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LONDRES? 18 (U. P.) "---}'Ol. REVELADA. A PARTH:IPAÇÃO DE UMA MUI/HER NAS OPERAÇõES DE "COMANDO�'JUN.,
TO ÀS }'ôRÇAS FRANCESAS. A DESTEMEROSA REPRESENTANTE DO SEXO FRACO TOMOU PARTE NO Ass1AtTO AO
CABO NEGRO A PRIMEIRA POSIÇAO A SER CAPTURADA NA INVASÃO DO SUL DA FRANÇA. TRATA-SE�§:D:A VIUVA
DE UM OFICIAL'FRANCÊS, QUE PEDIU AOS CHEFES ALIADOS ESTA OPORTUNIDADE PARA HOMENAGEAR A MEMó-

RIA DE SEU ESPôSO, MORTO PEtOS NAZISTAS .

.

O TERROR
O Londres, 18 (S. F. I.) - Os assim como um ancião de 75.

�lemães surpree�deram, .numa 'O tot�l de prisões nesse dia,
fazenda do Loiret, 34 Jovens em Figeac, chegou a 1.200. Al
alunos da Escola Politécnica guns detidos foram libertados.
e de Saint-Cyr. Acusados pela De Figeac levaram os presos
Gestapo de terem ido assumir para C a h o r s, onde foram
o comando dos grupos de Re- amontoados em adegas de car

sistência, fuzilaram-nos íme- vão. Dali foram para Montau-
H. 9185 diatamente. A divisão "Der ban onde os alojaram em está

Fuehrer", a 12 de maio, em bules infectas. Em seguida, os

Figeac, efetuou com extrema alemães fizeram o recenseá-

Torre . El"ffel brutalidade mais de 600 prisões menta dos homens. Vários fo-
em diversas classes da socieda-j ram espancados, com coronha

Pa1'Ís. Ao transmitir a RenSQ- americanas, informa: "Não há de. Os que não atenderam de-l das no ventre e nos rins, sob
cional notícia o altc comando sinais de atividade militar ale- pressa a intimação foram ime-I pretexto de não obedecerem
alemão acrescentou: "Os C'0111- mã no interior de París, o que diatamente mortos à metra- com rapidez. O oficial alemão,
batentes estão localizados nos se interpreta, nos meios extra- lhadora. Uma família inteira que verificava a íderrtídade,
arredores de Saint-Arnould". oficiais, como indício de que foi assim chacinada. As "bati- agia com especial brutalidade,
Subitamente, o correspondente os nazistas, possivelmente, ele- das" se estenderam às comu- gritando como possesso. Qual
ela United, junto às fôrças clarem Parfs "cidade aberta". nas vizinhas. 200 prisões fo- quer sinal de cansaço dos detí
..,.,_-"."._.....- ....--....__- .._-............._.._• .-..............---...............-- ............._--- ---- ram efetuadas em Maurs. To- dos era motivo de pancada.

dos os jovens que estavam Em Figeac os alemães entre
num acampamento de Juven- garam-se ao saque, depois da
tude foram levados pela Ges- batida. Muitas lojas foram des
tapo. Em Latronquíére, no Lot, pejadas. Furtavam até gêneros
todos os homens, sem exceção, das residências. A cidade vi
de 6 a 60 anos, foram presos,

I

veu sob o terror vários dias.

Londres, 18 (U. P.) - O al- ÊLE MORREU NA FRANÇA - Dois populares iran- LONDRES, 18 (U. P.) - A seção diplomática do "News
to comando alemão informa ceses da Normâruiia prestam. a. última homenagem a um Chronic1e" refuta a notícia do "Osservatore Romano", órgão
que os aliados estão comba- soldado norte-americano, que; morreu na. batalha. pela do Vaticano, segundo a qual o govêrno russo, "por motivos
tendo violentamente 3 kms. de libertação da França. (Foto da Inter-Americana). políticos", não estaria ajudando os patriotas poloneses que lu-
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- tam em Varsóvia. Acrescenta o referido redator diplomático:

RS Naço-es DI a·S ocuparao O elc e o ap·ao "Essa notícia provocou grande indignação aqui em Londres
II e em todos os circulas. 'iuando a verdade inteira puder ser dita
Washington, 18 (U. P.) -- o secretário Hull) alimentam poderiam aderir ao conclave, a respeito de tudo isso, ver-se-á quão falsas são essas cousas

Falando à imprensa, declarou tais planos. Referindo-se à que tem por f inahdade o traça- que procuram causar desconfianças no seio das Nações Uni

ontem o presidente Roosevelt conferência de organizações do de normas para a seguran- elas".

que, tanto a Alemanha como (a internacionais informou ainda ça e organização internacional

C-:::----------------------------Japão, terão, desta vez, ocupa- o secretário que tôdas as Na- no post-guerra ". Essa pelome-

omeçam agora a resl·sll·rdo o seu território. "Mesmo ções Unidas posteriormente nos erG. a i:óu.a esperança".
que a aproximação ele 110ssas ...........,...........-..-..-"........"'-'

fôrças às fronteiras inimigas Vão penetrand.o aos poucos ROMA, 17. (U: P.) - No sul d_a França, os alemães refi-
as convença da rendição ln-

ROMA, 17 (U. P.) __ O comunicado oficial de hoje revela
I zer�n:-se. da prrmeira surpresa e estão c<?_meçando a opôr maior

condicional, os exércitos das r s st 1 a Dl1 J 1 d tê tâ d bque os aliados já penetraram 18 kms. para o interior no sul da esi e 1(:1. 1 uespac 10 lZ a que es ao empregan o ombas
Nações Unidas não deterão sua

.

França e fizeram contacto com as unidades de paraquedístas, v9adoras c�ntrolad�s. pelo rádio. Mas não dispõem de instala
marcha. Seu território será

que tinham descido por trás das defesas inimigas. Entre o ma- çoes defensivas suficientes, contando apenas com fortificações
ocupado, afim-de-que não di-

terial desembarcado, contam-se, já agora, tanques, destruído- nos entroncamentos de estradas e com algumas casamatas,
gam êles, os alemães, como 110

res de tanques, lança-chamas e artilharia pesada. Acrescenta, cll�e v�o sen.do eliminadas. pelos lança-chamas aliados. Quasi
passado, que seu país, na rea-

o comunicado que, embora a resistência inimiga tenha sido li- três mI1.�azlstas foram pr isionados nos dois primeiros dias de
lidade. ganhou a guerra".

geira, não foi também tão ligeira como a princípio se julgou. luta. Aviões de reconhecimento aliados referem que Nice está:
Também fez declarações à im-

Mas, apesar disso, as perdas aliadas foram moderadas, ao pas- em chamas, .ateadas provavelmente pelos próprios alemães; e

prensa o secretár-io de Estado,
so que tudo indica terem os alemães sofrido baixas muito ele- a DNB admite que se Iravam ferozes combates nas. ruas de

desmentíudo categoricamente vadas. Cannes.
a afirmativa do senhor Dewey --=-----------�---....,...---------

no sentido de que as quatro POI·S OASSO aquI-grandes potências estariam
, , ,traçando planos para uma

aliança militar. "Nem os Es- Rio, 18 (C.M.) - Ao comissário Guilherme. do 21-

tados Unidos nem qualquer ou- distrito. q uelxo u-ee Judite Silva, moradora na rua Teber-

tro govêrno aliado (salientou ri. 137, dizendo ter-lhe sido dada grande quantidade de
ôsso no quilo de carne que adquirira no açougue da l'ua

Piriá. 16. de propriedade de [oêo Neves. O açougueiro es
tá sendo processado,

õTeVãõtiliõS"iiiãiiü�
BERNA,17 (U. P.) - O levante dos "maquis", na região

tronteíríça francesa, vai sendo coroado de completo sucesso.
Já foram ocupadas duas cidades importantes, enquanto Anne
massa está completamente cercada. As guarnições alemãs da
zona resistem desesperadamente, deixando�se aniquilar até ao

MOSCOU, 17 (U. P.) -- Enquanto os alemães_ tentam con- último homem. Soldados nazistas, faLando com vários SUiÇOB
trá-atacar os russos diante de Varsóvia e na Lituânia a rádio explicaram essa atitude suicida. Sabem que sua situação é pre�
de Berlim anuncia que começou novo ataque russo nun;a 'frente caríssima, �izer:l,. mas não querem refugiar-se na Suíça por
d�.1.60 kms, con�l'a a Prússia Oriental e acrescenta que os so- temerem represálias da Gestapo contra suas famílias. Um ofi
víetícos conseguiram penetrar nas linhas alemãs perto de Vil- cial alemão, no entanto, acompanhado dum oficial dos "ma
k.aviskis � 1� kn�s. da. fronteira. Enquanto isso, o terceiro exér- quis" entrou em contacto com as autoridades suíças, pedindo
cito do. Báltico limpou tod� a margen� OCIdental do lago Pskov, o internamento e hospitalização de quatro-centos alemães gr�,.
!;l6l naztstas, com a ocupaçao de Rapina e Valla. I vemet\tt;l feridos� qt�e �� �ncontram agora em �y�a�.
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avistarãoEm breve a
Londres, 18 (U. P,) - As

not icias, procedentes da frente
ocidental ela França, supera
ram cm significação os surpre
endentes êxitos já atingidos no

sul. A entrada dos canadenses
em F'alaise, em cujo interior
foi oxterminado o último foco
ele resistêucia nazista, veio ar

rebatar aos alemães o "pivot ,.

da l'esistência dos contingentes
cercados. A propósito destas

ações asseguram os despachos
que jámais esteve tão próximo
ela realidade o objetivo primor
dial da campanha, isto é, o es

trangulamento do exército de

von Klugge. Depois de liberta
rem Chartres, Dreux e Cha

teaudun, os exércitos al iados

avançaram em leque no rumo

rle París. A possíbí lidade ela

próxima ocupação de Par ís es

tá sendo francament.e admiti
da. De resto, os norte-arnertca
nos avançam com tal rapidez.
que a qualquer momento po
derão avistar a torre Eiffel.

