
Londres, G (U. P.) - Duas iram que a invasão da Europa tal afirmou que a hora de Iiber-

agencias de notícias alemãs locidental começou. ,tação soou e que estão iminen-

auunciararn que começou a in- ',' :tes grandes batalhas. Lutemos
vasão. Segundo os mesmos in-Londres, 6 (U. P.) Uma com determinação para conse-

formantes a invasão está sen- agência de informação germâ-l' guir a vitória.
do efetuada por tropas trans- nica revelou que poderosissi- q"

portadas flor mar e pelo ar. mas fôrças aéreas aliadas

eS-1
Londres, 6 (U. P.) - A agên-

cia alemã Transocean intor-

,. ,��������:11;i?Jr��:��estuário do Vire está situado
Ia 35 milhas ao sudéste de Cher
bourg.

Londres. 6 (U.P.) - O Gral. Eíse
Londres, 6 (U. P.) - O pa- nhowar. em sua proclamação aos

lácio de Sukinshan anunciou

I
soldados da liberdade e aos povos

que o rei Jorge Sexto falará dom.inados pelo nazismo, dirigiu-se
." . particularmente aos franceses. pe-

pelo r ádío hoje. dindo-Ihe que realize a «re5;istên-
�, cio passiva», mas sem expôr a vida

Nova Iorque, 6 (U. PJ - A à sanha do inimigo. A população
agência alemã ouvida pela N. do litoral da França, Bélgica e

Holanda foi também por êle soli
B. C. revelou que as tropas citada a afastar-se 30 quilômetros
aliadas já estão lutando a cêr- para dentro da costa.
ca de 10 milhas da costa da

'*' Normandia onde desembarca- Lond;es, 6 -U,P- Poderosas fôr-

Nov Iorque, 6 (U. P.) ,_ O ram grandes contingentes das qas de paraquedistas foram lança-
das pelos aviões aliados ao longo

correspondente da N. B. C. nações unidas. da costa francesa. pspecialmente
transmitindo de bordo de um * na Normândia, e estão lutando pe

'

navio aliado vevelou que don- Washington, 6 (U. P.) __ O la posse dos aeródromos inimigos.
de estava podia or.se-var vinte Departamento da Guerra in- ",

três milhas quadradas de uni- formou que as fôrças aliadas Londres, 6 -U.P- Anunciando ho
.j·l,des (�(' ;''lVa�;:;,() em «peracões foram concentradas domingo je a invasão. o sr. Churchill de
na costa francesas. Se esse "n.ú- para a invasão logo depois foi clarou na Câmara dos Comuns que
mero for multiplicado 1)01' dois fornecida a todos os batalhões

tomam parte nas operações 4 mil
grandes navios. alem de m ilhc.res

disse o mesmo informante po- a missão exata que deveriam de outros menores, protegidos por
der-se-á ter o total das fôrças cumprir logo que efetuassem o 11 mil aviões de primeira linha,

que estão participando no I desembarque.
",

grande assalto. • Londres, 6 ·U.P- O rei Jorge VI
• Londres 6 (U. P.) - O gene- 'I fal.a�á. hoje ao. povo d? Império

d '. Bni tô rrico , ref6rlndo-s9 a invasãoLon res, 6 (U. P.) - O gene- ral De Gaulle chegou hoje a do continente européu.
ral Montgomery famoso co- Inglaterra para falar ao povo I O rei Ha'akon. da Noruega, dír-i-
mandante do Oitavo Exercito da França. giu uma advertência ao seu povo,

Londres, 6 (U. P.) -- A agên- :ão atacando intensamente :t .britânico está comandando as ., pelo rádio, para não detuar um

.

f d D fôrças aliadas que iniciaram a N I 6 (U P' A
I levante prematuro, mas que aguar-

cia 'I'ransocean 111 ormou que zona e unquerque. ova orque, ..) --
I de instruções.

entre a desembocadura da cos-I
",

I t _

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

ta ol'ienta� da Normandia inú-, Lo.ndres, 6, (U. P.) - O co-
.-mncPoOn$sto.-tucl-onal Construindo 18 casas por díemeras unidades de desembar- muuicado numero 1 do Q. G. --

I
ques estão chezando a costa' de Eisenhower informa que ..

Sao Paulo, 6 (A. N.) - Nao obstante as dificuldades do
b '

'A ., Goiania 4 (E.) - Contra o transporte e o encarecimento do material t
..

francesa Unidades de guenR zrandes "orças navaIS apoiadas . , .

'
... _ _. para a cons ruçao

•
c

,L'
L

A ,munIcIplo de Goiania foi pro-. Sao Paulo nao se detem na sua vertígínos f b d dif
..'

aliadas estão também operan- por poderosas forças aereas '
. . . I' ...

'

u.
. .

a e re e e I lcaçoes.
d H J. . .

d bar d posta por Belmiro Spencieri e IAmda agora, segundo estatística divulgada por um vespertinodo ao longo e
�

avre. 1ll:?la.rtam OI' desem al'quet ?S I outros, uma ação para ser de- desta capital, esta cidade está construindo uma média de 18 ca'ss 0xercI os a la os no nor e (la 1 do J titucí '.' ....
-

F d t h- d ,c ara o mcons 1 ucíonal o Im-,sas por dia, figurando o bairro Jardim-América como o local
Londres, 6 (U. P.) -- A agên- rança uran e a man a e t ' di Lr 1 brad de rnaí t

,. A

110J'e.
pos o I;Jr.e la rura co rauo pe-1on _

e. mais �e .con rol. No mes passado, a Prefeitura Municipal,da alemã D. N. B. acaba de in-
*:' !la Prefeitura, sob. o, f.undam�n-IPOI' mtermed!o do seu departamento especializado, licenciou

formar que os aliados desem- t d f 529 t
..

d . 6 (U P) E .
\ o e que o mumcipio ez in- cons ruçoes, entre as quais figuram um prédio de quinzebarcarm entre o Havre e Cher- Lon I e�, .,

" .

-

mOI-I cluir em seu orçamento tal andares e dois de treze.
bourg. A invasão foi efetuada dern do d.la dtrigída aos solda-] taxa, que já é cobrada peloEs-,

'

por duas grandes fôrças trans- dos que Iau;. dese�l1barcar .

na tado, importando isso em bi- Na frente de Dartl·raportadas por mar. -osta europeia o general Else- tributação. r m para os
':"""'" ,-_,._"-

Ipeixe lóra IJ!�!� ru. P.) __ Prosse- E�!�d��A ��idO!tornou,
do comum g�iram de forma sumamentclhoJ.e, Via aer��, p�ra os Estad�s
L' b 4 (U P) O· tvíolenta os ataques nazistas ao

I Umdos o brigadeiro Alves Se-
.

is oa,.. . .
- s Jor�: t d J co :>, ,;,' co, chefe da comissão de com-

nais notícíam que o pescador Inor e e assy, na R ..rruania.
da Aeroná ti

.

Manuel Pinto Amaro pescou'
As fôrças soviéticas repeliram frfs d

a �rona� I�a na capi

um peixe fora do comum Se- todas as acometidas inimigas. ah. daque el pals·.l.tm co�:pa-
v J _ •

A' di n la aque e mi I ar ViaJOU

I gundo
a notícia o peixe mede cre íta-se que, somente na t bé

.

t
'

- , .

.nad d f
A

• • c:
am em, para m egrar a men-

60 centímetros de comprímen- JOI a passa a, as OIças 1U,,-. d
. - .

to e possue 'duas cabecas duas sas aniquilaram mais de mil �l�n� aE C?�]SS�W, t o Jovem

'I bocas quatro olhos dois' rabos soldados germânicos, na fren fYlah °d spm o an o ,C�rdoso,
, , t d J O" d lio.:

I o o coronel Dulcídío Car-
e. dU3;s barbatanas. Não para- a�re:c a�:y. qULr�� ��pac l\)� doso, chefe,.do gabinete do mi
'na ai a surpresa de Manuel

t den v�t bUke >tm em ..,�o nistro da Aeronáutica
! Pinto Amaro. Abrindo o es-

se _OI' e
.

I e s . ussos � VJe..
.

I tranho animal encontrou den- maes estiveram empennados

1 tro dele outro �xemplar com 30 em fortes combates.

centímetros de comprimento. p
- ..

d f".�••..��...... rOJecao e I mes
Comprar na CASA MISCE O Instituto Brasil-Estados

Artilharia norte·americana , num
-

"parque" britânico, quando LÂNEA é saber economizar,
esperava pela invasão -.Fóto inter-americana--.

Unidos fará exibir, para seus

Londres, G (U. P.) - Grau- nhower declarou: "Estais a GãdOTe1fe1Fõ··--·
...· ....·-···.......

