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se firmaramOs aliados
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WASHINGTON, 7 (U. P.) --- '"TUDO MARCHA MUITO BEM" --- DECLAROU O ALMIRANTE KING, DEPOIS DE CONFE ..

RENCIAR COM O PRESIDENTE ROOSEVELT. ENTREMENTES, UM PORTA·,VOZ l\'ULITAR ALEMlO, EM BERLIM, CON
FIRMOU QUE OS ALIADOS ESTÃO FIRMEMENTE ESTABELECIDOS NA CABEÇA-DE-PONTE QUE LHES PERMITIU
ATINGIR CAEN, PRóXIMO AO RIO OR:N E: A. D. N. B., TAMBÉM ALEMÃ� CONFESSA� A SEU TURNO, QUE o FRONTE DE
INVASÃO ESTÁ SENDO GRADATIVAMJ�NTE .AMPLIADO fEtOS ALIADOS. BATALHAS DE INDESCRITíVEL FEROCIDADE

TRAVAM-SE, AINDA SEGUNDO AS FONTES ALEMÃS, EM DOIS PONTOS DE CAEN.

em terra

====

Procissão de Corpus Christi

o
Convido, por êste modo, as oasooirrçôea religlol;as e a popu

lação em geral de3ta paróquia e da do Imaculado Coração de Maria.
com as respectivas capelas e localidades, a tomar parte na solene
procissão de Corpus Christi, NA PROXIMA QUINTA-FEIRA, 8 do cor

rente, de acôrdo com o edital de 31 de maió findo, de Sua Excia�
Revma.

.

Florianópolis, 6 d·e j�nho de 1944
Monsenhar HARRY BAUER, Vigario Geral.n MAIS ANTHW 'HAHW f)� SAN'I',\ CATAH.C�."

Proprietário e Diretor-gerente -_ AlTINO flORES

Montgomery enfrentará a. Rommel

I

I

Ano XXX I Florlenôpolls-> Quarta-feira, 1 de Junho de 1944 I H. 9126
...

Londres, 6 (U, P.) - Em entrevista concedida aos corres-

VI·brante arll·go do I·ornall·sta Joel Pres'ldl·O ������r�e���If:�t��t:�ud�o���;(:�e�t�neV�S��' Jef�������,

outra vez, com Von Rommel, no campo de batalha, e seu ínteres-
. .. .

.

se em conhecer o resultado da refrega. Segundo o general
Rio, 6 (A. N.) - A propósi- 'alma. O Brasil, que pagou com Montgomery, Von Rommel oferecerá vigorosa resistência nas

to da invasão da Europa pelê�.d o Brasil, de norte a sul, sente o o tributo da vida de filhos seus, praias, para, em seguida, começar a desenvolver suas hábeis
tropas aliadas, o jornalista pa- mais intenso crepitar de júbilo. trucidados traiçoeiramente, no e ousadas manobras do passado. Montgomery, que falava com

trício Joel Presídio escreveu: Em menos de 48 horas, dois Litoral nordestino, o crime de grande simplicidade, acompanhando suas palavras por espon
"O povo brasileiro está viveu- acontecimentos h i s t ó r i c o s querer para a humanidade ur : tânea gestículação, observou que faria tudo ao seu alcance
do momentos de vibração pa- anunciam ao mundo que o ci- mundo livre de tiranos, e que para facilitar informações ao público, embora não deixasse de
triótica com a notícia de qll!; elo de terror da barbárie está também participa da luta pela acentuar que, frequentemente, as razões de segurança ímpe
os aHados invadiram o conti- encerrado, para gáudio da hu- vitória da democracia, ergue- diam a divulgação de certas fases das operações. Declarou
nente europeu. Precisamente manidade e desagravo da cívi- se, nesta hora de vibrações uni- ainda sentir-se muito feliz por trabalhar sob o comando norte
há 4 anos passados, no mês de lização: a ocupação de Roma e versais, e reafirma a italianos americano e comandar as tropas dos Estados-Unidos, pela pri
junho, a França capitulava, a invasão da F'rança. A alvíça- e franceses os seus pensamen- meira yez em sua vida. Por outro lado, informou que, sem os