Alunos de Ginasio$
Rio, 17 (A. N.) - o minis

tro da Educação e Saúde assí
J1 ou portaria, determinando
quê seja concedido o certifica
do de licença ginasial, finelo o

corrente ano. aos alunos tnatrí
culados na 4a série do curso

ginasial, uma vez que a con

cluam com observância do re

gime dos exames de suficiên
cia, relativo às três primeiras
séries. Os alunos, que não con

seguirem habilit.ação de acór
do com a determinação acima,
serão considerados repetentes
Pli!- últi:ma sMie.

Penetraral" linhas alemãsnas

JAprpximando-se de Paris
LONDRES, 17 (U. P.) - Enquanto o alto comando ale

mão localiza uma ponta-ele-lança aliada a 35 kms. de París, o

correspondente da BBC informa que os aliados estão a quaren
ta quilômetros de Versalhes. A falta de concordância entre a

informação oficial alemã e da BBC talvez seja apenas aparen
te, diante ela possíbílídade de se tratar de duas colunas alíadas
que rumam por caminhos diferentes.

o «News Chronicle» contesta

"
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Resfriados,
da.Crianças

Friccione este agradavel unguento
no pescoço e peito, Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas

maneiras directas.

Nota do ministro
da Fazenda
Rio, 17 (D, C.) _. A propó-

pito dos boatos insistentes, que Vestiu-se de marinheiro para acompanhar'vêm circulando nesta capital, Redacâo e Oficinas à
há vários dias, e originados rua i�ão Pinto TI.o 13 O sub·oficial ncrle·america no
i'l�m telegrama, proc�dente �e" Tel. 1022 - Cx. postal 139 Rio (Via aérea) - Proceden- quis, de modo algum, declararSao Paulo, 'aqui publicado, di- te de Buenos Aires, em avião o nome do sub-oficial que a le-
zendo que se projeta modificar I ASSINATURAS da Panair, chegou a esta

caPi-,' vara para bordo.
a taxa de câmbio para elevar I Na Capital: tal, tendo sido entregue ás au- Dias depois, foi transferida
a "Cr$ 28,00 ou 30,00 a cotação:

I
AIlH Cr$ 70,llO torídades da Delegacia de Or- para um caça-minas brasileiro,do' dólar, procuramos ouvir o I Semesrrv Cr$ 40,DO dem Política e Social do De-. que a levou ao porto do Ieecí-

sr: Sousa Costa, ministro da

II
Tr irues tre Cr$ 20,00 partame�to, Fede�'.al de segu-I fe, onde foi transferida

. l?a_raFazenda, que a respeito nos !\!/'s c-s 7,00 rança Pública, a Jovem Da�-Io:utro naVIO, sendo, em vítória.
respondeu: _ A versão não NÚIIWf'O avulso Cr$ o,:w mar Vieira, de 18 anos, resi-: embarcada em um outro bar-
tem qualquer fundamento. E'! No Interior: çl�nte na ladeira, JO,�o-Homem, I co, éste. de nacionalidade nor- O� tec�do? da Loja das C8:-absurdo o boato, A situação da I Ano Cr$ 80,00 I numero 40, e bailarina do Ca- te-americana, que a levou y>a., semiras distinguem-se pela 01'1- ,

'nossa moeda neste momento, Seruesue Cl':� 45,00 1 baré "Tabarts".
.. _

ra Buenos Aires,
. ginal padronagern e pelos pre-com grande lastro em ouro, é i Tri ruestr« Cr$ 25,00 I, Inter�'�gada pelas �u:orlQa- . P�li, foi ela ,�omada., a pr1r:-.:' ços exce�cionais, Visite-a semdas mais solidas que já teve o I i fies P?llCIalS, que chegaram a C1plO, por espl�, senno, ,ma:;:, compromisso, na rua Cons.Brasil. Essas notícias visam, AI1I'IIl\'!i), mediante cunl r átu. 'suspeitar tratar-se de alguma tarde, transferida, por VIa ae- Mafra, 8-A.

certamente, objetivos de espe-
I

- espiã e ter por isso sido remo- rea, pela Policia daquele país ,-------------
culação, 'condenáveis porque 'Os ()f'iglna�s. rne:�mn não, publi- ,vida pela policia de �uenos Ai- sul-americano, ,para a Policia

I
Jésívcsaos iriterêsses do pais. ("l.f"s, n ao ser ao devolvidos. res para a sua congénere bra- do nosso Distrito Federal, 011- Archimedes Miaon Silva e
O govêrno não pretende fazer sileíra, declarou Lagmar, eu" de foi posta em liberdade. Olga Fieyes!eben Silva
qualquer 'modírícacâo da sua A dil'PÇ80 náo se responsabiliza tre outras coisas, que no caba- ,.••_••ClIIiil••...,..__..®�<lI participam a seus parentesmoeda no sentido de reduzir- pl'l,)s conceitos emitidos nos ré "Tabaris", onde trabalhava, ..,., _3 A_CO ==� e peaso'c s de 5\.\08 relações a

lhe o valor em relacão ao dó- artigos assinados apaixonou-se por um sub-ofi-

III
nascimente de suci filhinha

Ilar.' cíal de um navio petroleiro de

M ' · . I �HLZA - HElENA
bandeira norte-americana, sur- '10Ve �s 7 ··8·· 1944

OS"'" a"conteel·mentos do Sape' to���o�s�,����O�e" demons-j Comprar, vender ou alugar I --�"'_'�v::--i
,

'

,

.

trava Dor ela o mesmo senti-I
80' na � --!\,!� I'HA-n-()- -&C--:-I-\"-menta L, combinaram então os' ;;'. lUl\.\..<' f •

,

João Pessoa, 17 (.T.) _. A curta metropolitana enviou à dois, com a ajuda de suas amí .. I A SERVIDMn
� AgpnrlCls e Repre"encuções em Cernihl�])i'en�a uma nota sôbre os recentes acontecimentos de Sapé, gas Célia Alves e Alarde LIma, � - m Matriz: Florianópolis

envolvendo O padre Hildon Bandeira. A Cúria procura explí- um plano fantástico. para que t1 Rua João Pinto, n. 5
caj-:,'os fatos e defender o vigári.o, conquanto discorde das de- a jovem amorosa pudesse s�r lo maior orqo.nização no

I
���:�: ��:!�l,i��1 -

1 dE· d U gênero nesta capital)ciaraçoes (O prefeito Oswaldo Pessoa e do próprio cônego João leva a para os sta os 111..
, Rua floriano feixoto, 8/n (Edil.

de Deus. Aguarda-se a publicação de uma nota da prefeitura dos. Rua João Pinto, 4 � Próprio), Telegramas: "PRIMUS"

"de.-0app, esclarecedora das lamentáveis ocorrências. O sub-oficial, então, como Fone 775.
'

Agentes nos pr:_,ncipais rnu.n icip ios
nos filmes de cinema, com- ,.1 do Lstado

......................................................... prou para Dagmar sapatos e

I
�Uiee:'N"":::.'Pã'S'I"Bf! :::pr'V'

I
, THE LONJlON & LA.l\,()ASHIRE lNSURANCE roupas de marinheiro. Se V. S. comprar os nossos

'

� FAl.,:A r.. EUAnÚNCIO PELO

SEGUROS
1'HE LONDON ASSURANCE E, em plena madrugada, ��- i tecidos, ficará satisfeito, por-IrrG�'

�jl/l� .

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL-- mentes antes de o navio ne1-, que inegavelmente, mante-,
'

�..--- ....

'

#- fF!lt':, '
" COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" x.ar ? nosso porto, o Sub-?ficia�, imos um estoque compl�to. (' �

h I fi IJ.��íl/�"', ",
' Representante: L. ALMEIDA fmgmdo que le,:ava par a. bor- original, a preços acesslVelS., tONE"122 :.JJ .::.I '/I 'f)

,
.

Rua Vidal Ramos. l' IdO um mar�nh.eIro. embriaga- Loja das Casemiras, rua Cons. i TRAJANO 1!. 1�ANDArl
.iJ•••••�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• do, conseguiu iludir a viguan Mafra, 8-A. I O=;"--'=;;_"'-=�;:";";�:;';';:;';';;;';::';;':::::':':'::..::....J

,

cia dos guardas do portão do
.