�:��::��;�áf:·��'::n� seS;�;!�:
eles navios ,de guerra aliados e ponto de empreender a grande Porto Alegre, 6 (E.) - Com e novo horário: às 16 horas) Mal

·

I
·

tinúmeras unidades de desell1- cruzada para a qualllos prepa- o objetivo de melhorar o reba- para crianças; e às 19,30 ho· erl8 nazIs a
barque aliadas estão-se apr0- ramos durante inúmeros me-1nho leiteiro do Rio Grande, a ras) exclusivamente, para Porto Alegre, 6 (A. N.) - A
ximando do estuário do Sena. ses. Lembrai-vos que os olhos Secretaria da Agricultura vai adultos. polícia ,gaúcha vai expor, no

,� de todo o mundo estão postos realizar nesta capital, no dia dia 11 corrente, em São Paulo
Londres G (U. P.) .� A agên- sôbre vós. As esperanças de li- 20 de setembro, a 2a Exposi- Em violentos grande cópia de material nazis�

C'Ía alemã D. N. B. acaba de in- berdade de tod�s os povos se" ç�o de G,ad� Leiteiro. p�ocura- �omb�t�s. ta, que ap�e�ndeu há tempos.
formar que estão sendo efetua-l guem convosco , Irao os teC?lCOS e?taduaIs fo- <?hung-K:ng, 6 CU. �.) - Por esses varIaS objetos, o povo
dos intensos desembarques de • mentar, a mdustna .dos produ- Chmeses e Japo?eses estao em- paulista poderá aquilatar o

tropa.s aliadas entn' os estuá- Londres, 6 (U. P.) - Um t"Os denvados do leI�e, despe1'- I penhados em vlOlentos comba-I que era a atividade dos nazis-
rios d05 rios Sena e ,Loire. porta-voz do general

Eisenho"l
tando ainda a atençao dos nos-

I tes, na zona ao norte de Chans- tas e dos quinta-colunas que
':� wer numa transmissão irradia- sos ruralistas para as modifi-I tsa. Os chineses anularam uma foram desarmados e desarti-

Londres,6 (U. P.) - rufor-Ida l?ara os franceses e de;mais cações sofridas pelos tipos das
I
tentativa ,inimiga para flan-l'culadOs pela .ação enérgica das

mH.nt�t\ oficiais aliadn-l revela- habltafltes da Europa oClden", raças melhorantes. qu�ar a cIQade. nossas autOrIdades.

O general Dwight D. Eiserrhc.wer , à esquerda, comandante
supremo das forças das Nações Unidas da frente ocidental,
ao lado do Tte. Gal. Carl Spaatz, e do Tte. Gal. James
A Doolitle, à direita, os quais são os t:omandantes das

fôrças aéreas norte-americanas na invasão do continente.
(Fóto da Inter-Americana para O ESTADO}

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

I
..

Florianópolis- Ierçe-felre, 6 de Junho de 1944 H. 9125Ano XXX

invasão. As fôrças sob o co- agência alemã D. N. B. infor
mando de Montgomery in- mou que está sendo travada
cluem c?ntingentes dos, Esta-: violentissima batalha da Nor
dos Umdos, do Canada e da, mandia.
Inglaterra. *

•

"

SCOAE DO FOLE

609
no mês de maio p. 1'.
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EDUZA·A
ORDURA�

Por Um Novo Método

o ESTADO
Diário Vespertino

Redacão e Oficinas à
rua J�ão Pinto n.o 13

Te!. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS Âo atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywoocl um médico descobriu Um

método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na ptirne ira semana e muitos

quilos ao mês. Basta tomar .2 pastll.has
3 vezes por dia. Este novo metodo, cha
mado Forlnode, traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma

aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem, Não ê neces-

531>10 fazer regime alimentar, nem usar

d rogas drasticas ou praticar exercicios
em' excesso. Atua ajudando a nature
za. Forl1!lode, reduz a gordura de
urn modo �arantido C01TIO V. deseja.
Peça Forn,ode, hoje mesmo,. em
qualquer rarmàcí a. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
üístr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
veneta sob prescr içâo médica

Na Capital:
Ano c-s 70,00
Semes tre c-s 40,00
Trimestre c-s 20,00
;_yres Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

R EN NER
A direção não se ['esponsabiliz�t
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

VitouJinização
dos vegetais
Nova York - (Inter-Ameri

cana) - A dosagem da vitami
na nos vegetais é um dos prin
cipais projetos de após-guerra
que preocupam os cientistas.
As experiências demonstram
que o conteúdo de vitamina po
de variar consideravelmente, Ide acôrdo com o lugar onde o

vegetal é plantado. Espera-se!
portanto determinar que áreas 4

têm solo, luz e clima mais pro- I

pícíos ao desenvolvimento das I

vitaminas em cada espécie ve

getal. O ferro e o calcio dos ve

getais, também, variam segun
do o lugar onde os mesmos são
plantados.
Tais investigações ainda não

se encontram bastante adian
tadas para que os perítos pos
sam afirmar que o tomate deve
ser plantado num determinado
ponto, a cenoura em outro e as

ervilhas mais adiante. Em todo
caso já se sabe que os tomates
de estufa são inferiores em vi
taminas C aos tomates planta
dos nas regiões ensolaradas,
onde os dias são longos; que a

batata dôce cultivada em Por
to Rico tem cinco vezes mais
vitamina A do que a variedade
americana; que a luz e o clima
exercem maior influência do

que o solo na vítamínízação dos
tomates.

SOLDADOS DA INVASÃO - O primeiro Ministro Churchill inspeciona milhares de

paraquedistas norte- americanos na Ingl a ter r a , Estes soldados, cuidadosamente escolhidos e

e treinados, estão prestes a descer scbre a Europa ocupada pelos alemães levando a liber

tação aos paises escravizados pelo nazismo. Seu lema es tá escrito em seus ca pace tes e

significa: «Em qualquer parte, em qualquer momento, de qus lquer modo, e sob quaisquer
circunstâncias». (Fó to da Inter Americana).

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

Correias de transmissãoDESPERTE D BILIS
.

DO SEU FIGIDO
Vendem-se o preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

do Fábrica!

E Saltara da Cama Disposto para lu"

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre 1i

vremente, os alimentos não são digeridoe
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como q,ue envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' são

extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bílis e você sente-se dis-

posto para tudo. São suaves e, contudo, Com o 6' exéscito na nova Guiné Inter Americana -- A

f bili mais curiosa de todas as "bichas" é a que pode ser observada em umespecialmente indicadas para azer a IS

íl acampomento na Nova Guiné, onde a água é racionada. No rnornen -

correr livremente. Peça as P' ulas Cárter,
to em que começa a distribuição, os soldados fazem fila, esperandoNãoaceiteoutroproduto.Preço:Cr.$3,oo.

<,
sua vez de tomar banho. Êsse problema demonstra, talvez, a sim-
plicidade dos soldados. A instalação da distribuição de água é feita
com tubos, que saem de um riacho. De intervalo a intervalo. no rnes

mo cano, existem buracos de onde a ág'ua sái, de modo que, simulo
taneamente, podem tomar banho perto de 40 hornens , Também
"Tanks" fóra de uso ou gravemente :!anificados são utilizados como

distribuidores de água, e, muitos vezes, proporcionam excelerrt ss .00·
nhas de chuveiro.

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41 TRAJES

lc PARA INVERNO de Cr$ 390,00 0480.
--------w----------------------------------------------- CAPAS:

GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS c-s 29,00
PULLOVERS de c-s 58.00 ,.,,1
COSTUMES de c-s 390,00 a 480. 7
SAP�TOS de Cr$ 50,00 a 255.
AGENCIA: PEDRO SOARES -- 9

v.

«Bicha» banho de chuveiropara

Os preços depOis da
guerra
Nova Iorque Inter-Americana

• A execução de uma lei para
evitar a expansão de casas boI'!.
cárias ou a criação de novas, foi
ecomendada recentemente pelo
Federal Reserve Board, segundo Inoticia a "W011 Street Journal".
No relatório anual apresentado ao

I

Congresso, esta entidade advogou
também, que o atual controle sô-

Ibre preços, salàribs e fornecimen
tos fôsse mantido depois de

guer_11ra até que a produção de 'artigos
civis seja suficiente para atender
a todos os pedidos. Diz o j orna!
que as possibilidades de um perío·
do. no após guerra, favorável ttos

�:r:ent:d:ide:p;:::,ov��k, �: --._..__IlI__._II_!C411j-i'l·_EI._.�lIIa·-·_Il111_-.-II••.••- ••-I1.-II.IIIIII. ..,..,..=21.=.IIII IIlI.:I IIII

__._IIII-_••11••_••ellIII -=.-:.:-II........,.,.,..__•

corajamento do emprego de copâ
tais em empreendimentos novos

ou antigos.

ALVARO RAMOS

Representações no Rio de Janeiro
•

Firmo bem relacionado, esta belecida no Rio de
Janeiro, com negócios de representações por
conto própria e consignações, desejo representar

fábricas e firmas atacadistas.

