações.
Absoluta

.

garantia. Máxima pontualidade.

Dr, Alfredo Aloe -- Diretor·Gerente

«

Incontestável lisura
barques na Sicília, aquelas má
quinas foram empregadas com

ótimos resultados, m, J. B.)

ção pelas zonas de operações de nição foram entregues diária
todos os artigos e materiais in- mente.
dispensáveis à luta, E sua efí- Na Líbia, foram transporta
ciência se manifestou inalte- dos até o "front", numa sema

rada sob as mais variadas con- na de avanço das nossas for
h Pelo telégrafo: -- "A des- dicões desta guerra. Na Aírica, mações blindadas, nada me

peito dos tanques, d�s canhões' segundo se calculou, cada divi- nos de três milhões de galões
e das enormes quantidades de são tinha de receber diaria- de gazolina. Tudo isso foi tra
munições, êste espetáculo nos mente 520 toneladas de abaste- balho do R. A. S. C. e não há
faz pensar mais na capacida- cimentos e 120.000 caminhões demonstracão melhor da efi
d.e da indústria moderna do foram utílísados para as taré- ciência desse trabalho do que a

que :r_:a guerra". Tal foi a ím- fas de reabastecimento no rapidês do avanço do 3° exér
pressao de um correspondente Oriente Médio, Durante vários cito.
n� cabeça-de-praia da NO�'mân- dias antes de ser desfechada a Quando foi levada a guerra. '�_,;;,;

..

_;;.-;;.;;;;;;;;;;;;--;-,;;;;;;;��
día, pouco tempo depOIS I

do ofiensiva em EI Alamein, 4.000 à Europa pelos aliados, partin
"Dia D". A ca�ac�dade comba- toneladas de abastecimento fo� do do sul, foi estudada e posta
tiv� de um �x�rclto :n?derno ram transportadas, por estra- em execução a técnica de abas
l'esIde, em ultima analISe, na das de ferro e rodregem até as tecer os exércitos nas cabecas
eficiência. de seu serviço .de zonas da linha de frel{te. Du- de-praia. Oficiais e soldados
reabas_!e,e1l?entos, �e .maneIra rante a batalha decisiva da Tu- treinaram rapidamente e quan
que nao fIque preJudIc:ada a

,nísía, 100.000 toneladas de mu- do foram efetuados os desem
entrega, em tempo oportuno,
do material bélico que lhe é, ------.------

necessário. É assim que o êxi- ':

to aliado na ampliação da ca

beça-de-praia da Normândia se

deve, em grande parte, à pou
co espetacular mas complica
da e eficiente maquinária dos
reabastecimentos, cujo núcleo
foi a grande experiência do
Royal Army Service Corps, o

serviço de intendência do exér
cito britânico.
Durante 03 últimos cinco

anos, o R. A. S. C. adquiriu
grande e merecida fama, pela
sua CApacroade na d.i:st;ribui"

o nervo das
batalhas

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

A "CASA SANTA ROSA" comunica aos seus distintos clientes e amigos
que as suas Secções de Seda s. Lãs e Casemiras foram transferidas do c

Rua Felipe Schmidt, 54, para a Rua Conselheiro Mafra, 36
(loja e sobre-loja).

Casa SANTA BD
ORLAND,O SCARPELLI

Ru:! Conselheiro Mafra. 36 - T.elefone 1514
F L O R.I A N O P O LI S

PAla t41 o.5! = AP. �_ .-e_I 4" g - cq • 411 .. L; 'i I .,-

HEMORROIDES
nitr ��4

ntúc"S�'esre éSP€[/F/CO reei.
ALIVIO IMéVIATO!

�$ �
A ação benéfica da Pomada

.
Man Zan, preparada cape

, cialmente para todos os ca

SOS de Hemorroides, é irne

diata, alivia as dôres e 08

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes hemsr

roidais. A- venda em todas
as Farrnacías em bisnagas
com cânula especial para
facilitar a aphcação.