---------:�-:IIIINU_JIIII.i2IIIII_ii1iZfidllll' =.1I.Isençôo de direitos para cabs� dos guardas, tendo, po-
. .. , "",

d
.

rém, notado que o marujo es-
. c

"'pro utos argentinos tava com as unhas polidas, ten-
tou chamá-lo, no que foi "con-,

RIO, 17 (J.) - Tendo o mlnístro da Guerra solicitado que versado" por Célia e Alaídeí'ôsse. examinada a possibilidade de conceder-se isenção de di-
que desfizeram todas as dúvireítos e demais t�xas aduaneí�'as para a. farinha de t;ig?, ba-
das.

nll_:h:pal, (;arr�e seca, ,alfa�a, l11Ilh_o e aveia, de procedência al'�: Achava-se a 3 dias de viagerr
ge�lt.l!la, e�e�tlnados a alimentação da tropa CO�D. sede na 9 de 'I'ríriídad, tendo Dagmar fi}legIao MllItar, no Estado de Mato �rosso, o mllll�tr? da F:'a- cada sózinha no camarote, poi� Iz�ncla, s}!pmetendo o processo ao presId�nte da ��pubhca, pro- se encontrava bastante enjoa-
1),0iS e fOI �p�ovado, qUt),. para o sal, seJ� permitIda a el1trad� da, devido ao mar grosso. Pre-,;1 r vre de du:eü0É' e de�lals tax�s adual) el::as, pelo pr�zo de 1.2 cisando de ar, transpôs impru-
mese�, motIvo pela qual podera ser exchudo da relaçao descn-, den"emente a porta do cama
ta; na,da tendo a opor, porélll, à concessão dos favores pleitea- i roteI, indo até o bordo do porta(los l)elo t.itular �a Guerra, para os demais produtos menciona-; ló.

'

dos, na conformldade do parecer do Conselho Federal do Co-J Um dos marinheiros de. no.'Jl!;ércio, isto é, :por seis meses a con�ar d� data da sua c?nce�_1 me .Tackie, foi 'quem l�econr:e ..

s�o, podendo ser prorrogada pOl' maIS sels meses, se asslm forlceu no estranho marinhei!'iJ, A SlFILIS ATACA i UlJU U UhUANibMOj:UIgiado pêlo Ministério da Guerra. um� mulher disfarçada. O Figado, ° Baço. o Coraç.lo, o E�tôml:igo, ('�',.._ • .,....._ -�.......... - ---...... ---�._. -- .....r ....................... - .._-.............................. '

Então, saíu, dizendo aos d�.. Pulmões, a Pele. Produz Dôre,s de Cabeça, Dôre�

I
mais companheiros que haVl2.. DOR Ossos, Reumatismo. Ct:'gueil'a, Queda do Ca-
mulher a bordo, tendo o CO-I belo, Anemia e Abôrtos.

I mandante ido ao camarote, e, inofensivo ao organismo. Agradavel

I
sem esconder a_ surpresa,_ pe�-! como um licôr
guntou-lhe, entao, de onne L-I O ELIXIR 914 està I:!pruvado pelo D.N.S.P. como
nha vindo, quem era ela e o aUXil18f no tratamento da Sífilis e Reumatismo

I que pretendia.,'. .

I
da mesma origem

, Para normalIzar o serVIçO}- Fl�LAM CELEBH!DADES MÉDICAS
bordo, que, por momento3, 11- Sobre o prep!irlido ELIXIH A cI;mposiçâo e, o sabor a·

cou completamente paralis�do. ' I .914. devo dizer-lhes: I!empr� grudavel do ELIXIR -1-114> re·

t.. que o tenho empregado, em comeodam-no COfiO arma de
O comandante fez ransreni'

08 casos de indicação aprt- faei! manejo para o público

I
Dagmar para o�tro c�:na�ctE._: prl8da (sifilis em varias de no combate á slfilis, qualldtl-
sendo-lhe, entao, fo,necldo:-o 81Ia" mllnHtlstações) os resul· 1de. que frequentemente a·

refeicão adequada e medica- tados têm sidO satt ..fatorl08, f1roveito no Ambulatorlo da

I mento contra enjôo. pois sãlJ rapidos e durltveili. Maternidade de Santa Maria.

i Sis���tee���::����l�:�:ao�':, ;�11; I �.::::�g�o::��::�::�::iS�'>.... ,��j���.u�ii:V..=,::.:s:._ ro-

Há mulhero ESTADO
Diário Vespertino

-"'� _

...

1 EM �íFIUS OU REU.

M.t\TISiVIQ DA, MESMA

a bordo " .

TENHA JUIZO

ORIGEM? USE o PO·

PREPARADO

I

PULf.\R
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ANIVERSARIOA IPassa hoje o natalício da srita.
Anita Clara da Rosa.

Dos seus alunos e amigos. o sr. •
prof, Anacleto Damiani receberá
hoje muitas felicitações. pela pas

sagem do seu aniversário.

do dia SnrDresa eomerclalo santo
�\�tSDlJq,9.f Rua João Pinto, D. 25

� � � _ (Em frente ao Tesouro do Estado)

� -

� I Florianópolis
-, - -- '7 Telefone 1448
RnRrOnO PATOLOGICnS SAHTA (AlARIHA

Nova Iorque, 17 (U. P.)
o=wan Street Journal", numa
coluna dedicada aos artigos de

primeira necessidade, diz: "A.
surpresa comercial do ano é o
crescente aumento do comércio.
brasileiro-suéco em café e algo
dão. Estatísticas oficiais, que
acabam de ser publicadas, mos
tram que o reino suéco, cercado
pela guerra, ocupa o segund?
lugar, depois dos Estados Um�
dos, como comprador do cafe
brasileiro, e o segundo lugar,
depois da Grã-Bretanha, como
comprador de algodão. As aqui
sições suécas no período de ja
neiro e março atingiram a ...

135.000 sacas de café, o que sig
nifica um aumento de 23% sô
bre as compras de 1943. A Sué·
cia, por outro lado absorveu
23 % de 50 mil toneladas, apro
ximadamente, do algodão ex

portado pelo Brasil".
� = _ .....w-••-v

Soterrado pelo
muro

s. João eUdes,
Confe$sor

Nasceu no ano 1601 em ·Maze
rai. na Normândia. Ainda lilem
jovem entrou para a Congregação
do Oratório. Apenas 2 anos tinha
trabalhado na cura das almas.
quando a saude abalada o forçou
a uma vida mais pacata. que,
porém. ofereceu lhe o ensejo de
aprofundar nus estudos. princi'
palmente da Sagrada Escritura.
Refeito lançou' se de novo para o

campo da antiga atividade. dis
tinguindo-se pela coragem com que
serviu aos empestados. Pregando
missões populares, reconheceu a

necessidade de. um bom clero se

cular para o serviço das par6qui
as. O melher meio para formQr

MIJ ••__� tal clero são os seminários. Por
isso. tratou de fundar seminários'
Como os Oratorianos, naquele tem
po, somente t iveasern colégios. saiu
João da Congregação e fundou o

ROMA, 17 (U. P.) -- "\0 serem transrerídas para a adrni- primeiro seminário em Caen· O
próprio cordial Richelieu tinhanistraçâo italiana as provínclas de Roma, Prosione e Líttoría, prometido seu auxilio; morreu po-

(J general Alexauder pronunciou um discurso frisando que qua- rém. antes de poder cumprir a
de Sousa si metade do territ órto e da população da Itália foram assim promessa. João soube ganhar como

restituídos ao seu próprio povo. Isso foi possível (disse Ale- nuxí l ior-es um certo número de
sacerdotes com os quais formou a

de Almei- xander ) , porque o rápido restabelecimento da tranquilidade Congregação dos Eudiatas. Uma
nas zonas libertadas demonstrou claramente que os italianos significação especial tem êste san

c1esejaul a derrota da Alemanha. to para a devoção aos Sagrados
I ..... _........ --�--- ..M.... - _ ......w..........•••......_·.__•...,.,.-........... �:::;õ:u�: ;:�;o :r:eêr:�ri��is� Rio, 17 (E.) - Irnpréssío-

Rahlllta«;ões: Livre O consumo 'do acülf'1ar tolo desta devoção tão salutar e
nante acidente verificou-se na

Estão se hobilitando para casar -, �
estação de Bento Ribeiro. O

O s r . Dori Garcia e a srita. Maria RIO 1� (J) C' d' l'e'llllaO ela Comissão conseguiu a oprovação ::lo culto
�

, í "
- .omparecen O a , litúrgico dos Sagrados Corações. menino Everaldo, de 5 naos dede Lurdes Cunha. Consultiva do Serviço do Abastecimento, o coronel Anápio Unindo a seu' vasto saber uma co' idade, e filho de Geraldo Cândi-

�-..-�....."..........,........... Goines entregou ao estudo dos respectivos componentes vários ragem verdadeiramente apostólica. do de Oliveira, morador á rua
urohlemas de real impor-tância para a populaç-ão carioca. De- resistiu com grande sucesso à.s .

tl

lb maquinações nefastas dos janse- Alda n. 31-A, brincava Jun o a

,.
terminou o coordenador que a Comissão debata a pOSSI Ilída- nistas. Alquebrado por seus ímen- um muro do quintal de sua ca-
de de suspender-se o racionamento do açúcar. Julga que aque- sos 'trabalhos veio a falecer, em sa quando êste, ruindo, foi so-

I
la medida já se tornou desnecessária. Verifica, que as indús- (Jaen. aos 19 de agosto de 1680. terrá-lo. A criança ficou horrí-
trias de dores e de balas se encontram em tranco desenvolvi-

--- ... ---- velmente mutilada sendo reti-
Rio, 17 (E.) - Coube ao 25()

\ mento,
o que atesta a abundância do produto.

". Irada de sob a avala�che de bar-

������ ��l��i���il�a���:�f�/l%�! ---:._._�.......�..__......-_...�._�...
:
•••_........._.---.-......._.__.-........