Ofertas para «R. N. R..) - Caixa Postal 2592
Rio de Janeiro.

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

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

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

do Estado COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E 'l'RANSPOIfTES

Cr$Capital e 71.656.189,2creservas

Clfra� do balanço de 194�:

Responsabllidades. . . .. . ........•....... ". Cr$ 4.999.477.500,58
Receita ".' . . .. . Cr$ 70.681.048,20
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
ResponsablJidades . . .. . C'r$ 76.736.401.306,_fo
Bens de raiz (prédJos e terr-enos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. PamIllo d"Ultra Freire de carvalho, Dr. Francisco
.

de Sá e Anísio Massorr8.

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

Uruguá1. Reguladores de avartas nas pr íncípats cidades da Amér-ica, Europa

.

��...__ �:
'Quando a.lguém. ta.l_6'"

lheiro da ilustraeâo "_cima,�
lhe. em amável gesto, um càIi.ce do
excelente aperitivo KNOT, Jem_
ee V. SiB.. de acrescentar, ao a.�
a." a gentaleza:E$TEÉ 1Al1-
BEl'1 o NElI APERITIVO

PREDILETO!
e Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 89
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

J NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
�--...-_...'"

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

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

TOl1E KN�T.
(//"1 pI/DOUrO DA KI10TS.A./IIO.,CO/"f, � SE6URO$

� IT�dAI �

Credl·aFrl8a Para-Todos'" :":I�::::�� i:r��:�al�n���:���:�:��::â:�:
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para

• c�valheiros, senhoras e crianças, de todos os

\ tipos: Manteaux, Sedas, Lãs, Peles,' Case-
Ternos feitos para homens e crianças: Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns.

para confe ccâo de luxo, sob-medidc.
Rua Felipe Schmidt, 38- Esquina Gerôntmo COeJ90-Telefona: 1595

"4'
miras,

NOTE BEM:

<,A Crediária
Temos secção especializada

Para-TOdOS»)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fovntigas
RIO,4 (Ag N�) -- O CHEFE DO GOVÉRNO APROVOU .UMA LEI DO GOVERNO

TORNANDO O BRIGATóRIO A GUERRA TOTAL ÀS F O R M I G A S
i\iJINEI ROS DE SÃO LOURENÇO, B O R D A DA M A T A E

ITAPECERICA�

MINEIRO,
NOS MUNICíPIOS

contra as

GrandeLIRA TENIS CLUBE

O ESTADO
(amneeneto de Amadores
Em continuação ao Campeonato

da I" Dív isfío de Amadores, eh o
caram·se. domingo no Estádio, Efe
J.eceano, os conjuntos do Figuei
rense F.C. x Liceu Industrial E.C.
e Crispim Mira F. C. x Netuno F.G.
O primeiro encontro deu-se entre

o Figueirer,se e o Liceu, saíndo
vencedors os all1i.negros pela con

tagem de 3 a I, vitória esta
í

nj us
ta deví d o à má atuação do juiz,
Valdemiro Mélo. que não teve

dificuldade em anular o goals líci
tos e meroeidos do Liceu Indus
trial.
O l '

tempo terminou empatado
por 1 a 1. tentos êstes conignados
por Marciano, de cabeça, da Es

cola Industrial, e por Patricio (con
tra).
Na fase complementar. mais 2

tentos foram marcados por Albí,
extrema-esquerda e Gatinho, ex

trema-direita, do Figueirense.

BANGU' 4 X FLUMINENSE 1
Tentos de Canhão -3- e Octaci

lio para o Bangú Maracaí marcou

o único goal para o Fluminense.

F�AMENGO 1 X
MADUREIRA 1

Tentos de Jací e Jorginho.

CANTO DO RIO 1 X
BOTAFOGO 2

Franquito e Grande assinalaram
09 goals do vencedor Geraldino foi
o autor do único tento do venc i

do.

AME'RICA 3 X
BONSUCESSO

Maneco, Esquerdinha e César do
vencedor e Waldir do Bonssucesso
foram os ccnsignadores,

EM SANTOS
S.P.R. 1 x Santos O goal de Cal"

los Leite.

Dia 10 --- Sábado ----

Esportivo
S. CRISTO'VÃO 2 X

VASCO DA GAMA
Este jogo foi realizado sábado à

noite no Rio. O São Cristóvão
«quebrou" a lideranca em que
se cchcvu o Vasco da Gama. Es
peron e Nestor, da equipe vencedo
1'0, e Lelé foram os goleadores.
A renda atingiu a Cr$ 50000,00.

SEM VENCEDOR O CLAS
SICO PAULISTA!

fusão de
L\cademias
Porto Alegre, 4 (C. P.)

Despertou o maior entusiasmo
lOS círculos 'acadêmicos o apê
'o lançado por uma comissão
nixta de membros da Acade
nia Riograndense de Letras
; da Academia de Letras do
lio Grande do Sul, em pról da
'usão das duas entidades, de
fez que ambas trabalham por
.Inalidade comum.

.......ae ..

AS BALAS FUTEBOL, depois de 6 anos de sucesso

_ em S. Paulo, chegaram em Florianópolis. .

São essas os BALAS que distribuem mais prêmios
no Brasil: Bônus de guerra. Rádios. Relógios, Patins,
Bonecas, Chuteiras, Máquinas Fotográficas, Luvas de

Box, Bola oficial na 4 para Futebol, Es toj o s de xícaras,
Equipamentos para F'u tebo l, Ferros Elétricos, etc.

Visitem a exposição de p rêrn ios, na Praça 15 de No.
vembro, «Edifício Estrêl c>.

BALAS

f
U
T
E
8
O
L

"tAa «aalQIil Fu tabol» Cl.unprem sempre o que prometem!

. ,

soiree

Agora na METRO
Hollywood, (U. P.) - Ka-

therine Hepburne, agora na

A I
'

d· d
·

fl��:ii:; ''';�lI:D�;��qkP���C��:��. raae Ia os nau ragos
A nova "sensação" Turban Rio, 4 (E.) - Informam de pois de refeitos da brutalida-

Bey, foi escollsido para traba-' Recife que os sobreviventes do de do drama, os tripulantes
Ihar ao lado de míss Hepburne. navio francês "Anacylis", de franceses que se salvaram, se

cinco mil toneladas, torpedea- guiram para os Estados Uni
do, há pouco, por um submarj- dos, a bordo de um navio nor

no alemão, prestaram declara- te-americano. O corpo do co

ções à imprensa pernambuoa- missário do "Anacylis", cujo
na. Disseram os sobreviventes falecimento se deu na capital
que o seu navio foi partido ao pernambucana, foi inhumado
meio, por dois torpedos, a 6 de no cemitério de Santo Amaro,
abril último, morrendo por
essa ocasião seis marinheiros.
Êles foram arrastados ao lito
ral brasileiro, depois de vaga
rem em dois escaleres durante
quarenta dias, sob um sol incle
mente, curtindo privações. De-

�V··d·······S�····O:�··:·iI I a OClàJ i: .
........8/ .

AN1VERSÁRIOS

Está hoje em festas o lar do sr.

Manoel Felix Cardoso, ativo e cor

!'etíssimo empregado da firma

HoePlcke, pela passagem do aniver
s ar io de sua exma. espôsa, d. Plci
c id is Cardoso.

Faz anos hoje o sr. Jacó
Jorge, comerciante.

A srita. Celina, filha do sr. An
dré Vicente Cardosc, comerciário.
a z anos hoje.

Nascimentos:
Nasceu na Cas';' de Saúde São

Sebastião, no dia 1 do corrente, o

menino Ademar Nunes Pires Jú'
n ior , filhinho do sr. Ademar Nu
nes Pires.

Falecimentos:
Faleceu na c":_dade de Itajaí. on

de era muito estimada a exrrm-.

sra. Brígida Brandão espôsa do sr.

comte. Apolinário Marques Bran
dão.