I PARA HEMORROtOES
Um produto De Witt.

I. li 1mB __

1-------------------------
Tipógrafo

Para trabalhar ern Blumenau i

numa grande firma. precisa ·se de
bom tip6grafo que conheça. in
clusive, serviço de obras. Tratar na
CASA 43. livraria e papelaria, run

João Pinto. 9·A. 15v,'1\J

CAS A • Vende-se uma. na

f-l" rua Felipe Sch
midt, 184 Tri tar na mesm\1

Registradora
Vende se uma máquina registra

dora «National», modêlo 726. no
va, Ttatar no «Bar Oriente», na

rua Vítor Meireles. 11. 30v·4

GARAGE ����:�
rua Alves de Brito. Tratar
na cosa n. 70, da mesmo

rua. 15v,-9

Vende-se urhOa�:�:.
onduls ção permanente e um

estabilizador de 1 KW, corn

pouco uso e em perfeito estado.
Tratar na Praça 15, n. 10.

V. 7
-_._------

Casa vende-se
na rua Almil'ante Lomego'
17, Trator na rua Felipe
Schmidt, 34. lSv.·2

I GRATISl
I

Quer .receber ótima surpresa,
que o fará feliz e lhe será

I de valiosa utilidade? Escreva
,

a: Soares, Caixa Posta!, 84,

I .. Niterói, . E. DO RIO. I
_!&tYS"_'

Curso de Córte
Ensina-se em aulas
diurnas e noturnos.

Largo Benjamin
Constant, 6.

Pensão s. José
1p

Aluga quartos, Com e

s-em pensão. Rua V�tOl'
Me�ulelS, 42.

•

.�
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o ESTADO

Venceu o Combinado
AB

Móveis
(omprar, vender ou alugar

só na

I n SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

NOVOS e
USADOS

Soli.llll'ipilalle exportiva acha-se bem treinado e tudo sem desfalecimento pelo pro-
A solictal'iedade. esportiv�l, I��rá, poi�, para que seus eS-11 gresso esportivo de Santa Ca

que muita gente diz nao mal") forças sejam coroados nesta tarina e do Brasil.
existir, ainda existe alTaiga-'intel'essante pugna. I O "Estado" esportivo, abra-
ela nesta. boa e santa terra - Cuida?o, pois, sr. Numas! 0lça.efl1�iVame�lte D destacado
S:111(a, até no nome. Veloso, as vezes, causa surpre- esport.ista e "gentleman " con-
Aiu-Ia agora o glorioso pavi- sas!.. tarrânoo com votos. ardentes

:hã0 do Figueirense vem r!(' ÉDIO JOSÉ TONOL! a Deus pela sua felicidade pes-
j'('c'ebcl' in ínneros te Iegramas * soal e pelo crescente progres-
não só daqui mas do iuterior Su·gestóes 80 do iatismo catarinense.
do Estado, em que os seus sii:J- Rio, 27 (A.Ri -. A Confederação (WHldil' de Olhe/ira Santos)
nafáiíos h ipoeecam soltdarte- Brasileira de Desportos solicitou

dado írr-ést rita aos destacados as entidades filiadas sugestões pa ('aíxa .1� 'Esmolas aos Indlgen-
ra a organização do c"ampeonato g·(>nt.('s (1(' Plortanõpollsdirigentes do clube que soube brasileiro de futeból. A'Õ refeddas

conquistar o coração dos oa.ta- sugestões devem limitar-se a ques
ríuenses - o Figueirense. tões financeiros unicamente. O

E como aqueles, nós da r.ró- prazo estabelecid� é de vinte dias.

nica esportiva do "O Estado.",
estamos solidários com o alví

negro mais do que nunca.