, de°C�:�il:�n:��co�t����tn�� Iro e pedra, já se� vida.

acôrdo com as recentes deter-I ACIonou o ex-nOIVO, e ganhou - Loja das Casemíras - Rua Comprar oa CASA MISCE.
minações _do. c_h�fe de �olíCia.1 Rio, 17 (E.) - !elegrama de Seduzida e aban?Onada,. pro_lcons. Mafra. 8-A LANEA .é saber ecooomint.
A repressao iniciada pOI auto- Belo Horizonte informa que cessou seu ex-nOIVO, exigindo _•••••••_.....""�...........,._.....- O�Siftdiôsp.·-edem--rídades daquela jurisdião foi mais um caso inédito, além de indenização pelo tempo em que ..

colher em suas ��lhas ° açou- muitos que alí se verificam pe- esteve desempregada,. pela des- ACionada a enxadas
gueíro Manuel Vieira de Sousa, ríõdicamente, acaba de apare- pesa do enxoval e amda um

português, com 37 anos, casa- cer. I dote. O juiz do feito, em sen- Rádio Recolld Rio,17 (E.) ....:.:. Informam do
do, estabelecido à estrada ?� A srta. Maria Pereira Costa, i tença proferida, mandou que. -. ..'

Salvador que, chegaram àquela
Nazareth, nO 42. O infrator fOI com 23 anos de idade, acionou: fosse paga a Maria Pereira

.

RlO, 17 (J.) - Assun��.mt.�- capital doís �ndio� da tribo de
surpreendido Quando sonegava seu ex-noivo, Mário Carlos Sil-1Costa a indenização de cinco lessante,.tr�tado,.r:_7!a.vdlletol}_a Canelas", no interior do Mara
o produto às pessoas .que se va, comerciário, que há um i mü cruzeiros, pois tal f?i a da: ASSOCla�a:o Bla,�,.l�l.a de �_0-!nhão. ym delesde nome AC.ou
achavam na enorme fila for- ano lhe prometera casamento, I quantia avaliada pelos pentos,! cntores, fOI O?d. ���aptao,,_;ao lan, diz-se page. de sua tribo,
mada à porta do seu estabele-. fazendo-a abandonar ° emprê-! como prejuízo causado à auto- fraud�lent.a ?e uni l?iHanC� d� composta de mais de cem guer-
cimento. Conduzido áquela de- go numa fábrica de tecidos. ra, senhOl.a Dma SIl,ve.u2. dE. Quel- reiros. Êsses indígenas levaram
legacia, o açougueiro foi autua-: roz, feita pel� Rádio SOCIedade cêrca de 60 dias, viajando por
do em flagrante como incurso I CA TAZE S· D·.·O' D IA R:ecord, d.e Sao Pau!'), li. conhe- terra, e declarando que vinham
nas sanções do artigo 10 núme-

.

i cída escritora
_

esta
. nl?vencto solicitar enxad�s e outro� íns-

1'04, do decreto-lei nv 869, de 18
�

..
.

co:r_:tra a .es�a.çac paulista, uma .trumentos agrícolas ao ínter-
de novembro de 1938. HoiE fia.feira HOJE aça? ordmaru�, no Forum da ventor federal. Encaminhadcril
....,._.. ._ .......__- - A ..................- ...Jowo capItal bandelrante, sendo sel.. ao Secretário da Agricultura

TEATRO A. DE CARVALHO advogado '0 professor Noé Aze- os selvícolas foram imediata:
O vedo. A Record, sem licença mente atendidos.t... ·s 8.3 horas:

d t
.

d'E!!trEia da Campanhia de Comédias ç�oa�eO�%�r��:l�u i�tt��a��1DiiTá·lé,...iiu.....
·............ ih"4I

Iracema de Alencar "A eterna esperança", dada co- na barrigamo da autoria de Otávio Au ..

com a peça em 3 át:os de St1'1�eZ Deza: gusto Vampré e radiofoniza.. R'io, 17 (E.) _ O débil men.

A Ih"
.

·

de L d ção de Alfredo Palácios, não tal Arlindo Moreira Passos; de« mu e� que veio on res» I,>assando, entretanto!.. de u�a 36 �nos, �morador á. rua Cer-
Cm sucesso positivo! I fraudul�,nta adaptaçao do, 1?- quem�. LIma, sugestlOnad? de

Pr�ços: - Cadeira� Numeradas Cr$ 6.00, Balcões não numera· n;ance Floradas .n� seua_. que, tmha grande. quantidade
d 5 00 Camarotes 30 00 e Gerais 3 00. Ja se achando em JUIZO a açao de agua na barriga, resolveuos , , . .

proposta pela romancista cor�· êle proprio operar-se, improvi-

"
tra o fato, a A. B. D. E. decl- sando para tal um bisturí uma
diu hipotecar sua inteira soli- aguçada' faca.
da_riedade á �enhora p!ná .Sil- Pressentido por pessôas da
veIra de QueIroz e of1.clar a S. casa, o infeliz foi removidO para
B. A. T., dando-lhe ciência elo o Hospital de Pronto Socorro.
ocorrido. em estado grave.

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

Exames Anátomo·patológicos.
Diagnóstico precoce do gravidez.
Sôro·diagn ósticos
Hemotologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia.
Química sanguínea.
Análises de urina.

o jovem Washington Luiz. filho
do sr. Hipólito Pereira. faz anos

hoje:
Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérico

(CRUPE) com próva de Schick.
Análises químicas de: Falinhas bebidas café, mel, águas potá

veis e para usos industridis (fecul�rias. cervejarias).

O sr. Lauro Mendes. cc -p rop r-ie
tário da afreguesada Cosa Men
des, festeja hoje o seu natalício.

Hoje faz anos o sr. Luiz Lemos
do Prado, capitão da Fôrça Poli
cial do Estado. '«Itália

Ftl7.f1m 111101" hOJfif
Bras. Vitória Fernandes Arantes,

Helena Carvalho e Leonor Abra

ham;
ar íto s. Neusn Arleide

e Sueli Figueiredo;
s r. DcrvoHno Pontes:
jovem: Maurio Lopes

do;
menina: Ana Borges.

E' .assla que
se faz!

\
,

RAMOSALVARO
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
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Gal(lIlo Vargas
Rio, 16 (A. N.) � o presi,

dente da República visitou Ol1�

tem, após seu expediente nO

Catete, o acampamento da Fe
deracão Bandeirante do Bra

sil, em que participam del,e�a
cões dos Estàdos e de vanos

países amigos, em comemor�
ção do jubi�êu �aq�ela pres�l
giosa orgamzaçao ]uveml fe
minina.

CIHE (IMPERIAL»
A's 5 e 7.30 horas

Rein:cio das ·Sessões Para Todos» com a apresentação do
filme épico da Paramount:

Legião de heróis
Tecnicolor com Gary Cooper. Madeleine Carroll, Paulette
Goddard, Ureston Fost_er. Robort Presta0 e Akim Tamiroff

COMPLEMENTO }.�ACIONAL (Natural)
QUEM SOU EU ? (Desenho)

A VOZ DO 'l\4:UNDO (Atualidades)
Preço: (único), Cr$ 1.50-Imp. 10 an09

,..._- _..-.-_..-.._-.-..- -..._..,....".. -.-.. -

.- -.-
-

.."...,.."."".

Terreno para consf.rução
Procura-se, com urqinC:io I um lot.e para construção
nas imediações da linha circular. Pagamento à vi.ta.

Informações à rua Tiradentes 14 (sob'!'.)

Negócio de ocasião
Vende-se bela propriedade em

Porto Belo. própria para veraneio.
frente para o mar.

Lind(1 residência, completamente
mobiliada. com rádio e carrega-

dor "WindchargerU p/baterias, etc.
O terreno, plantado e bem ajar

dinado, situato entrê a estrada e

o mar, mGde 60x300 metro•. Fonte

natural de éÍgua potável. crista-

lina. Informações, por favor, com
o lir H. Murray, na Rua Joao
Pinto. 26, nesta capital. 10 v. I •

--

rARMACIA ESPERANÇA'
do Farmacêutleo NILO LA US

.

80," • amllllhA Nr. a na pretert"
oroc.. ..elo.ate • e.tr....eIr.. - BomeopaUu _ rertaaart.. _

AJ'tt�08 4e bofracha.
g.,....- • e:a:ata obllflrTADCla ao 1'e4lelh6Í1. .......