Perante uma-assistência "record"
l1erificou-se, dornir.go, no Estádio
Municipal do Pacaembú, o tão es

perado encontro entre o Palmeiras
e o São Paulo. Ap6s uma luta re

nhida em que se empregaram a

fundo os componentes das duas
equipes, o "placard" assinalava o

justo empate de 3 a 3
Foi êste um empate ardorosa

mente conquistado pelos palmei'
rense, vista que aos 58 minutos
de luta o marcador ocuscvc 3 a I,

O � F C· ícvorcvel ao São Paulol1etúno . " mais uma vez
Os quadros jogaram assim coris-

vai 'às nuvens! tit'uidos: SÃO PAULO F. C. -King,
No segundo encontro entre o Piolin e Florindo; Zezé Procópio

Crispim Mira F. C, ponteiro da Rui e Noronha; Barrios, Sastre

tabela e o Netuno F.C. não teve o Leônidas, Remo e Pardal. PAL

clube do sr. Numas dificuldade MEIRAS F. C. +Oherdon, Caiera e

em aplicar urno verdadeira «en- Osvaldo, Og, Dacunto e Gengo;
chente» de goals. O l' tempo ter- Gonsalez, Lima, Caxambú, Vila

minou por 5 a O. Na fase eernple-. donga e lorginho.
mentor, mais meia duzia foram

I
Renda: Cl'$ 533.832,00_. _

enfiado! no arqueiro «colored»
O

. -

t S Inetunense, que já se havia cbor- miniS ro a es
recido de tirar «bolas» do

fundai
em WaShington

dos redes. W hi t 4 (U P) O
O ,. t t d N tuno f i mar as lllnlgi on, ..-

un ico en o o e o -

..

dA' lt r1
codo pelo seu extrema direita. min ístro a ISlrJccU ura �.o

Os goleadores do Crispim Mira
I Brasil, sr. Apolônio Snles,

�{oram: �odin�o _17], Sapo [2], Nel-, atualmente nesta capital, de
son e An. O arbItro Paulo Barb?sa clarou à imprensa que preten-
estexe melhor que seu cornpcnhe ir'o, ,

. . .

A renda Cr$ 132,00. de VISItar diversas fazendas e

estações hidro-elétricas norte

americanas. Acrescentou que o

Brasil está estudando vários
planos para o aproveitamento
das quedas dágua do vale do
São Francisco.

Obra da propaganda
alemã
Londres, 4 (U. P.) Ao

constatarem os alemães que se

torna difícil a caça aos patrio
tas franceses, os opressores
concentram seus esforços para
isolá-los, confiscando os víve
res das aldeias vizinhas.
A propaganda alemã disse

minada por Vichy faz grandes
esforços para explorar os so

frimentos do povo francês,
para assim desmoralizar os pa
triotas.
Faz-se uma campanha de Vende se

1 máquina in-

I rumores, dizendo-se que não
..

glesa de tríplice
haverá invasão alguma e que expansão, de 180 HP nomi·
os preparativos aliados não sào nais; 1 caldeira regime 7 qui
mais que um «truc" para los de pressão; I bomba d;;)
manter afastados da frente duplo efeito de- 4"; 1 cuba d�
russa os maiores contingentes cobre. Tratar com A. L. Alves,
possiveis de tropas germanicas. Rua Deodoro, 35.

Irmandade do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital de Caridade

,
-

EDITAL DE FORNECIMENTO
De ordem da Mesa Administra

tiva da Irmandade do Senhor
Jesús dos Passos e Hospital de

Calidade, desta Capital, previno
aos interessados que, até o dia 20
deste mês, à.s 12 horas, receb�rá
esta Irmandade e Hospital, na sua

Secretaria, propostas, em cartas
fechadas. de todos os artigos neces

sdr ios ao seu consumo. durante o

semestre de julho a dezembro do
corrente ano, Os proponentes po
derão obter informações de todos
os artigos a que se refere êste
edital. no Hospito 1.
Consistório em Florianópolis, 6

de junho de 1944.
JULIO PEREIRA VIEIRA,

Secretário

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Traiano. 12

TERRENO
Vende·se um por Cr$ 15.000,00,

sito na rua Menino Deus. com

58,5 mts. de fundos por 6 rn ts, de
frente. Tratar com o chauffeur do
carro 1·595, no ponto dos auto
móveis, 6 v.-l

José * As crianças acham delicioso o sabor de

Kolynos, o Crême Dental de Triplc Ação,
que limpa, refresca e embeleza. Lembre-se

que seus filhos devem acostumar-se ao

uso diário deKolynos, para terem dentes

limpos c sadíos.
-

--_---------

..........-_-•••••-. - o4"_ ".._-_- -..�-._.-._.-_"W!!a - ,.-..�

Exportação de madeira gaúcha
Porto Alegre, 4 (C. P.) - aumentado consíderavelmente

Encontra-se, há alguns dias, I nos últimos anos, em conse

no porto local um veleiro ar .. quência da paralização dos
gentíno, o qual está sendo to- mercados europeus, notada
talm'ente carregado de madeí- mente da F'inilandia e da Rus
ras dêste Esatdo, para o con- sía.
sumo da vizinha república.

-

f
�

Esse ato despertou a aten-

ção geral, pois que raríssimas
vezes, um vapor dessa nature
za é empregado para longas
viagens rnarítímas.

O COlnSUl1l0 de madeira rio
grandense, na Argentina, tem

As dificuldades surgidas nos

transportes marítimos obriga
ram por onero lado, a recorrer

a toda espécie de embarcações,
inclusive às movidas a vela,
como a que pr.esentemente, �e

acha em nosso porto.
_"._-_.......-_-."._-_-_-_...._........--_--........_._-_-_-_-..._._-_.......",._,....--_-_...-_........_-_..........-_---_.."

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade
Procissão Corpus Christide

De ordem da Provedoria desta Irmandade e Hospital,
convido todos os nossos irmãos e irmãs para, no dia 8 do
corrente mês, às 15,30 heras, comparecerem na Sacristia da
Catedral Metropolitana, afim de, revestidos de balandráus e

(·itas, acompanharem a Procissão de Corpus (hristi, que sairá
daquela Igreja, às 16 horas.

Consistório da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e

Hospital de Caridade, em Florianópolis, 5 de Junho de 1944.

Júlio Pereira Vieira, Secretário.
�---------------------------

o príncipe dom
Pedro partiu
Rio, 4 (A. N.) - Via aérea

seguiu hoje com destino a Eu
ropa o princípe dom Pedro 01'
léans e Bragança.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 4 (C. P.) - Ern."sua pá- limites regionais diretamente

gina editorial, publica o "Diá- I interessados. Os maus exem

rio de Noticias" desta capital: Iplos costumam frutificar Iacíl-
"O atual interventor federal

I
mente e o D. E. L P. pertence

no Pará conquistou fama com : a uma cadeia de orgãos que de
a singularidade das normas II vem ter orientação uniforme,
admínístratívas vigentes na- bem podendo acontecer que a

quele Estado, poder-se-ia dizer sua extravagancía abra camí-
.

a peculiaridade de sua demo-I nho à generalização de medi
cracia: Igualmente celebrizou- das semelhantes noutras Uni
se no seu primeiro govêrno, dades da Federação.
como fornecedor ,de motivos O aviso que aquele D€parta·
humoristícos, fundador, que mento fez publicar na impren
foi, de uma nova literatura, sa de Belém, nos termos dlvul
muito pessoal, de despachos gados nos jornais cariocas,
oficiais. constitue impertinente viola-
Mas esses aspectos algo pi- ção de alguns dos principíos

torescos não ocultam o que, mais rudimentares de liberdade
vez por outra, o govêrno para- que permaneciam respeitados.
ense cometa de nocivo, de mo- A suspensão do direito de reu- I

do a merecer a reprovação da nião, em virtude de ato expres
opinião pública,

'

so do govêrno constituido, já-
Agora mesmo se divulga que mais foi entendida como capaz

o Departamento Estadual de de afetar a faculdade que tem

Imprensa e Propaganda do Pa- o individuo de receber na sua

tá, resolveu investir-se do di- casa uma ou mais dezenas de
reito de autorizar ou não qual- amigos e comemorar o seu aní

quer festa ou diversão de ca- versárío ou outro aconteci
ráter público ou particular, in- mento de regosíjo familiar.
clusive simples reuniões tamí- Muito menos parece já ter pas
liares e ladainhas rezadas na, sado pela cabeça de qualquer
intimidade dos lares. I governante, no país, fazer de-

l1; um caso de exorbitância pender de autorização previa
de autoridade, e tão chocante "o agrupamento de certo nu

que não se deve considerá-lo mero de pessoas, em ambiente

pernicioso apenas dentro dos público ou privado, com o

I

=----A---
EDITORA GLOBO

apresenta suas
.;

ULTIMP..S �OVIDADES
VENTO SUL, de Norrnan Douglas. Pela la. vez, no

Brasil, se traduz êste famoso romancista con-

temporãneo .

OS THIBAULT, de Roger M. du Gard. Prêmio No

bel. Considerado a maior tradução do ano. Em

dois volumes .

A QUADRAGÉSIMA PORTA, de José Geraldo Viei

ra. Apontado como um dos nossos melhores
livros dos últimos tempos .

FRONTEIRA AGRESTE, de Ivan Pedro de Mar

tins. Romance realista que suscitou ruidoso
"caso" literário .

LETRAS DA PROVíNCIA, de Moysés Vellinho. Um
vigoroso e penetrante livro de crítica e ensaio

VIDAS DE ESTADISTAS FAMOSOS, de Dana e

Henry Thomas. Vinte curtas biografias de
célebres personagens da História .

GRANDES CATÓLICOS, pelo Pe. Claude William
'sono Absorvente antologia de 46 biografias de

expoentes do catolicismo .