Lendo há dias da semana Na partida realizada, ontem no

finda a secção esport iva do Estádio da Fôrça Policial, em con

tinuação ao torneio interno p roI. Diário da Tarde", deparamos movido pela benemérita IEFAE. do
com dois sueltos, assinado" Instituto de Educação, entre as

por Ego, um colega deseonhe- equipes de valei do I.' Normal B e

ciclo a quem teríamos o máxi ..
Oornbjnedo A·B. saíu vencedor
este, pela contagem de 2)(1 (negra).

mo prazer de (,011he('ê-10, afim- Os quadros estavam assim cons

de apertarmos as mãos, em si- tituidos: I: Normal B; Bosco. Arí.
nal de solidariedade esportiva, Bo.latcicc , NorIsvoldo , Centurião e

porque O que' êste incógnito Américo. Combinado AB: Tatú,
Paulo, Coelho, Meira. ,Arí e João

colega escreveu é a pura ver- A partida foi disputndíssima.
daele do q ue vem acontecendo ' *

ao futeból insular. ! 1)1'. Arnold o H. Cúneo
Disseste pouco meu desce- Existe ainda neste mundo

11herido amigo, mas dtssest0.j homens que apesar das dif'ieul
tudo. dades encontradas ainda tra-

Que saibas manter esta SOH-I ballram com ardor .pelc espor
dar iedade nas boas e más Iro- te catarinense, encanecendo
ras, é o que te deseja-o as vêzes os seus cabelos, mas

(Waldir de Olheira S�lntos) que no entretanto não títu-
* beiam nos seus ideais.

De ordem do Sr. Presidente. co
muuico que, VIlI \'i.,t:! de ser ainda
diruinutr, o número de pessoas que
nutor-izurruu a sua iuscr-içãn COntO

•

contr ibuintcs dl'sla Caixa. ficllJ adia- IdíAmas por-
.la parti .10 de SdcmhJ'o a data de tU9'uês. espc-
que trata a Circular rcccntemonn] nhol , francês,
expedida. Outrossin}, solicito :1S I -, inglês. etc.
pexsous (111(' rccchc ram a. !'cferid" ..,_ A'

_

ICircular e ainda. não autor-iz a rum Roman�e: Poes:a: Rellg,,?,o,. vroçuo ,

a sua i 11S-Cl'ição �OIllO CO!l Il'ilmintes Matemabca, Ffsico, QUlmlca,. Ge�.
;) í'avor- de ]'('lIleli'·la ou cntreO",-i� 1109'ia, Mineralogia, Engenh�rla :1'
'I qualquer dos SCllS .<;inat{lrios ''''�()J�1 vil, militar e naval, Carplntar�o,
a lllaior ul'''l'nch possível' Desenho, Saneamento, Metalurglo,
c

Flori anóJl�1 is. �':í de julho'de 19'11.1 Eletrjci�ad�, �ádio, Máqui�os; M�.
tores H'idrdul ico , AlvenarIa, AgrI'

Heitor Blum cult\;ra Veterinária. Contabilidade,
10 Secr-etár-io 'Dicionários. etc. etc.

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

COMPRA e

VENDE

Compras
CASAS

/

Ultima sessão
Rio, 26 (A. N.) - Realizou

se ontem, à noite, sob a presi
dência do sr. Luiz Aranha a

última sessão plenária do Pri
meiro Congresso Desportivo
Brasileiro, na sede da Conte
deração Brasileira de Despor
tos.

Declaracão de
7CO.00,OO aspirante60000,00 No próximo dia 6 de Agosto,25.000,00

serão declarados aspirantes do16.000,00
25.000.00 Exército, mais uma valorosa
45.000,00 turma do N. P. q. R. Trata-se
35.000,00 da 2a turma do' referido Nu-
22.000.00

cleo. A nova turma tem como48,000,00
12.000,00 patrono o nome do grande ca-

15.000,00, tarínense "FERNANDO MA-
7.000,00 I CRADO". Sem dúvida alguma,

30 00000
I os no�os aspirantes, por certo,

. ,

I saberao cumpnr seus deveres,
2.000,00 pois que, para is�o, se achar;n
8 00000 otimamente tremados, pOIS