IMPERIAL.DOMINGO, às 5 e 7,30 hora!!, a última
em filmes musicados:

A mulher que eu deixei
com Dong Drake e sua crquestra de moças

palavra

Fabricante e distribuidores' das afamadas cori
fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins.
bons e baratos, algodões, morios e ·aviaménto8 ..�
para aHaiQ.tes, que recebe diretamente das::

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

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Floria.nópolis. FILIAIS em Blumenau e Lajes.
.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. o ESfADO Sexta·feira. 18 de Agosto de 1944

ajudarãO a ganhar a guerra QUj)rtofa:li�asa de.
Pequ�DOS 'aumentos reunirão mais de 500 milhões de cruzeiros para o Tesouro

RIO - (Bureau Internacional de Imprensa)-Em menos de portância dessa quota de arrecadação, "Mas não creiam os

vinte meses os imperativos decorrentes da guerra obrigaram o leitores - esclarece o entrevistado - que aí se esgota a C011-'

Govêrno Federal a elevar a incídência do imposto de consumo �ribuição do fumo, Com outros impostos participa êle para a

sôbre o fumo, como forma 'de assegurar ao erário os recursos 'receita da União, dos Estados e dos Munk-ípios. O imposto ele

indispensáveis para fazer frente aos pesados encargos surgt- \ vendas mercantis, por exemplo, canaliza mais de 50 milhões
dos com a situação de beligerância, O novo aumento obriga-

I
de cruzeiros. Praticamente os aumentos dos preços dos cigar- C Vendo uma, na

tório do preço dos cigarros permitirá .um ref'ôrço da arrecada-I l'OS decorrem ela elevação dos impostos, Há um século, quando asa Praça da Bc ndei

ção, de cêrca de 130 milhões de cruzeiros anualmente, Quer não havia imposto de consumo, era possível vender um maço ro , com 2 quartos, copa,
dizer que a contar de Março de 1943, quando teve lugar o últi- de cigarros a dez centavos; naquele tempo, porém, a libra va- cozinha, banheira, chuve i
mo aumento obrigatório, a eontribuição do fumo, unicamente lia dez cruzeiros. Apesar da elevação dos preços de todos os ro, fogão econômico. Preço
sob a forma de imposto de consumo, passará de menos de 300 demais produtos, os cigarros mantiveram uma progressão mui- Cr$ 16_000,00, A L. Alves,
milhões de cruzeiros para mais de 500 milhões, ou seja. um tíssimo menor e ainda hoje são oferecidos aos consumidores rua Deodoro, 35. Sv. 3

aumento de 70�1é nesse reduzido espaço de tempo. cigarros a menos de um cruzeiro o maço, 1-Tivemos a oportunidade de ouvir a respeito do assunto a Não se deve esquecer, por outro lado, que para nós, indus-iReglstradoraopinião do sr, Pedro de Assis Oliveira, presidente do Sindica- triais, a guerra tem operado como fator de constante encare- '7 d
,,'

t
t 1 I dú

'.

d F d ro- P 1 íd "1 d 1
-

M
" ",

> en e se uma rnoqu rrro r-eqrs ro-
a (a .11 ustria o uma, e ;::,ao au o e presr ente da Cia. CImento (O custo e proc uçao. Matér-ia prima. o turno, papel dora «National», modêlo 726, no-
Castelões. Figura prestigiosa dos círculos industriais brasilei- de cigarros, papel para as carteiras, madeira para as caixas, vn, Tratar no «Bar Oriente», na

1'OS, embora não tenha querido falar na qualidade de presiden- etc., tudo tem subido, às vezes, até 150',;. Outros gastos ines- �....�::;_:.':2;.�::2.��.:J_���
te do Sindicato, acedeu em prestar, como industrial há cerca perados surgem seguidamente. Só para adaptar a frota de ca-

de meio século vinculado ao comércio do {uma, diversas Inf'or- minhões, empregada na distribuição, ao uso do gasogênio fo- Curso de Co rJe
mações a respeito. Espírito prático, o sr, Pedro de Assis Oli- ram invertidos alguns milhões de cruzeiros. Apesar disso, mau- Ens

í

rm-se em o u i o.s
veira soube responder de maneira precisa às nossas diversas tivemos inalterada a qualidade dos cigarros e fumos e. até, diurnas e noturnas.
perguntas, procurando sempre amparar as suas declarações mesmo, a melhoramos, apresentando novos tipos e novas mar-\ Largo Benjamin
em cifras e dados concretos. cas para atender às exigências do público. ' Constant 6,

"AJrnAR O BRASIL. }'ell'IA�HO-' CO.il'IO REAHJl::'ÃO OS Fr),LtXTES� I ....... --..--"'-"'�........_.._,._".___�,..._....

Inicialmente, o nosso entrevistado manifestou perfeita O sr, Pedro de Assis Oliveira responde prontamente à per-' � mais ?ompleto est�que de

compreensão das razões que haviam levado o Govêrno a ditar gunta que lhe fizemos sôbre a atitude elos fumantes perante à brms de lmho e algodao po
a nova elevação do imposto sôbre o fumo, "A guerra criou nova situação: - Póde ficar certo de que a medida será bem dem .ser .encontrado?, a preços

para o Brasil pesadíssímos encargos que ultrapassam os Iimi- recebida, Em 1943, como agora, a Coordenação da Mobtltzação con':ldat�vos) na LOJa das Ca

tes da mobilização das suas fôrças armadas. Novas atríbulções Econômica, sempre cíósa em preservar a bôlsa do povo, escla- sermras, mstalada na rua Cons.

se tornaram imperativas ao Poder Público, enquanto que as rece a. situação, interpretando os aumentos como obrigatórios, Mafra, 8-A.
,

anteriores tiveram o seu custeio grandemente agravado, ']'01'· Repito, o aumento de agora será igualmente bem aceito, não,
�.............�

n011-.se, pois, i.ndi�pensáv�l o aJtl�llento das fonte�s de r�ceita �? pela sua finalidade patriótica, como, também, pela sua mo- iVende-se ll�'1oa�:��
mediante a el�vaçao de diversos Impostos e taxas, entre êles o, dicidade. Comparado com �utros aumentos de .dezenas e de-londulaçãlJ permanente é um

de consumo sobre o fumo".

!
zenas de cruz,enos, o dos CIgarros, de dez ou vinte, centavos, e sts b'l' d _, 1 KW

.

f'
,

IT'
.

- é:l 1.1Za or Le , conl

Da mesma forma que em abril de 1943, os industriais c per eítamente razoavei. anta mais que a. qualIdade do pro- p uc so e e' pe f it t. d
cooperarão írrestrítamente para o sucesso da medida oficial duto se mantem constante. Os fumantes, não tenha dúvidas a

I TO tO
u

.... r� 15f
e i o 1eos
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II b
ra ar na rr"ça_ ,n, •.

de sorte que a arrecadação aumente na proporção esperada. O j respeito, se sentrrão orgu 10SOS em sa er que, com o seu cí- V 12
sr. Pedro de Assis Oliveira é igualmente otimista quanto ao· garra, ajudam o Govêrno a enfrentar a situação". .........._.",••_............- ................w�.........,._.....

espírito de colaboração do consumidor. "Todos, sem distinção
de classe, eompreendem que o maior preço pago pelo cigarro
reverte, diretamente, em benefício do Tesouro. Pasta dizer

que '0' imposto de consumo representa de 50�1r a 60'/; do preço
pelo qual o industrial vende o produto ao varejista. Quem, p01'
tanto, sonegará a êsse pequeno sacrifício em benefício coleti
vo ? Por ocasião do primeiro aumento obrigatório elos preços,
ouví de um amigo meu, figura ilustre na. vida do país, uma de

claração que sintetiza o espírito de colaboração dos brasileiros
neste assunto, Disse-me êle: "Ajudo o Brasil, fumando", que
rendo mostrar que pagava mais pelos cigarros como forma de
canalizar novos recursos para o Tesouro".

}'AT../Ajl[ OS N(:lUEROS
Conhecedor do problema, o SL Pedro de Assis Oliveira

discorre sõbre o papel que desempenha o fumo na vida brasi

lei:r, desde os dias da Colônia, quando, com êste artigo, eram
comprados os escravos para as lavouras da cana que fizeram
a riqueza do Brasil de então. Lembra, inclusive, que quando
Joaquim Mm·tinho criou o imposto de consumo, em 18�l9, H.

situação das finanças públicas eram dificil. A partir dessa

época; o fumo começou a proveitosa contribuição ao imposto
de consumo que melhor se constata no quadro a seguir, orga
nizado pelo sr. Pedro de Assis Oliveira em apóio das suas pa-
lavras:

'

0,5 ':fumantes

UI POSTO 11RRIWXIL\J)O SOBRE A RUnU[CA l<T,J[() ln:
11)4)11 A 194:3 E.�r ])IJl,HARES nE CRrZIJI1WS

lHOO "."""" 6.827 ( 1922 _,' .... , , . _ :i9.443
1901 ,.'" .. ,... 6.042 1923 . _ , , , , , . , .' 51.524
1902 . _ .... , . . .. 5.662 1924 "'" , ' , _ ., 59_138
1903 .. _ .. , , . ",' 5.623 1925 ,_,.,' .... '. 61,447
1904 ., , .. ,., 5.538 1926 _ .. "., .. _. 66.362
1905 ,.,.,... 5.052 1927 '., .. - .. , ,_ 70.348
1906 .. , , . , , . , . _ 5.139 1928 .",' .... ,. 74.085
1907 ""'" _ , . 5.626 1929 .. '" . , . ' _. 79.443

1908 """"'" 5.781 1930 ", .. _ , . ' .. 71.443

190H . _ . , , .. , , ,_ 6.200 1931 ..... ,..... 81.345
HllO ",.".,... 7,111 1932 ., .. , . _ , , " 90,;�47

191] .,.", _ .... 7.651 1933 ."" ... ,., 86,640
1912 ., '..... 8.468 1934 ""'" , , ,. 69.218
191:1 .', ' _. 9,154 1935 ,_"., .... ,105,790
1914 ." .. ',.... 7.624 1936 " ... "",,121.408
1915 ,.".,.".. 8,856 1937 ",'.', _ ' , ,140.569
1916 ",.,.,.,., 10.187 1938 . _ ' . , , , , . , ,164.389
1917 .. ,."",., 19.216 1939 "" _ , , . , , , 187.241
1918 ., . , . , _. 21.567 1940 """"" .199.492
1919' ... , , , .. 25.184 1941 ,· ... ,.", .. 249.981)
Hl20 ,.,' ' , _. 33.027 1942 ,'., _ , , . , . ,284,858
1921 "'" _ ;J3.352 1943 -"""'" ,390,961

r�IA lNDúSrI'RIA QUE .NOS HON RA
o sr. Pedro de Assis Oliveira faz questão de frisar a im-