BOLíVAR, de Emil Ludwig. Magistral biografia
do herói máxímo da independência dos países
hispano-americanos .

HISTÓRIA DAS GRANDES ÓPERAS, de E. New
man. Personagens, enredo e movimentos mu-

sicais das 30 maiores óperas. 3 vols. . .

OS SOBRINHOS DE TIO SAM, de Arlindo Pas

qualini. O que viu e ouviu um repórter em via-

gem pelos EE. UU. e Canadá .

NO GALPÃO, de Darcy Azambuja. A 5a. edição
dessa coletânea de contos premiados pela Aca-
demia Brasileira .

A HORA ANTES DO AMANHECER, de Somerset

Maugham. Um romance emocionante. Livro

, filmado em Hollywood .

SAFIRA E A ESCRAVA, de Willa Cather. Obra que
revela ao nosso público uma romancista de

primeira água $12
NOITE EM BOMBAIM, de Louis Bromfield. Mais

um vigoroso e fascinante romance sôbre a

índia moderna $15
PORTEIRA FECHADA. de Cyro Martins. Um belo

romance focalizando o drama das populações
mart.inaís gaúchas $18

MINUANO, de Lauro Rodrigues. Versos gauchescos
em torno dos mais belos motivos poéticos do
Rio Grande .

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO BRASILEIRO.
Obra de consulta imprescindível - no escritó-
rio, no lar e na escola . . . . . . . . . . . . . .. $90
Pedidos às livrarias, ou pelo reembôlso postal - sem

aumento de despeza.

EDICÕES DA LIVRARIA DO GLOBO

Rua dos Andradas 1416-Caixa Postal, 349-Porto Alegre
; '44 ;, .144 ..

24 Q : ••C$ZJ.· ..-_'".C :U)Il,#.1 4• ( , i

$20

$'\')

$28

$18

$30

$30

$1:3

$60

$16

$12

$8

único objetivo de dirigir preces São disparates como esse cão a uma obra literária. O

a Deus. que, por vezes, apresentam o equivoco foi desfeito pela díre-

É de imaginar-se, em todo o Brasil, politicamnete, como um ção geral do órgão central a

seu absurdo, a situação do ,.:11e- mosaico, marcado de diferen- que o mesmo estava, de certo

fe de familia que, desejando, ciações até mesmo profundas modo, subordinado. Agora, ou

em certo momento, reunir na conduta dos governos re- tro D. E. L P. comete um f'ran

meia duzia de parentes no ora- gionais, quando, no plano ad- co abuso, inclusive contra a E

tório particular afim-de agra- ministrativo, imperam a idéia berdade de culto, intangivel
decer aos seus santos um Ia- de unidade e a de centraliz3,-1 até então e tradicionalmente

vor divino, não flOder fazê-lo ção. O tratamento dispensado I prestigiada. É de e�p€�ul' que
sem prévia autorização do De- à imprensa, por exemplo, va- novamente aquele orgao cen

partamento Estadual de Im- ria quasí de Estado para Es- tral faça sentir sua autoridade

prensa e Propaganda, a ser ob- tado. contra o ato leviano do Depar
tida, certamente mediante pa- Houve, recentemente, o caso tamento paraense e contra

péis selados, protocolos e de-: de um D. E. L P. que cometeu quaisquer iniciativas de tal na-

longas. I lamentável equivoco em rela- tureza.

\

o santo do dia

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vai além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mofra. 41

V-o 10

MIL

s. Norberto, Arcebispo e

Confessor
o fundador da ordem dos Pre

monstratenses nasceu pelo ano de
1080 come 2' filho do conde Heri
herto de Gennep. O pai destinou
o poro a caneiro eclesiástico. e as

sim recebeu Norberto bem cedo a

dignidade de cô n eqo , O imperador
Hern-iqu e V' ofereceu' lhe o bispado
de Cornbr-c io Mos, êle, c- :),.,.sar·de
ser subdiácono. gostava mais de
uma vida bastante rnundana, até
:rue um acidente numa viagem
'evo'u-c a mudar de pensar e agir
Retirou se para um convento, vi
vendo, sem já ser monge, na maior

implicidade. Depois começou sua

atividade de pregador amhulohte,
para o que pediu e receheu a li
cença do Papa. Sendo sacerdote,
foi para a França, onde fundou,
perto de Prémontré o primeiro cori

vento de sua futura ordem' Sua
fidelidade para com os sucessores

de s. Pedro ganhcu·lhe a estimo
do Sumo Pontífice Inocêncio II'
que aprovou a ordem, dos P, e
monstratenses. Norberto era muito

procurado para missões diplomáti
cos , Tendo recusado a dignidade
de bispo de Wurzburgo, foi, na d íe
ta de Speier convidado de pregar
um sermão afim de restituir a paz
ao arcebispado de Maqdeburgo, on
de reinava Q disr.órdia por causa

da eleiçéio de um novo o rcebtspo
Contra sua vontade foi êle mesmo

,;leito para aquela sé. Mesmo as

sim continuou a sua vida ahnega'
da. A luta pelos direitos de sua i·

greja causou-ihe muitos ahorreci
mentos e contrihuiu, provavelmen
te. para acelerar sua morte, ocor

rida aos 6 de junho de 1134.

J
./

Histórias da
banha .. -

Marcelíuo Ramos, 4 (C. P.)
- Não obstante já se haver
iniciado a mova safra dê suínos
e haver ainda, nos frigoríficos,
saldos de banha da safra pas-

I

sada, conforme declaração que
ouvimos do gerente de um dês
ses estabelecimentos dêste mu

nicípio, acha-se esta praça, no-

I
vamente, em r.,alta absoluta de
banha.
É interessante notar-se que

los estoques de todo o comér-

I
cio se esgotaram ao mesmo

tempo.
Támbém é digno dê registro

que, quando o sub-prefeito ta
zia o levantamento dos pedidos
da última partida dessa gor
dura, algumas' firmas não qui
seram fazer encomenda e ou

tras pediram quantidade míni
ma.

-.-.-.....-.-_-...-.·_w.....·_-..............-._.-_.......

CARTAZES DO DIA

i
NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idit'lmas por
tuguês. espa
nhol. francês,
inglês, e�.

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

logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Sa.neamento, Metalurgia.
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
torê', Hidrc:iulica, Alvenaria, Agri·
cultura, Veterinária. Contahilidad.,

Pir;lQ�qdQIII .\ç:, 4I!tç;.

HOJE 3a.feira HOJE

CIHE
A's 7,30 ' horas

Gary Coopero Franchot Tone, Richard Crcnwel'j Sir Guy
Standing, C. Aubrey SmIth. no filme grandioso, gigantesco e

mais oportuno do que nunca:

Lanceiros da India
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x60), (Nac.)

FOX AIRPLAN WNEWS (Atualidades)
Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,00 «Livre de Censuras

CIHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas:
Ultimas Exibições

Nolan no filme eletrizante:

silenciosos
Lloyd

Dois tiros
Red Barry, um novo

a
cow boy», em:

O vaqueiro mascarado
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços 2,00, 1150 e l,OO. Imp; 14 �nQ!l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r
\
I

I

, 1

e enADO Terca-felra.6 de Junho d. '944

Empresa ((Líder» Construtora Ltda.
Dr LAURO BAURA E L' b-

-

8 C
.

d' SEs;eclalista em Doenças de Senho. m �om Inaçao com o anco ruzelro o ui
ras - Vias Ur-ínâr ías.

S/A Sa-O PauloCurso de especiatização de Gineco-

logia (doenças de Senhoras) com °

Professor Moraes de Barros, da Fa· MATRIZ: Rua São Bento, 45 São Paulo Telefone, 3-325S·.Fone, 938
culdade de Medicina de São Paulo. Resultado Oficial do Sorteio do dia 31 de Maio de 1944Tratamento especializado, médico e

ctrurgico, das afecções do aparêlho L' Prêmio da Série C. n. 543:i09 - Premiado com uma construção no valor Cr$ 100.000,00
genital feminino (Útero, ovários. Série A Série B
trompas, etc.) , Titulo n.? 15183 Uma construção de C $30 000 00 C $ 00Cura radical das inflamações dos

"8
r. ., r. 50.000,

anexos (Ovários, trompas), sem ope-
251 3 Um terreno de Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00

ração). Tratamento de todos os dis- "35183 Um terreno de Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
túrbíos da menstruaçâo e da esteriJI- " 45183 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
dade. 5.°"" "55183 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00Tratamento moderno da btenorra-

O o
10 Prêmios - s títulos com o final n. 5183 (Milhares) Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00gia aguda e crônica, em ambos os
,""'" " "

sexos, por processos modeonos sob 100 183 (Centenas) Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
contrôle endoscópico - Ul'etl'oscopla 120" " " " 15183 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00

FiS�����;��iO_:___ DIATERMIA
240 ':,

"

':," """ 5183 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
_ INFRA-VERMELHO 1000 83 (Dezena) Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 10000" "" "" 3 (Final) Cf. $ 50.000,00 Cr. $100.000,00
horas e das 2 às 5.
Consudtõr io _ Rua Tiradentes 14. Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs. Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

Fone: 1.663.