24:000:00 concluíram seu curso com nri-
20.000,00 lhantismo.
11.000.00 Não podemos de deixar de
15.000.00 ,

d dí10.000,00 consignar aqui o nome o IS-

tinto capitão Átila Barroso,
Instrutor-Chefe do Núcleo, que
até agora tem dirigido com efi
ciência e larga visão os jovens
que se têm formado.
Para paraninfo da nova Tur

ma f0i escolhido o ilustre Co
mandante Dl'. Hugo Silva, que,
assim, antes de sua partida
para a Capital da Repúblcia,
receberá a justíssima homena

gem dos componentes da Tur
ma "FERNANDO MACHADO".
A escolha do paraninfo da no

va turma foi recebida, em nos

sos meios militares, sociais e

intelectuais, com grande satis
fação, pois que n distihto Co
mandante Hugo Silva fez, en

tre nós, largo número de rela
cões de amizades.
>

Será um espetáculo cheio de
I civismo a grandiosa festivida
de da declaração de aspirantes,
no próximo dia 6.

e Vendas
Vende-se; Rua Bocaiuva

Praça da Bandeiro.
Rua Fernando Machado
Rua Frei Caneca
Rua Almirante Alvim
Rua Maj ar Costa
Rua General Bitencourt
Rua Visconde de Ouro
Avenida Rio Branco
Coqueiros
Coqueiros
Estreito

Preto

Entre êstes, destaca-se em

primeiro plano o nome do dr. CHACARAs
Arnoldo Suarez Cúneo, o fun-
dador do iatismo em nosso Es- TERRENOS

tado.
\ Balneário

Rua Frei Caneca
Coadjuvado nos S0118 esf'or- Rua Camboriu

ços por outros destacados ». »

"sportrnen ", Arnoldo Suarez Rua Almirante Alvim

Cúneo, tem se dístinsmído 1')01'
Avenida Trompowsld

�, Estreito
seus trabalhos, no cenário eS-l. .

. , .

portivo catarinense e ]lor que Aceitamos encargos para a venda de rrn ove is nesta capital,
:- d', . 1 B' '1 Coqu""iros e Estreito. Trabalho honesto. rápido e eficiente. medianten ao izet C O ] aSI . módica comissão. Ofertas para A. L. Alves, Rua Deodoro. 35.
Ainda há poucos dias, Flo-

rianópolis, assistia deslumbra-
'la as regatas interesta.duais
de vela e motor, graça-s aos

3sforços dispendic10s por êst'O
Jinâmico e destacado despor
tista conterrâneo.
A êle, deve Florianópolis e

Santa Catarina em pêso a im

plantação de tão salutar quão
aristocrátito esporte.
Velas desfraldadas aos ven

tos, lá iam sôbre as bravias on

das marinhas em busca da vi
�ória os bravos velejadores ca

tarine'nses 3.0 la;do dos renoma

dos irmãos do Rio Grande do
Sul é São Paulo.
E com êles, ia () coração de

Arnoldo Cúneo,acompanhando
os nas suas vitórias, porque sa

bia que Santa Catarina. sabe
ria im.por-se frente aos seus

leais a,dversários.
Nestas sensaciona.is pugnas,

que e1etrizaram os que assisti
]'alIl-l1aS, Arnoldo Snarez Cú
neo, c.olheu os louros dos seus

afa.nosos esforcos.
Fino no tratar, educação es

merada, A r ]1 o 1 d o Sna(l'ez
Cúneo, faz jús à admiração de
todos aqueles que propugnam