Rapoz, apresentando re

ferências, procura quarto
com pensão em casa de
família. Cartas a esta re

dação para D.R" indicando
local e preço, 6 vs 3

Não ha necessidade. mi
nha Sen hora, de cada mês
ter sé!e dias de sua vida sub-
trcrídos ás suas atívidades e

ás suas alegrias, Si a Senho
Ia sófre, deve-o á sua impre
vidência, Use A Saude da
Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe fará recuperar
anos de vida,

Aproveitem os preços vantajosos!
Os mais modernos mo delos !
Tudo não vaI além de Cr$' 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41

Casa vende ..se
'na rua Almirante Lamego'
17, Trator no ruo Felipe
Schmidt, 34. lSv.9

Balcões Venclem.-se
três Bol-

côes para casa

VEr e tratar na

co rn e rc io l .

rua Tira'
10 v, -4dentes, 10_

Gar�ne Preciso alugar
••� uma, parti

cular, próxima ao c e n t r o , com

boa entrada. Queira indicar
preço e 1001. Cartas para es t a

IRedação, para: «Garage p ar t i
cu lar>. 10 v. - I

I

'Quem perdeu?
Em poder do sr, comissário Os

car Pereira, está uma cigarreil'a,

laçhad� ônibus'

Se, V, S, desejar um corte de
casemira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drõee, procure a Loja das Ca
serniras - Rua Conselheiro
Mafra, 8-A.

CALOTA
Será gratificada a pessoa

que entregar no Ponto dos
Automóveis, ao motorista
do carro 1532, uma CALOTA
perdida entre o Estreito e

Biguaçú. 5 v. 2

GELADEIRA
Vende se uma, medindo
Im80 por lm20, Ver e tratar

-

no "Bar S. Pedro". 15. v' 1
,..,....-....__..-_-----........�-----.........,.,.

.Não tenhas dÓl'lda em ele
nuncíar um "quinta-coluna",
(IOr mais que pareça teu amJ.
go; não merece tua estima Ilm
tn,II1M d. P't.rfa. ((.. n. N.).

o sabão

"VIR<iEM ESPE(IAlIDADE"
Ci \. \VFJTZEL INDUS'fltIAL-,JOINVII-ALJ:: (Marco

••0 eI... '.lt... •• •••• aSC-.- t
S��Ã���RCêAt
Esp (CIAlIDADE
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o Ft"I'EDÚ1, �o RIO mente, Sta, Catartna, porém, rio, o Figueirense Foot-ball
Após a 7a rodada ficou a co- mantém-se no seu costumeiro Club.

,

locação dos clubes assim COllS- silêncio e quietude, esperando Verdadeiramente não foi um
títuída, por pontos perdidos: a hora"H", para, aí, preparar- gesto digno de um esporttsta

1" - Fluminense, 1 pp; 2° se à pressa e com desnortea- que tem por objéto único, pra
- Flamengo, 3 pp.: 3° - can-I mento completo, Isso sempre ticar o foot-ball dentro das
to do Rio e Vasco, 4 pp.; 4° _ .. aconteceu:.. verdadeiras normas do sport,

===============�
.8otafogo e América, 6 pp.: -5° Temos o exemplo, ainda dês- mas, expliquemos o lance que
- Madure ira, 9 pp.; 6° - S. te ano, quando, no Campeona- motivou o incidente:
Cristovão, J O pp.; 7° - Ban- to Brasileiro de Voleibol, o Apoderei-me da bola, fintei
gú, 1::) pp.: go - Bonsucesso, nosso Estado começou os en- um adversário e invadi a área
1-1 pp. saíos apenas uns dias antes do contrária aproximando-me do

dia ele jôgo. E qual foi o resul- goleiro, tão galhardamente de
.\. l'UúXUU H01U,JL\ tA- tado ? Os catarinenses levaram fendida àquele dia por Heinz,

nrOL\ UIll vcrdnde íro passel«, dos e atirei a goal,
Sábado à noite - Fluminen- gaúchos, o que foi vergonhoso Heinz ao jogar-se, com o

se x F'lamengo; Domingo à, para o nosso esporte, pois, a intuito de impedir que a sua
tarde: Vasco x Bangu: - Bo- nossa representação foi batida cidadela fôsse pela segunda vez
tafogo x S. Cristovão; - Amé-l por alarmantes contagens. vasada, praticou um esfôrço
rica x Canto do Rio; - Madu- Tais acontecimentos pode- em vão, pois o couro já se en-
reíra x Donsucesso. riam ser evitados, por parte conrava aninhado em suas re

dos senhores dirigentes, que des.
\'ÁRIAS não possuem iniciativa algll- Na corrida em que eu vinha,

O artilheiro do campeonato ma, mas são clesignados para ao ver ° goleiro do alvi-negro
carioca é Geraldino, do Canto ocupar cargos de responsabílí- caído, não tive outra alterna
do Hio, C0111 10 tentos. Seguem- dade. Devemos ter mais inte- tíva senão a de saltar por sô
no Pirilo e Lelé, respectiva- rêsse pelo esporte barriga-ver- bre êle para evitar um choque
mente, com 8 e 7 goaIs. ele, .o qual, como vemos, não que só poeleria ser de conse-

- O Fluminense resolveu está lá muito nas altuas. . . qüências desastrosas para o
contratar o centro avante: Anos atrás, por exemplo o re- guapo goleiro do Figueirense.
França, há pouco chegado do mo era praticado com grande Mas êste, sem conhecer a
Amazonas. i tnterêsse, e, de vez em quan- minha intenção, atingiu-me
- Pela brilhante vitória que do havia 'brilhantes regatas propositadamente o joêlho,

o Botafogo obteve domingo em nossas baías, disputadaspor com um forte pontapé que me

passado, frente ao Vasco, a clubes locais e de tóra. Hoje, fez cair dentro do arco.
diretoria do "glorioso" pre-j os barcos estão a apodrecer nos Sem outro modo de revide e
miou com 500 cruzeiros cada

I
galpões, à espera de remadores num estado fora de calma lan

jogador. I que os utilizem animadamente. cei mão da bola e atirei-a sô-
I Tal esmorecimento causa trís- bre o guardião que me havia

I

(;í)I�()(,.H'10 p,XeLlS'rA, i teza, em nossos meios, pois, ,ferido um pontapé injusto,
10 Palmeiras 6 pp. - 2° S.' dantes, era êsse esporte, aquí, indo a mesma bater-lhe ao

Paulo 9 pp. - 3" Corintians 10 cultivado com carinho, eh e- rosto.
pp. .:_ 4° lpiranga 11 pp. - 5° gando o nosso Estado a parti- Se tive o gesto vergonhoso

�s. P. R. 13 pp, 6° - Santos Ui cipar nas Olimpíadas de Ber- conforme se 'referiu o palhaço
,pp. -- 7° Juventus e Comercial limo do D X, não coube a niirn so
'16 pp. - 8° Jabaguara 20 pp:

I No mês que vem, vai ser rea- .meute a culpa e sim, também,
- 9° Portuguesa S. e Portu- lizaclo o Campeonato Brasilei- ao guarda valas do F'igueiren-
guesa D. 21 pp. Iro

de Futeból e Sta. Catarina se.

precisa ser representada neste É de notar mais ainda que,
,ELl�'J'RIZJ,X'J'ES EltIBA'l'ES,' grandioso certame. .nêste mesmo match, recebi 11a-

nOMT:\HO, XO CAJUPO nA

! Deve�lOs., c1e�de já, c?meçar ,da menos de uma duzla de fou-
F, c. U. os ensaios, designando jogado- Is, sem ao mesmos ter revi da-

Continuando a série çle jo-: res p�l'a treinar _em talou tal do um.
'

gos equilibrados e disputados, I posíção : ou: en�ao, c<:nv�ca:· S1". D X "�alhaço" na,mais
serão travados, domingo, para players do íntertor. Nao e so ampla acepçao _

do vocábulo,
o campeonato amadorista, em F'lorranópolis que existem vá fazer crônicas ele b�'igas de
mais 2 grandiosos prélios, que bons pebol istas.

.
galos que tal vez estejam no

são: Avaí x Bocaiúva e Cole- Precisamos tremar, obede- seu alcance, talvez ...
aial x Crisnim Mira: eendo às ordens dos dirigentes, Florianópolis, 15 de agôstob

No priruelro match aprecia- pois, S�lll dísciplina e tenací- de 1944.
remos um líder e luvlcto ba- dade nao havera progresso. E

tendo-se com um esquadrão aquí fica o meu apêlo aos.diri- ----------�-

que, apesar de não ter corres- gentes do "soccer " catarmen- Comprespendido no campeonato" ainda se.

possúe fôrça de vontade e en- Éllio José 'l'ouõlt CASAS
tusiasl110 para vencer, graças. Vende.se:
ao seu incansável orientador, O
Agapito, que, desta vez, apre-

i sentará uma equipe completa
mente modificada e preparada.
Que se cuidem os azurras; ou

então lá se vaí a "liderança".
O 2° })l'élio será o magno en

contro ela rodada, uma vez que
a gllapa rapaziada dos colegiais
está disposta a levar de venci
da os esquadrão crispimirense,
o que, muito adiantaria a sua

colocacão. O Crispim Mira, por
sua "e'z, não irá baquear tão
facilmente, pois ótimas têm
sido as suas apresentações no

atual campeonato.
Édio .José ')'onúlJ

O·ESTADO

Saul Ollveírn

CORINTIANS IN'I'EUESSA·
SE POR A,nOLl'INHO

Antes ele Adolfinho ter ido
para o Rio, o Col'intians Pau
lista já tinha grande interêss'�
pelo nosso guardião.