INDICADOR MÉ.DICO
DR. MARIO WENDHAUSEN
1l1.;lloH.duo "ela Faculdade Nac. de Meo ícina da Universidade do Brasil)

liU·lnl�""0 u o "ervlçn d e Cun tca Medica ou Professor Osvaldo Oliveira. médico a,

lJepartamento d.e Saúde
(:1.1:-.11(',\ l\'IEIlIt'A - Moléstias tnteruas de adultos e ortançae. CONSUJ,1'óRJO

e «'I!lHII)Ii:�.UA: I{ua -"'eUpa Scrunldt n, 38 - '.fel. 812. CO,\'SUL'l'AS -- nas 16 IIs Iii.

_____l_________ . _

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

�;"pecialisla, assistente do Professor Sanson do lHo de Janeiro.

CllNSt'LTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde. das 3 às 6.

Rua Vital' Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Uo� �t'rvil;Ol! de Clínica Infantil da Assist

ê nci a I\lunicipal e Hn�pitlll
de Ca r i d a d e

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
(,o:oi"�'n;l/róHJO: Rua NlIJIt:'� �Iachat1o. 7 (F;fiilído S. FI'aru'j:.,co}, Ione- 1...1-!-1

,

Consultas da, 10 à� I:: e li,l' l� a, Li 1'1)1'''''
HFSIOrNCl:'\' HlIa :\101·(>(·J,·,j (;llillwf'lJ'P 'i. F"np 7)<:1

CLíNICA DE OLHOS -' oev lD0S - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clini(,,�1 módíco-ch-úrgica de Olhos - Ouvidos. Nruiz - G:lrgallla.
l iiploma de hehilitação do Conselho Nacional de Of'talurologia.
CONSliLTúH.Iü - Felipe Schuudt, S. Das 11 às li! horus. Forre 1259.
HESIDf::NCIA - Conselheiro Maf'ra, 77.

----_._---

DR. BIASE FARACO
Médrco - chefe do Serviço ':c Sífillis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SIFILlS - AFECçõES URO-GENrTAIS. DE
Ai\IBOS OS SEXOS - RAIOS fNFH.A·VEHMELHOS E ULTH.A-VlOLETAS

CONSULTAS: das 3 as (i 11. - H. Felipe Schmidt, 46
Rl':.s.: H . .Joinvile, 47 - FONE Hi48

'DR. GUERREIRO DA FONSECA
('J,lXICi\ DR J\J)L"L'fOS I'; ClU:<\:S-Ç.L';, DOE!XI.'.-\S �)A, ,J>I�,LJ<�, ,1!OI?:>i<."�� VE:

Ni<:RK\S, COH.'\Ç\O, PICADO, ��S'l'o)l-'H o, RJ.:\S, V l�IUZbS, l L�rd,AS ..vx IlCM;.

co;o.;r.:;ULTÓRlO - Fel ípe :.,cilnlldl - d4 (2 as 4.vO)
nÊS1Dli!NC1A _: EsuE"\'e, JÚ;Jl10r - 171) --- FIC>l'ianó;)olh. TELEFO:-':E - iiI 7G�

'I'ouo s O� d131S pela rnanhá em palhü.;u e San·ta. Amaro. . . .

Os chamados il na rde ou li n oi te de\ em ser Ie itos por intermédto cio Fa rrna

cêut It o A!f'lna,nclo d'Acarnporu -na J."a,r Iná(',a .São Luiz. n� Pd,l�lo�'a .

. \rt'nde chauwdo:-i a (Jn�l'lner hOl'a til) _I)lA ou da ..'\Ol'lh.

DR. ROLDlO CONSONI
CInUl:Gli\ GEHAL - AI,TA ClIWRGl1\ - :\IOLÉS'l'IAS DE Sl'Jx.�on:\S - P ..U{'J'O�

I, orrnado peja Faculdade de J\ledIClll" da. Ul1lveniTdade de ,Sao, Paulo, o;lde fo,

Assi-s,ente por vartos anos do 5el:":lço Cirú.rgrco do Prol. Alí p io �Ollela. l\t.to .. _

Ci:rul',ria do estôlnago e vias bií íares. in testmos delgado e grO::iSo,. tu
ó

ide,
..
rins,

J)I'(·)O!.ata� bexíaa útero ovâríos e trompa'. vaaícocele, htdrocele, varizes e hérm ia.
., , .""

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas à Rua F'el ipe Schm.idt, 2,1 (altos da Casa Paru íso) , Tel. 1.598.

.

rmS'm�NCJA: Rua Esteve, JÚl1lor, 179; Tel. M7(i4

NEVESDR. MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso .:Se AperfeutOamento e Longa Prática no Rio de JaneU'o

tXlNSULl.'AS - Pela manbA: dIariamente dlll'llOàa 12hs., à tarde, exceptoao&
Mbado<l. das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua JoAo Pl.nto a. 7••obrado -

Pone: 1.461 _ Resldêncl,,: Rua Presidente Coutinho, �3.

'NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
(UNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebr�

Com prática nos hospitais europeus

cnntca médica em geral, pediatria, doeD

ças do sistema nervoso, aparelho gen1to

urlnAtiO do homem e da mulher

&1!818te. Técnico: DR. PAULO TAVARJilt

Curso de Radiologia Cllnica com o dJ'

Manoel de Abreu Campanario (Silo Pau

10'). Especializado em Higiene e satl.d'

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neíro. _ Gabinete de Ralo X - Electro

tarCIIlografia clíníca - Metabolismo ba

sal _ Sondagem Duodenal - Gab!net

de ttsloterapia - LaboratóriO de mtcroe

copie. e análise etmíoa. - Rua Fernand'

Idaehado. 8. Fone 1.195. - Flor1a.nópoliE

CLíNICA :M�DICA

DR. SAULO RAMOS
1Il1lpect.alfAta em mol6Btlu 4e IIIIJÚl07U -

partoe.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eilt.õ

ma&o, t'eeic1lla. 6tero, ovArlos, apêndice
aamoree etc. _ CIRURGIA PLASTICA

DO PllJlUNIilO - Hérnlu, hldrocele, -

!'tcoeele. Tratamento sem dor e operaçá()
de Bemorrotdes II ...&rIze. - Fracturas

apareUJ08 de 11:1\8110. Opéra n04l Boept�
de 1I'10rlaD6poU..

Praça Pereira II OU...elra, 10. Fone, 1.001.

H·or.rlo: Ou U As 1. bor.. , 41ar1amente.

Residência
(Sobrado).

- Rua Tiradentes 7

ílR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrurp e Ortopedta. CUntM e Clru.rCI.
20 torax. Partos e doenl)8ll de aenharas.

::ONSULTÓRIO: R. Joã.o Pinto 7 Diá
'lamente das 15 às 17 horas. RESID:1tN·
:lA: A..lmlrlm+.. .Ut'lm. 86. ForlA! 7111.

DR. AUREIJO ROTOLO
Médico - Cirurgião - P�eiro

RAIOS X
_

Moderna e possante instalaçBo Moléstlas internas, de Senhoras 11 CrI·

de 200 MA. m9S8 em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Diagnóstico precoce da .tuberculose l'ellpe Sohmldt - Edlf!clo Amélla Neto.

pulmonar, úlceras gástr�cas e duo- 9'one 1592, 9 às 12 e 14 As 17 boras. RE·

denais, câncer do estom�o, afe· SID:1tNCIA: J Larç:-o Benjamin
cões da� vias biliares, rlns�. e�c Constante, 3

Aplica o pneumo·torax artifIcIal
Dr. Newton d'Av,-lapara o tratamento da Tuberculose

Pulmonar - Tratamentos moder- Operações -- Vias Urinarias -- Doen·
nos e eficazes desta moléstia

.

ça. dos intestinos. réto e anua

Co-mpleto gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da
médica: Ondas curtas e ultra-c�r- colite amebiana.
tall. Raios Infra-Vermelhos e I\�IOS Fisioterapia •• Infra·vermelho.
Ultra Violeta. Infrazon-Terapl3 Consult: Vitor Meireles, 28.
Consult6rio: Rua Deodoro, 3 Atende diariamente às 11.30 h•. a,

e�quina Felipe Sclunídlt , à tarde, da. 16 h•. em c{iante
J)IlI 9 às 12 bts., e das 14 às 17 bra, � R•• ic1: VidQ.l Ramol, 66.

T�lotoD' l.476 Ffm. '1067,

DR. REMIGIO

- ....