Luta de craks
_
A rodada de domingo, ou se

ja a 12a, marca a realização
de mais 2 partidas eletrizantes
em que se bateTão Paula Ra
mos x Caravana. do Ar, e Bo
caiuva x Crispim Mira. A

peleja entre os renomados

conjuntos do Paula Ramos e

Caravana do Ar será, sem dú

vida, a mais árdua da tarde de

domingo, visto que as equipes
litigantes se egualam nos seus

conjuntos.
A e qui p e paularamense,

achando-se em 2') lugar na co

locacão da tabéla com 2 pon
tos perdidos, tudo fará para
não se deslocar da bôa po
sição que ocupa, ao passo C).ue
.o Caravana do Ar, tambem,
procurará reabilitar-s.e �aquel.e
revés sofrido pelo Cnsplm Ml

ra. Portanto, este embate se

rá �rdorosamente pelejado e

cheio de lances emocionantes.
Quanto ao prélio Bocaiuva

x Crispim Mira, reina, tam

bém, grande espectativa. O

Crispim Mira, achando-se em

2° lugar junto com o Paula

R'amos, é lógico que irá ata

caI' a fundo, para se manter
firme naquela bôa colocação.

O Bocaiuva) entretanto,

Barreirai'

MIL

Não Viva
pela Metade
Bruce Barton, homem dínamo, dá
conselhos sensatos sôbre dieta,
exercício e descanso, que podem
ajudá-lo a sent ir-se mais saudá
vel, a dormir melhor e a desfrutar
mais a vida. No novo número
de SELEÇÕES. E, mais:

Duelo de morte entre um

destroier e um submarino.
Uma testemunha de vista descreve
a violenta batalha de uma hora,
que só terminou ao afundarem os

dois navios... Pág.}.
O drama dum moça feia
casada com um cego. A

meiguice e a dedicação transfor
mararn-n'a numa verdadeiramen
te encantadora mulher ... Pág. H.
Vida apertada duma re

.cruta - condensação de um li·
vro hilariante... Pág. 97.
Trabalhar todos os dias
não é escravidão - Como
o trabalho se pode tornar um pri
vilégio, para os que sigam um

simples princípio cristão ... Pág. 61.
Não deixe de ler êstes e outros

21 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JUNHO
Condensado parti poupar tempo!

Acaba de sair {!f!JJls
Custa Cr. $3,00 Il.{fJ;,7;;':;".
_____

t'�'·:':://"
Representante Gerat. no Brnsil; .

FERNANDO CHlNAGLU
Rua Lo Rosario, 5['p_Â. - 2.0 andar - Rio

MACHADO & CIA.
Agêncícs e Representações em G.!"CIJ

Ma.triz: Florian6polis
Rua João Pinto. n. 5
Caixa. Postal. 37
Filia.I: Cra.ciúme

Ruo Floriano Peixoto. s/n (Edif.
Próprio). Telegrama.) -PRlMUS
Agentes nos prjncipo.;" município.

do E.tado

o sabão
,

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
C i \. \V E1'ZEL IN DU8T'llI A L-J() INV ILL]� (Marca regi�l.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

" ". iÇ., 4/1. " .•.;" oI- (I. ; La; • _; a' &XI! t 111.11 13. mih J" II (I '. " « '" . , 1UU(4

S��Ã��!RCtAt
Esp ECIAlIDADE

- . - ii
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Sevá ãestt1uiãa a TOVV0 ãe pisa?
ROMA, 2'8 (u. P.) UM DOS MAIS CÉLEBRES MONUMENTOS DA HUMANIDADE CORRE PERIGO� É A FAMOSA TORRE
INCLINADA DE PISA, QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELOS ALEMÃES COMO PôSTO DE OBSERVAÇLlO PARA DIRIGIR
o. FOGO DA ARTILHARIA CONTRA AS TROPAS NORTE-AMERICANAS SITUADAS NA MARGEM SUL DO RIO ARNO. UM
PORTA-VOZ ALIADO ADVERTIU QUE A ARTILHARIA NORTE-AMERICANA PODERÁ VER-SE OBRIGADA A DESTRUIR O

HISTóRICO EDIFíCIO; SE OS ALEMÃES NÃO O EVACUAREM QUANTO ANTES.

Em Sabang F·
,

I
- j

V
,.