J<J bem provável que, easo

AdoIfinho não fique no Fhuni
nense, será experimentado no

elube de Domingos. Depende,
apenas, da decisão da direto
ria elo Avaí pelo- seu passe.

CHACARAS

TERRENOSReeebemos do conhecido
desportista SauI Oliveira, o se-,
guinte suelto, que aí vai

repro-,duzido integralmente:

Esperei
�ANTA, ('A 'l'lUUX,.\ NO rAllT. Muitos dias esperei pela 'cão
P1W�.\.'I'O BRASILEIRO lnl prometida retificação da crô-

FFFERúIJ nica estampada na seeção es-

J<Jntrevistando um dos 11Ien- pOl'ti.va de o "Diário da Tarde"
t01'C�S da Federação, a nossa 1'e- de 27 do mês .passado, intitu
por(agem conseguiu apurar1lada "Clemência", na qual um
que Rta. Catarina se inscreverá tal de D X, "mascarado -Ídió
.!lo grande certame brasileiro ta", U.xou-me de incivilizarlo
de fnteból, a realizar-se em se� e mal educado.

,

temh]'o próximo, e no qual par� Refel'iü-me êsse D X quanto
tiriparão todos os Estados. ao gesto de eu ter atirado a bo-
As inscrições dos outros, Es-. la ao rosto do goleiro do Fi

ta(los já foram feitas há algum
I
gueiorense, qnando pe�a o.c�sião

tempo e já se. estão preparan�: daqneles 9 x 3 que lI1fhglm�S
do, quer física, como téculca�

I
ao nosso sempre leal advel'sa·

Balneário
Rua Frei Caneca
Rua Camboriu

'

» »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompow8ki

: Estreito

)

Quer vestir-se com
confôrto

e elegância?
Procure a

aLFAIATARIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado, 11· A

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi ...mas por
tuguês, espa
nhol , francês:
inglês, etc.

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

logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade, Rádio, Máquinasi Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinário. Contabilidade

Dicionários. etc, etc:

Que Ruja
o Furacão!

. LIVROS

;�Ij I
-

·-=-:l�·
..

-_.-;;;::. .:

.?�.:J.
O.L.ROSA

RUA DEODORO,33
'flOI2IIl�ÓPOJ.lS

Uma jovem, sozinha nas planíciea
incultas do oeste americano, entre
animais selvagens e homens ainda
mais selvagens. Resumo de um

livro de grande êxito. Leia em

SELEÇÕES. E, mais:
Pasteur _ o homem que du"
plicou a duração do vida
humana. Paul de Kruif conta
no novo número de SELECÕES

, como Pasteur, embora semi-para
lítico e desprezado, tornou-se um

dos maiores benfeitores da hurna
nidade .. ; Pág. 1-

A vida e os problemas elos
anões. Podem casar-se com peso
soas normais? Ter filhos de ta

manho normal? Qual o seu maior
receio? Impressionante estudo
do rnupdo liliputiano .... Pág. 26 .

Uma mulher sozinha entre
34 homens ciumentos. Dez
dias de martírios num precário
bóte selva-vides ,v. Pág. 18.

O estranho caso de Pear.
Harbour. Easatraição foiminu
ciosamente planejada, não cl? Tô
quio, mas em Washingtqn) Pág.9.
Não deixe' de ler êstee e 'outros

22 notáveis artigos no .nclmcro de

SELEÇÕES poro JULHO
Condensudo para poupar tempo!

As anedotse e pladae aparen
temente Ingênuas são grande!
armas de desagregação mane

Jadas pela "quInta-coluna".

Bepreeentante Gernt no Brasit:
�'ERNANDO CHINAGLlA

R1W do Roso'rio, {,)5-A - �.o anda» - 1l7'O

PRÊMIO MAIOR

Crédito Mútuo Predial
•

Propr.etários - J. Moreira & Cia.

A· ntais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e- 18

Muitas bonificações e médico gra!lS
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

(urso particular
de

·Dact�lografia e Taquigrafia'"
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA c;:ontinuo a

leCionar, diària'mente, �tendendo das 8 às 12 e doa
14 às 18 horas, em sua residência,·

rua Saldanha Marinho, 26 A·'"

e Vendas. Prefira uma parte de seu

troco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda..

de'''. e estará contribuindo para
que êIe tome mais um pollClt
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais conf6rto DO

leito de sofrfmento, etc. etc •• �

(Cámpaha' de Humanldad�'
do Hospital de Carldade).,

San I u e nal
CONTEM·

OITO BLEMBlfTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA.
TO, FOSFOROS tCAlOO

ETC!
TONICO:DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
,

o. Pálido.. Depaup.r.dot.
EltJotedo., Anêmico., Mi"
que cri.m Mlsro., cn.n,••
I.quítjc... receberia 8 IOnl·
fic.çio g".1 do or,I.II.o

San�ilal
Llo. D.�.�.P." n' 199, d. 192,.

Rua Crispim Mira
Rua Bocaiuva
Praça da Bandeira
Rua Fernando Machado
Rua Frei Caneco
Rua Almirante Alvim
Rua Major Costa
Rua General Bitencourt
Rua Visconde de Ouro
Avenida Rio Branco
Coqueiros
Coqueiros
Estreito

Rua Frei Caneca, 26,000 mts2·
Rua Ellteves JÚn:ior. 26.000 mts2.
E nos Barreiros ,

Aceitamos encargos par� a venda de iro6veis nesta capital,
Coqueiros e Estreito. Trabalho honesto. rápido e eficiente. mediante
rn6dica comissão. Ofertall para A. L. Alves, Rua Deodoro, 35.

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem co·mpetência, e diretamente

,

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Pr'lto

27.000,00
10.000,00
60,000,00
25.000,00
16.000,00
20,000.00
45.000,00
35.000.00
22.000,00
48,000,00
12.000,00
15.000.00
7.000,00

60.000.00
150.000.00
30.000,00 I
2.000,00
8.000,00

20.000,00
·20.000.00
11.000,00
25.000,00
10.000.00
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Já se ouve o troar do canhão
Londres, 17' (U- P.)-A Agê·ncia Transocean informa de Paris

ao longeque, pela
• •

pnmeirc vez,
o .troor

está sendo ouvido
dos canhões.

A freguesia denominada Ri
beirão, - nome que teve ori
gem no pequeno curso d'água
que nasce no morro de Santo'
Estêvão e vai desembocar em

frente à ilha Francisca, - pas
sou a chamar-se, em face da
Resolução de 19 de Janeiro de
180B, "Freguesia de Nossa Se
nohara da Lapa do Ribeirão."

O morro ela séde da vila cha
,ma-se de Santa Catarina, tem
: 600 mts. de altitude e é o mais'

I
elevado da nossa Ilha.
A área dos 15 quarteirões

municipais do distrito do Ribei-

Avanco em IUPORTANTE <b
_

'7 --- Irão é calculada em. 44.490.350

forma de teque
1......

_ ! I mts 2,

Londres, 17 (U. P.) _ No
ASCELERANDO A PRODUÇÃO DE TANQUES, OS terrenos do patrimônio da

bolsão da Normândia, os ca-
Aviso ao Publico I Vista interior de uma fábrica de indústria bélica dos Es- Matriz medem 50 braças de

tados Unidos, onde métodos modernos estão sendo usa- frente por (:;0 d f' d
>

fnadenses avançaram em for- Companhia de Comédias
';:) e un os, e o-

rna de leque para o sul e léste dos na aceleração da produção de artigos bélicos. Obser- ram doados por Ana Soares.

de Falaíse, enquanto mais a
«Iracema de Alencar» va-se um tanque novo, submetido à luz quente dos raios Segundo os Registros, a prí-

oéste e ao sul os britânicos e
Em virtude do incidente que imo dos faróis, afim-de-que a sua tinta seque rapidamente. meíra criança Levada à pia ba-

pediu a ESTRÉA ontem no Alvaro (Pato da Inter-Americana), tismal na igreja do Ribeirão re-norte - americanos investiram de Carvalho. da «Companhia de _. _

onze 'kms. através das defesas Comedias Iracema de Alencar». a
cebeu O nome Prudência, e o

alemãs. A maior parte da es- peça «CI:uva� de Verão» �nunciada Em Brest P b , primeiro corpo sepultado no

brada de Falaise está em poder para hOJe. hca t rensfer-idu para I ara ens... ••• 'I cemitério da paróquia foi o de

dos aliados e, mais além, al- 2·�:!��. pois. os ingressos de cor Londres, 17 (U. P.), --:- Inter- Goiânia. 17 (A. �,) - Teve José Soares,

cançaram Flers. AMARELA vendidos para hOje.' mou a DNB que, apos intensa larga repercussão nesta capital,
Numa bela tarde primaveril

-------------- sómente serão válidos· Z8-feira, preparação de artilharia, as a notícia, veiculada pela im-, de, 1760, aportou às plagas ri-
Se V. S. precisar de linhos, 'Ia lendo para hoje

�

OS ingressos fôrças americanas se lancaram prensa carioca informando ,'belronenses Manoel Vargas Ro-
casemiras e outros tecídos.- la- COR-DE-ROSA. vendidos para on-

ao ataque em zrande número que uma empres� norte-amsrt- ddgo, colono ilhe.'u, tI,'uzendo
ça uma visita à LOJ'a das Case- tem. 'b'

hAs pessôaa não interessadas po- contra as posições fortificadas cana, ortentada por 01enn lem sua compan la a imagem
miras, na rua Cons. Mafra, darão fazer a devolução dos in alemãs da zona de Brest. Acres-

Martir.l,
está interessada na

Isacrosanta
de Nossa Senhora

8-A. gressos na bilheteria do Teatro, a centou a DNB que os atacan- construção de grande fábrica da Lapa.
partir das 13 horas. Deu se o seu de e b

O primeiro Portanto, hoje, às 20.30 hs , te- tes foram repelidos. I'
de aViõe,s transporte no pla-

,
-. ,. s.m arque no

é temos a ESTRÉA com a peça «A . . . nalto aoiano. Se a notícia se lugar Símpáticc, distante 1.500
reli s russo mulher que veio de I:.ondres» [In..