PRONTOS PARA O ASSAL1'O - Aos milhares, paraquedisras dos �stados Unidos
fazem impressionantes demonstrações nas suas bases da Inglaterra: Esses saldados
especializados, uma vez terminado seu treinarnento , aguardam, confiantes, a ordem
de saltar sobre a «Fortaleza de Hitler». Esses exercícios foram assistidos peJo gal.
Eisenhower, dos Estados Unidos e comandante supremo da segunda frente, e pelo

<premier> Churchill. (Fóto da Inter-Americana para O ESTADO)

1.0 Prêmio
2.° "

3.0 "

4.° "

(a) ANTÔNIO MUNHOZ
Dir-super •

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

a} ROGERIO AGUIRRE
. Gerente geral

será realizado a 28 de Jun�o de 1944O próximo sorteio
o resultando do sorteio é irradiado pela "Rádio Excelsior" de São Paulo, às 17, 18, 19 (' 20
horas e pela "Rádio Tupí", do Rio, às 21,15; serà ainda publicado nos jornais "Estado de S.
Paulo", "Diário de S. Paulo", "Folha da Manhâ", e Folha da Noite", de S. Paulo, e pelo "O

Globo", e "Jornal do Br&sil", do Rio, no domingo seguinte ao dia do sorteio.

ATENÇÃO: Solicitamos aos nossos digníssimos associados a fineza de pôrem os seus títulos
em dia, evitando-se, assim, dissabores futuros.

Escritório da Líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor M�ireles, 18 (sobrado).

padrões maravilhosos. finÍtSsimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA ROSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COURA CASPA,
QUEOA DOS CA·

CONTINúA O UECUO "no campo político, terá como sula ainda dominada pelos na- tropas aliadas acabam de en- tá libertada e isenta de des-

Nápoles, 5 (U. P.) - As fôr- consequência a abdicação do zt-rascistas. Não será a cidade trar em Roma". O ministro truição. Agora só falta é que

ças alemãs continuam recuan- rei". empregada como base militar Aranha havia recebido, pouco os Estados Unidos e Inglaterra
do para posições que lhes pos- UEr:XLIO DO OAUIXETE DE pelos aliados; ao oontrário, a antes, um despacho cifrado reconheçam o govêrno de Ba-

sibilitem defesa eficiente con- BAnOGLIO principal tarefa que têm os com o comunicado oficial ao doglio.
tra os atacantes aliados. Acre-I Londres, 5 (U. P.) - A emis- aliados a empreender é a res- Itamaratí. O povo voltou-se en- OFI('L\UUEXTE NADA
dita-se que os alemãs terão de sora de Nápoles acaba de infor- tauração da vida normal, o que tão para o chanceler e deu vi- SABIA
abandonar gr-ande parte da mar que o gabinete presidido exigirá muito trabalho, tempo vas a êle, à Inglaterra, aos Rio, 5 (A. N.) - O vesper-
costa do Adriático ao norte do pelo marechal Badoglio deverá e paciência. A prodigiosa ta- Estados-Unidos, à Rússia e ao tino "O Globo" procurou saber
rio Sangro. reunrr-se, ainda hoje, em ses- refa que têm pela frente já Brasil. como havia repercutido na

(,()X'l'RA. AS YIAS DE CO]'[U· são especial. Segundo consta, -stá merecendo dos altos che- llL\HXIFICA liU]�RESS.lO nunciatura apostólica a queda
NICAÇÕES os diri.genets italianos discuti- res aliados a devida considera- Rio, 5 (A. N.) - Luise Feria- de Roma. O reporteI' foi alí re-

Nápoles, 5 (U. P.) - As f'ôr- tão vários assuntos relaciona- ção, figurando, como principal ni, chefe dos "Italianos Li- cebido gentilmente pelo mon

ças aéreas das Nações Unidas dos a libertação de Roma, e11- capítulo, a alimentação do Vl'CS" IUO Brasil, falando a um senhor Santre Portalupe, chan
prosseguiram em seus v�olen-I tre os quais figura destacada- povo. "vespertino local, declarou "E:3- celer da Nunciatura que do-

tas ataques contra as vias de i mente a abdícacão elo rei Vitor H ETIR-;.UU. REIuDnJ"\(�O. �amos r�diante. É ma�níf.ica ::tI cl.arou nã.o haver ail�da o nÚl;-
comunicação nazistas ao norte Manuel. Acredita-se que o ga- Roma, t: (l!. P.) - Numero- impressao de todos os Italianos C io' recebido qualquer comuní-
ele Roma. Foram também ata- binete possivelmente renuncia- sos canunhoes repletos de livres e até mesmo, dos que

I
cação oficial do Vaticano Ta

cados inúmeros objetivos mílí- rá, ou, pelo menos, serão rea- guerrühetros italianos percor-. não o sejam, pois que isso sig- zão porque não podia mani

tares, situados na parte seten- Iizados algumas modificações rerarn hoje as ruas de Roma, � nifica que a Cidade Eterna es- testar-se.
trional da Itália. Durante a importantes em sua composi- agitando bandeiras e dando I.�..........- ..........__- ..............._.._....-...... ............_-_-......- ..........-..-............ ...........w_....._"_-_._-.

jornada passada as fôrças aé- ção.' " vivas" às Nações UQ1Ídas. A

reas anglo-americanas em ter- OS XAZIS'I'AS ,FOGIDI IDf multidão os recebeu não me-

ras italianas efetuaram cêrca ll:ESO R])1�31 nos entusiasmada, tributando

de dois mi! sortidas. Nápoles, fi (U. P.) - Por aos bravos batalhadores anti-

PEHOERAllI QUAST 100 lUIL, Roberto Verrnillion - O Quin- fascistas estrondosa recepção.
HOJUENS I to Exército completou a ocu- Entrementes, o último cornu-

Nápoles, 5 (U. P.) -

Duran-llllação de Roma, sem qualquer nicado oficial expedido em Ná

te a campanha iniciada em interrupção e atravessou o rio poles, sóbi-e a marcha da cam-

maio na direção de Roma, os Tibre, em perseguição às fôr- panha italiana, informa que os llOVOS �faques � {(co�t� de l-nVaS;n»aliados capturaram mais de ças nazistas, que fogem, em alemães, na fase final da bata- g, ui u iS � U II U U
cem mil soldados nazistas, desordem, para suas novas li- lha, foram forçados a uma" re-

acreditando-se que as perdas nhas defensivas, possivelmente tirada relâmpago", deixando Londres, 5 (U. P.) - Mais de 3 mil bombardeiros e caças

alemães em mortos e feridos a umas 150 milhas para o nor- valiosa cópia de material bél i- norte-americanos efetuaram, ontem, à tarde, violentíssimos

devem ser de quase cem mil te. Por outro lado, unidades de

I
co à retaguarda. Comtínúa o ataques contra a "costa de invasão". Informações autorizadas

homens. Seguindo o exemplo I tanques dos Estados Unidos, avanço aliado a. oeste do Tio saliE'l1t?-l-:r:- que se tratou da maior ação até hoje efetuada con

do Füehrer, Mussolini anun- bem como sua infantaria, es- Tibre. Também a aviação alia- tra objetivos situados na muralha do Atlântico. A região (10

ciou também o abandono de tão irrompendo ao norte de
..

da está ativa, tendo destruído I Boul_og�ne Io i atac�da duas vez�s, se,ndo igu?,lmente bornbartlea

Roma que foi ocupada pelas Roma, nos flancos dos aniquí-
I

ao norte ele Roma 150 veículos dos ruumeros aeródromos e vias-f'érreas situadas na costa da

fôrças aliadas. O duce salienta I
lados exércitos nazistas, en- nazistas, que tentavam esca-I França.

(como o fez Hitler) a vontade quanto que o comando aliado par com tropas inimigas. I Londres, 5 (U. P.) - 750 "Fortalezas Voadoras" e "Li

dos eixistas de impedir a des- Ii
anunciava a libertação da ca- () PR().JH�E3L\ 3LUS DIPOR·, berators

"
atacaram :ioler�:tame�te, dUl�ante a manhã ele hoje,

truição de Roma, o que acon- pital do catolicismo r.um co-
I 'rANTE I a costa francesa de mvasao. Informaçoes autorizadas salien-

t.eceu sem que os nazistas pro-1l11unicad{) especial dado a pu-
t "\Vashington, 6 (U. P.) O tam que foram bombardeados objetivos situados na zona '10

curassem defendê-la. Afirma o blicidade no 271 dia da campa-j sub-secretário ele Estado, sr. passo de Calais e, n� região de Boulogne .. Êsse ataque é o sexto

duce aos seus partidários que é I nha da Itália. Stettinius declarou à imprensa efytuado nestas ultllnas 48 horas contra a costa de invasão.
I

necessário o prosseguimento A YI'l'()RIA lUAIS urpou· não acreditar que Vitor Ema-

N
-

b
·

d�_lnta até o fim em outra,s re- TANTE
.

nuel vá .a Roma, af.im ,de abídí- ao querem a riôos anti-aéreos
gioes, para deter as forcas Berna, 5 (U. P.) - A im- cal' em favor do prmcipe Hum- S
aliadas.