((]) 1E� 11ill cdI <I]) �uf:�l�::1�(:�i:i�;, aIE;E ,1�oÇ!t�P���L����.!!'��ão �i���a�!�
ram escassos danos e poucas �Inç�o elo fOJ,tIfIcaçoes ,dentlo e il.JOS arredores de Varsóvia, no

_ • _

-

vítimas .ntre as anais doi" Intuito de defender a cidade contra o avanço russo e como 1110-

Florlanopohs, 28 de Julhq de 1944 11100tOS,' A�l'es('enta-�e que o� elida elo segurança contra possível ínsurreição da! população var-
.----

japoneses perderam seis aviões �,(;\�jana: F'ort ius e P,Ol1�OS reforçados c1? concreto estão s�n(l.o

Advogado das Ara'bl-as durante aquela ação e três 011- (;o�struJ{I?s ]];>s, SU?Ul'blOS e na�"el,lcl'uzl111adas das ruas pl'lI�C!
tros no decorrer de terca-teí- ]'a1S de \ arsovia. fodos os edifícios ocupados pelos alemães

TI 10 20 (C 1\'1" __ U telea d: lt 1 b 1
.

t'- ra. Um aparelho aliado fo'i per- são cercados ele defesas de arame Iarpado. Longas trtnchenas
� , o "..) m e egr ama a capr a a nana no 1 -

1 1 terí Ia cí 1 1 in l 1
.

H F t
'

1"
,

t

I
dido estao s011e. o cavar as Das zonas ex el'101'eS e a cir ac e., e nrn lOS CP

('la que o sr. orn ruguezes apresen ou a po leIa queixa con ra '

ror I
-

," d ' " 1" \_ "G +" , , 1
'

d I A tôní C 11 1 d I' 1 1
".'ln ices, api essa amente IH epat ar o." 1 escapo tem 1 ec e ) l-

o a vogar o n amo aa-va la e +rança, acusanc o-o raver- O la a- suoa 1 .',
.

'1 ., +' 1:"' O Q' 't 1 C" '·1 1 "G "

Ih t íd
.

d 150 'I zeíros sob d I P o L,.O oruens (e pj outir ao, uai e Jela c e estapo e os pos-
1 Le Cf DtrqUl o m�s et mi cruze,�_Os s� , prOl�e�sa ]

e C0111-
sanaue tos de polfria ficam converr ldos em pontos tort.ífícados, adapta-

lJ�'a c e 'derr'e�los: on� a quebo cdausI lCO. elXOU 'Ra.vac 01' efn� Chcilg'-King' 28 (SIC) A elos para lutas ele ruas, A população de Varsóvia fica bem «ons-
viagem e núpcias, nao se sa en o se veio para o 10 ou se 01 ' -,

íd d 1 1
-

1 f 'f'
-

, ,B A' , Comissão de Assuntos Militares ciente da Jl('rVOSlC a e aos a emaes e c lama essas Ol'Ü .icaçocs
y,ara uenos - nes.

. 1 "'1 '11 sr, o', 1 1'T"<1 ," �T ,,' " ,.,' ••

•
publicou os resultados da guer- ue nUla.la varsoviana e: Cll.L el . varsovia, a plllmena (ajl�-

O hder dos cegangesters» fascistas ra contra os japoneses, nos tal eurc:pela bOll:bardeada ímptedosamente p_elas hordas ele Hl-

ROilfA, 28 - O líder dos "g'all�'stel's" ínscístas de Roma, últimos dois anos, As baixas tler, vai ser, assim. exposta a nova devastação.