Os tecidos ��qUlnd?s na Lo-
: ('onfÍ1'I�lal' p o caso de se dar,mts da atual séde cli?tritaL F?i

Moscou, 17 (U. P.) - A no- g;esso Cor-de-Rosa]. ja �as Casem;las, na lua ,con.s .. parabéns a Goiaz. .nesse local que Rodrigo fez e1'1- I
tícía de que, no primeiro re- Amanhã - A INIMIGA. Mafra, ,8-A, tem como g��antla! giro para uso seu e dos amigos (
vés sofrido em tôda a ofensiva '

..
-�--,� a qualidade e a durabilidade.

I .

�[mrl
vizinhos, uma capelinha de 44

de verão, os russos tiveram de Sao esles 05 --- --------- InUI:llll:[I1� .1;:1 mts 2,. de�iicada àqu,ela Senho�
evacuar Osovre foi revelar que comandantes Cairá a qualquer -----" - -- ra, cuja Imagem fOI para ali
êles estavam já bem mais pró- Rio, 17 (A. N.) - O m1l11S� momento É MAIS Q.lJE UIlI festivamente transportada.
xímos de Varsóvia do que se tro da Marinha desigonu os Q. G, do Exército Canaden- NOME, E UM O nome "Simpatico", se-

julgava. Com efeito, apenas 10 capitães de corveta Alberto se, 16 (U. P,) - Todo o siste-
i I li( B o LO I

I gundo rezam documentos da
kms, a nordeste do subúrbio Jorge Carvalhal e Sílvio Bor- ma de comunicações, que ser- época, provém de tradicional
de Praga ao passo que Mos- ges Sousa Mota para coman- ve à cidade de Falaise, está família, que habitou terras do
towka, última localidade cuja darem, respectivamente, os controlado pelas fôrças alia- F�lbeirão, in illo tempore , , .

queda se anunciara, dista aín-
I
destroiers "Brachi" e, Baurú

'

das, Espera-se a todo momen- Quarenta-e-seis anos! mais
da dezoito kms. daquele bair-j' recentemente cedidos ao Bra- to a queda da cidade em poder

I
tarde, quando a povoação COl1-

1'0. síl pelos Estados Unidos. Idos aliados. As sassinioc:fo por
tava já 1.200 habitantes, foi

r edificada, no lugar onde ainda
e"�õftO . hoje se encontra, a igreja ma-

.

RIO, 18 (C. M.) - FOI assas- triz, tôda de pedra e cal com

SI?�do por engano, em Petro- argamassa de azeite de baleia.
POlIS, o S?;?ado da F. E. B, Os- E, no dia 2 de fevereiro de 1806,valdo Teófilo, ,de 22 anos, que com imponente cortejo foi
pe�tencla ao 1..° B�talh�o de transladada a imagem d� pieSaude. O assassmo e 'I'elêrnaco dosa Padroeira para o seu novo

Ferreíra da C?st�, funcionári.o templo.
da Llmp�za Pública, que pratí- Em 1835, um espanhol ten
cou o cr�me sUl?on�o tratar-se tau roubar da igreja as reli
do se� rival, pOIS VIra. Osvaldo quias do sacrário. Preso, foi

��lar a, s,ua companheira, Ma- condenado pela Justiça provin-
������������-�-�-�-��-�������������-�����-�=��-=��-����,=�����- lIa Permra Mota. cial a 9 anos e 6 meses de càr-

---,--
--

'N. Séubora da Lapa
do Ribeirão

Florianópolis, 18 lJe Agosto de 1944

Os «granfinos» e o calçado popular
RIO, (Via aérea) - A imprensa registra que o calçado ,1>0-1

pular está sendo vendido tan to e111 casas de luxo como em mo

destas, sendo também adquirido por homens de recursos. O

presidente do Sindicato dos Lojistas, proprietário da Loja Ma

galhães, declarou que muitos homens de recursos adquiriram
os calçados "coordenação", acrescentando que doze dos qua
torze pares que vendeu, foram comprados por pessoas que

sempre adquiriram sapatos de trezentos cruzeiros para cima.

-

Na ilha das cere.
v ,

Enxadas Cruz Vermelha I Na noite de 17 para 18 de':
Roma, 18 (U. P,) _ Os alia- Rio, 16 (A. N.) Realiza- I março de 1943, outro ladrão

dos em operações na Itália fi- ram-se ontem, na ilha das En- A filial catarinense da "Cruz arr?rnbou a porta da sacristia

zeram penetração. Foi estabe-Ixadas as cerimônias de trans- Vermelha Brasileira" adquiriu e abriu com chaves falsas todas

1 d I á I f
A '

d Q t 1 C t 1 d
vai oferecer, � Assistên::=ia M�nici-: as gavetas e gavetões, mas não �

e�i o o en ace de v rias cabe- ere�cIa. o u�r e
.

en ra e
pol , no proxirnc dommgo, (1!l 10' teve ânimo de tocar nos sa-

ceíras-de-ponte, numa faixa:Marmhell'os, alisedíadas, pa- horas. um aparelho de ondas- ad bt t d
de oitenta kms.

" I, ra a ilha do Macambí, e a pos- Curtas. O ato da entrega efetuar- gra os o.]e OS O culto.

, ,
se do capitão de fragata Mário se·á na dita repartição municipal. Decorridos 138 anos. perma�

A partir de 139 cruzeiros, 1 Ipíranga dos Guaranís, no car- SENHORITA
nece a pia imagem de Nossa

vendemos cortes de casermras i go de diretor do Centro de Ins- Senhora da Lapa, no altar de
em a nossa Loja, na rua Cons. itrução do Rio de Janeiro, re- ,Casa comercial distinta pre- honra que lhe foi erguido, a

Mafra, 8-A. I

cem-criado pelo ministro da cisa de uma empregada que receber as preces e as homena-

IMarinha. conheça contabilidade e dacti gens da gente humilde e boa do
Esleve em ._••••_•.".._._.....,.,.......� lografia. Escrever, dando refe- sul da Ilha e a derramar sobre

conversacão Comprar na CASA MISCE ,I r ências , a: -- A, E. Caixa Pos todos, abundantemente as suas

Washington, 17 (U. P.) LANEA é saber economiaa r . tal 139, Florianópolis. milagrosas bênçãos.
Logo após seu regresso do Pa- __ (Ribeirão, agosto, 1944)
rífico, o presidente Roosevelt

J. COSTA MlELLMANN
João Gonçalves da Silva

esteve em conversação com o

D 81secretárIo de Estado, COl'dell escarrl amento
Hull, reunindo-se depois o (Engenheiro Civil) Londres, 17 (U. P.) - Oito
gral, Marshall, cheta do Esta-

EScrl8tõrl·o Técnl·co de Construça"o IHjSSOas morreram, 35 ficaram
do Maior do Exército, Acredi- f'

,

I
Andas seriamellte e uma cell�

ta-se que Roosevelt discutiu Proj etes, Orçamento!'=', A dmini� tração tena de outras levemente,
com Marshall e Hull os plan.os

I Rua Esteves Junior, 168, � Fone 733 I quando um trem descarriloll
da Conferência Sõbre a Segu- entre as cidades de Oi1lingham
rança Inte!'n,acional, a come-,

• FLORIANÓPOLIS e Sttingbour no condado de
çar na llroxlma semana, ••__• Kent,

PETIDLIIR
IIIRI[DIR

Teriam tomado
Marselha
Londres, 17 (U. P.) .- "O

"Daily Herald" afirma que pa
raquedístas aliados e guerri
lheiros franceses já ocuparam
'Marselha, tendo os alemães ba

tido em. retirada para Toulon.
Não 'há, por enquanto, qual
quer. confirmação dessa notí

cia. em outras fontes.

Na Itália

VERA GRAMS
participa aos parentes de
seus pais o nascimento

- de seu irmãozinho
ALBERTO

FpoHs., 15-8-44

FALE(IMENTO
Faleceu. ontem, em sua relidA:'!·

ci.a, 110 rua Blumenau, 68, a sra

Carlota Brüggemann Oründell. as·

p8so do sr. construtor Teodoro
Gründell, Seu entêrro se efetuará
hoje; saindo o féretro. da casa

mQrtudrig, Coi 16 hofo.",

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
,TÓNICO .CAl'ltA'R

,'611 ·E�(EqitC�IA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