�

prensa suiça compara a cam- berto. Acrescentou, em seguida.! .. Campinas,. 6 (E.) -:- Po.demos adia:r:tar 'que o prefeito mu-

A CXIUPANHA ENTUA EIU panha relâmpago da lib�rtação I que todos ,os problemas _

con- nícipal de?ta cldade vai "pleIte.�r ao governo d? E_:;tado de
..S�o

NOVA FASE 1e Roma aos rulmínantes (cernentes a administração da Pa�lo ,a dispensa �8; ?bIlgatoll�dade �a construçao de abrigos �f
Nápoles, 5 (U. P.) _ Todos .wanços nazistas do ano de 40, I capital estavam entregues às �nt.l-aereos, nos ed�f:cI_OS de mais de tres .andares, a serem cons

os observadores são unânimes quando Hitler se intitulava 01 autoridades milttares, "Todos GrUldo.� neste mUmCll;)l�, procurando aSSIm contribuir para que

em destacar que, com a expul- supremo senhor da guerra. os passos serão dados - ter-I Campmas possua predlOs de grande porte.
são dos nazistas, de Roma, a Hoje, êsse poder indisputado minou Stettinius - para a ali- í A

,..

d"
.' -

C
;.

I dcampanha italiana entrou em passou para as mãos do gene- mental' os romanos, problema' OS soetos a aSSOClaçao omerCI8 Cl
nova fase. Vencidas as exce- ral Alexander, que se vale, que se apresenta como um dos

FI
• r

I"lentes posições germâlllicas nas com serenidade, e. não tr�cu- m�is imp?rtante� do 1l10men- orlanopo IS
montanhas ao sul de Rom� en- lent�ll1ente_ ao estllo naZIsta. to . ?� Napoles. lllform�m, � AVISO IMPORTANTE
contram-se agora os allados A llbertaçao de Roma repr8- proposlto que amda hOJe sera

I A A .�' C
.

I d F
. . . . .

num terreno mais acessível 3enta o golpe de misericórdia à consumado naquela capital o SSOClaçuO omercl� e �oflanopolls In.slsle em

através do qual poderão avan- venenosa propaganda nazista, ato da transferência do

pOder, I
recomendar aos ss�s. aS.SOCIa do�. ahm de lh�s eVItar mul

çar mais rápidamente do que o segundo a qual os anglo-sa- real para o princípe Humberto. tas e� processos .crA·mm?�s. � hei fI�5ervan�la_ da tabela

fizeram até agora Outros des- xões eram incapazes de obter Embora até o momento não se
de .P, ec?s em .vlgor. Visto achar·s" ti Cornnsao de li bago

pachos amescenta�l que os na- verdadeiros êxitos militares nal tenha anunciado a .abdicação, t�clmen!o �o. �sla.do ex�rcan10. por �eus fiscais, a mais

zistas retiraram mais três di- Europa. De fato, frisam os jor-I espera-se que a mesma seja co- rIgOrOSa VJgllancla e disposta a punIr severamente os

visões da França e enviaram- nais suiç.os que a batalha de nhecida oficialmente a qual- mfratores.., A ••

nas para o norte da Itália Roma é a mais importante vi_I quer momento. . -. AVISa,. outrossim. que, para .governo dos SI'S. SaCiaS,

afim-de reforçar as defesas tória desta guerra, tal a impor-I NÃO IlUPLICA A ABDICAÇÃO tera !ifll�ado, a el!.trada. da s�a sede,. um quadro,_ com

germânicas alí estabelecidas. tância política e histórica da! Nápoles, 6 (U. P.) - Ur- escla�eclmentos sob�e !Iberaçao de a.cucar. resoluçoes da

RENúNCIA ESPEUADA cidade eterna, que dispensa gente -. Informa-se oficial- Prefeitura e da Comlssa� d� A�asteclm.entO.
Nápoles, 5 (U. P.) _ Infor- qualquer con,lentário. I mente que o rei Vitor Emanuel I

F.onanopohs. 5 de junho de 194ft.

mações fidedignas indicam que
\ A SI'lTAÇÃO RiU ROlUA I assinou o instrumento da ." 5 v.I

o rei Vitor Manuel deverá ab-' Roma, 5 (U. P.) - Reynolds i transferência dos poderes reais

R II h Idica,!" em favor do príncipe!Packard, o correspondente da ao princípe Humberto, promo- oose"p O n C·��n Dspan OHumberto, às 15 horas de hoje. I "United Press", que abando- venelo-o a tenente-general do 'I V II li ui)U l�
O rei já nomeou o príncipe nou Roma quando Mussolini Reino. Êsse ato, porém, não', .

..
� - .

Humberto tellente-generalíssi� dec.larou gu�rra �os Estados- i;uplica na abdicação do !e,i. ,w;shmgton,.6 W. y.), - q pres�d�nte Roosevelt declal'o,U
mo, encarregado do poder real. Ullldos, reabl'Ju hOJe, na Via de � O HTPúTHW1UO DA GAYE.\. que a

.
.wspanha �J�da nao.leduZI� sufICIentemente o volume ae

'Esteve presente a essa cerimô- Las 1\1ercedes, a redação de sua. Rio, 5 (A. N.) A queda ele m_atenal es�r.ategrc� de�tmado a Al�man�1a. Acre�ce�tou que

nia o senhor Macfarlane. agência. Os correspondentes Roma foi anunciada oficial-
nao se modlfl�ou e"sencIalmente a. sItuaçao das relaç_?es entre

O PA.PA NEUTR.O nazistas ocuparam o referido mente ao meio dia de ontem,
OS Est��os Umdos .e a �sp�nha, aflr;:na�do que o governo no��

Cidade do Vaticwno, 5 (U. local durante o negro período no hipódromo da Gávea, para te-aI�e lc.�no, em 1 elaç�? aquele paIS, traball�a na base da SI

P.) _ O Papa continuará 111an-
I do domínio alemão e de lá eu- uma enorme multidão, que co- i tuaçao

cllad�, pelo auxl110 espanhol aos alemaes.

tellrlo sua atitude de estrita viavam seus despachos sôbre Iroou
as últimas palavras do T r,. t h-neutralidade em face das fôr- a duvidosa solidez do "eixo" speaker com uma calorosa el eve uma 81ncope uuran e fi comun ao

ças �0.rte-all1er�canas em Ro- �oma-Berlim. Abandonaram longa ovação. O locutor encon-I Lisboa, 6 (U. P.) - Houve grande pânico na igreja do Va

ma. li 01 o que lllformou o sr. 1 eles aquelas mesmas salas, an- trava-se ao lado do chanceler Ilongo do Vouga quando o padre João Maria Carlos acometido
Harold Tittman, .repr�sentan-I �e-?nAten:, quando se-'?tiram a Aranha, na tribu�la �ficial, e, de síncope, caí? da escad3; do altar no momento em' que minis

te dos Estados-Ullldos Junto ao lmmenCla da ocupaçao de Ro- ao fazer a COl11UlllCaçao, decla ..

I
trava comunhao a 500 cnanças. Socorrido, imediatamente o

Vaticano.
�,

ma pelas armas aliadas. R�ma rou: ." O chamceler. Aranha me padre Maria Çarl�s.melhorou. A missa foi concluida pelo pàro�
.

REPJ<jR.CUSSAO NAS FO. prepara-se agora para VIver autorIZOU a anunCIar que as co da fregues]J1 vIzmha.

IlHAS LISBOETAS u111a nova era de tranquilidade
, Lisboa, 5 (U. P.) - Os jor- política da qual a afastaram os

]1 ais ela capital portuguesa pu- violentos métodos impostos,
blicam em suas primeiras pá- duramte anos, pelo regime fas

ginas com todo o destaque as clsta. A população presente,
notícias da ocupação de Roma. no meio da guerra infernal,
O "Jornal do Comércio" afir- que a paz espiritual, pelo 111e

Il1a que "Roma foi poupada da nos, já chegou à velha capital,
destruição por desígnio da Pro- ao lado das armas libertadoras
vidência" . O "Século" , por aliadas. A população ainda de�
sua vez, faz um balanço da lira de entusiasmo, vitoriando
campanha, destacando a im- a cada passo as Nações Unidas,

portâ,HCi,a mm,tar, da OC,l,lpação ao lad, o, das quais ,nãO tardaráj4e RQp.l.ª � acrescen�aAdo 9,1:�J a perfílal'-se () l'�sto da. P4\nin�

FforianópoUs 6 de Junho de 1944

BELOS E DEMAIS

ftHCCOES DO

COURO CA8ELUDO.
':t;OííIlÇO .<:AP·JlÀI!
�POR .E·xCE't:êNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