Spadore eaíu em poder dos aliados, e será [ulgado juntamente! japonesas sobem a mais de LONDR:mS, :28 CG, P,) - A agência telegráfica polonesa.
com Pietro Caruso, cuja amante, fi condessa Grelli, foi também li ?27

.000 hOll2ens; 40 divisões informou que os alemães cessaram de trabalhar nas fortifica

detida. Japonesas estao entravadas na ':ões de Varsóvia, onde continua rápida a evacuação de fôrças,
--------------------------- China; e as despesas de guer- assim como de outras cidades do Vístula. Acrescentou que os

ra do Japão; desde o comêço Aiciais alemães queimam seus arquivos. Segundo uma rádio
da presente guerra. montam I clandestina polonesa, aumentam as deserções entre alemães.
em mais de sete bilhões e trín- Um batalhão enviado da França se amotinou durante a viagem.
ta-e-nove bilhões de "yens". tendo os oficiais aderido ao motim.

-._--- ���.......-_--.....-.-.-.-.-......--

SENHORITA
Casa comercial distinta pre

cisa de uma empregada que
-o n heça co o tabi-i d a de e dacti
agrafia. Escrever, dando refe
ênci s s . a: -- A. E, Caixa Pos-
tal 139, Florianópolis.

Precisa-se de 10 marcineiros
O capelão do Papa para fabricação de móveis� Pa-
Roma, 28 -- Ji'aleceu após lon-

gos padecimentos monsenhor ga-se bom salário. Tra!p� no

Enrico Remiddi, capelão par- «Lar dos Móveis» I na rua Tra-
ticular de Sua Santidade. jano, 15.

Matou o tenente em plena rua MI'
- 'P-enetraram em---

RIO, 28 (C. M,) - Em També, São Paulo, em plena via llÚ- lssao russa Périers
blica. o soldado ela l<"'ôrça, Policial Alfredo Lopes GaIvão matou, Londres, 27 (U. P,) - A rá- Q. G. Aliado, 28 (U. P.)
a ti'ros de fuzil, o tenente da mesma corpora«,;ão IQraim de Lira, dio de París afirma que che-I As I)atrulhas norte-amel'iC'ana"

que exercia o cargo de delegado da comarca. 'gou a Cherbul'go uma missão peue'Ü'ruram em Pérlers depois
militar russa, da qual fazem de cortar a rodovia que liga

a Avenida parte dois generais. essa cidade a Lessay.

. '

REPRESALIAS NA FRANÇA - Estendido no sôlo,
jaz o cadáver de um soldado alemão, morto pelos patrio
tas franceses, durante a invasão da Normândia ' pelos
soldados aliados. (Foto da Inter-Americana).

" nova

bomba.foguete
Londres, 28 (U. P.) - Acre

dita-se que os alemães estão
fi rIl1:emellte couveneidos d�

que a nova "bomba-foguete".
com qlle pretendem destruir a

Illglatema, vai de fato assustar
os ingleses, A pr-opalada "bolll
ba de longo raio de ação", a

que os alemães denominara11
"VV-2", será la:nçada, ao qUé
parece, das costas holandesas,
possivelmente do porto de

QuerÍi--·para'..---..-.---- I �!��sk, P��Xi���sP��lt��n�u��l��l��=
a Argeutl·oa trial dos "l\Iidlands". Essas

novas "bombas-voadoras", ao

L,ondl'es, 28 (U. P.) O que se diz, podem se.r projeta
"Daily Ske.tch" anunciou que das até pontos que as atuais
a viuva elo conde Ctano, 8en110- bombas nào atingem,
ra. gdda Mussolini Ciano, es-

tá procurando obter

permissãol C CASA MISCE
do govêrno de Buenos Aires A ompra,r na

.

para viv,er na Awgelltina.
L NEA e saber economIzar.

Morreu o general
MacNaír
Washi.ngton, 28 (U. P.)

Foi anunciada ontem à morte
do general norte-americano

Lesley lVIcNair, que sucumhm
sob o fogo inimigo, no setor
da No.rmândia.

Dr. LAURO BAURA
reassumiu, sua clínica

zebú quís _
ver

RIO, 28 (C. M.) - Relata um teleg;l'ama de Belo Horizonte
que apareceu alí, em ple;na avenida Afonso Pe.na, um enorme

zebú, que causou pânico aos transeuntes. O fato ocorreu às pri
meiras horas da noite, quando um lote de zebús era transferido
de um vagão da Cen.tral do Brasil l)ara outro. Um dos touros
conseguiu fugir e saÍu em disparada pela linha férrea, alcançan
do o Parque Municipal, e, depois, aquela avenida, onde. foi, afi
l',allaçado, por algun's populares, com cordas obtidas num esta

belecimelito eomerGial. O aparecimento do animal provocou,
t�omo era natural, oor'1'e1'ia9, resultando caí!' ao chão o come1'

eial1te sr. Paulo LoS Casas, qne sofreu fratura da penla esquer�
N.Q,tI"" _"'" __ , ), "v ��',

o

� ESTADO Esportivo
Colocação do campeonato
carioca .

I' lugar: Fluminense, 1 p . p,
2' Vasco e Botafogo. 2 p. p" 3, F'Io
mengo e Canto do Rio, 3 p , p.
4' América, S. Cristóvão e Madu.
reira, 4 p, B" 5' Bangú, 7 p , p ,

6' Bonsucesso, 8 p. p .

Tabela do campeonato psullste
I' lugar; Palmeiras, 6 p.p., 2' Ip i

ranga, 8 p.p .• 3' S, Paulo, 9 p.p ..

4' Corinthians. 10 P,P .. 5' Santcs,
11 p,J.<I., 6' S,P.R, 12 p.jr., 7' ]uven·
tus e Comercial, 14 p.p. 8' Por
tuguesa de Desportos e P. San,
tista, 17 p,p,,9' Jabaquara, 18 p-.p

Várias
o Paula Ramos apresentará,

domingo, uma surpresa em suo

"elevem I'.
-- Será realizado, amanhã. em

Joinvile, o encontro entre o Amé·
rica e o Afonso Pena,
-_ Será realizado 4" ·{eira próxima

um amistoso entre S, Paulo e

Fluminense. no Rio de Janeiro.
.- AmaurÍ, o destacado médio

esquerdo não integrará a equipe
do Paula Ramos domingo, frente
ao Caravana. por se achar con

tun<hdo.
-_ Agapito Veloso, o esforçado

preparador do Bocaiuva, apresen'
torá uma equipe que muito tra
balho dará ao Crispim Mira, na

partida de domingo,

A GUERRA NA CHINA - Soldados chineses pene
tram na destroçada cidade de Changteh, na província
de H._unan, de onde toram expulsos os iaponeses depois
de iiiolenta batalha, que durou uárias semanas, Duran
te a luta, Changteh mudou ele dono várias vezes, (Foto
da Inter-Americana). ,

LíMõiír,âiiiãii(eW�íêõiiffi��
ll�l<�n:a, _R (!J: �,,):- No i LIsboa, 28 - Dois homens

mUl1lC'llllO de Lmslallla, sItuado ficaram gravemente fel'ielos
no planalto goiano, o garim-I durante a romaria de São Ben
petro João José San,tana en-! to, na. freguesia ele Peelraido
corÜl'OU quando removia cas- quando a fôrça armada illtel'�
calhos no ribeiro Santa :\1:aria" veio llara abafar uma rlesol'

I.lll� lindo d�ama�lte l1esamlo 80 I' c1�m, que, in.iciada pOl' lllotiyos
qUllates e 1l11eellatamellte av'l," futeJs, se o'eneralizal'a.
liac10 em mais ele meio milhã.)

I
b

de ('J'llzeiros. Nesse garimpo Dra. JOSEfiNA SCHWEIOSOH
trabalha atualmente mais c]e de regresso de suo via-
8.000 h0111ens, gem, reassumiu

clínica.
sua

1852:::J Se precisar de um
.I. f4I p.u tomovel. chame
o dêsse número, pelo fône
1600,

Marcineiros
É UllA. 'OCENÇA
MUITO PERIGOSA
P.!JU Â F.ot.ÍLlA
lil p.uu_ A Uç.&.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC. �.-
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