surpreendentemente, e era ver,- reira notícia, que, na manhã de tos de afeto e os seus votos de vastos recursos dos Estados-Unidos. as próximas operações não
cida pelo inimigo secular. Des- hoje, ao som da "Marselhesa", tel ícídade. Neste histórico cin- teriam sido possíveis e nem, mesmo, planeadas. Terminando
de então, a alma b:asilei ·'t as nossas estações de rádíoto- co de jun�o de 19�4, os acor-isu,as declarações, M0J?-tgom.ely.disse que a luta seria dura, mas
acompanhou o infortunio do nia levaram aos céus do Brasil, des do Hll10 Nacional soam o resultado certo sena a vitória.
povo francês, ao qual está liga- despertando o entusiasmo cívi _ festivamente aos nossos ouvi- - -_. ..-..-- _. _._ -.-.. "'"_- _.-_._._. J' ...........

da por fortes laços espirituais. co e as emoções patrióticas de dos, irmanando-se aos acordes

«Segu!'do planos.Agora, quando o solo da Fran- milhares de brasileiros que se da "Marselhesa", cânticos qu ., H 08
ca acolhe os exércitos da

liber-, preparavam para suas ativida- através dos séculos, servirão
dade, que desferiram golpe des diurnas, tem o sabor eter- para glol'ific,ar a liberdade, a Lo�dres, 6 (U. P') -�_De Vigul Pinkle� - Os exércitos alia
mortal na tirania nazista, todo no das alegrias que morrem na. igualdade e a fraternidade". dos estão atacando a regiao da França, apos audaciosas opera
--------------------------. ções da maior armada de invasão de que a história tem notícia,
Para reatar I Mulneres_ como I Novos desembarques Com efeito, cêrca .de 11 mil aviões de �odos os tipos, 4 mil bel�-

molornearas I .

.
naves e outros milhares de embarcações menores, logo as pn-

as relecões Rio, 7 (E.) - A Light já Lond:-es,.7 (U. P.) - Os alia- meiras horas de ataque, desembarcaram tropas que lograram
:11 está estudando a possibilidade I dos estao reallzapdo novos de- estabelecer cabeceiras de ponte na costa francesa, ameacando

Washington, 6 (U_ P_) - O do aproveitamento de mulhe- sembargu.es, na ar�a de Ca�en-lisolar a península da Normândia e dominar as terminais ter
deputado Vito Marcantonio de-

res como motorneiras de bon- tan,�proxlmo EI: baia _de S�mt-I rovíárias, conduzindo diretamente a París. Simultaneamente,
clarou que com a libertação de

des, tendo, porém, afastado M�lo. A nova� myestlda _allada, milhares de paraquedistas firmavam pé por detrás das linhas
Roma, já se podia cogitar do desde já o aproveitamento das' segt;ndo � agencia alema D_ N. germânicas. Seis horas após se terem iniciado as primeirasreatamento das relações diplo- mesmas nas funcões de condu- B., e apOlad� por grandes e po- operações aéreas entre 4 e 6,15 horas da .madrugada, poderomáticas entre o atual govêrno tor 'O' I"

-

r'
derosos contmgentes de assalto sos contingentes britânicos norte-americanos e canadenses

it Ii E t d Un id OI, cargo, a las, que os p O-tanglo-americanos c Ós ,

'

1 a.lano e
�

os s a os- III os,
prios homens estão rejeitando, ,"

'
. desembarcaram em vanos pontos da costa francesa. Pouco de-

Adiantou esse parlamentar ser dado os perigos e a "o'inásti-
.

pois, anunciando a invasão, perante os Comuns o "premier"'1 Comité d R - '; .

b Londres 7 (U. P.) - O .,
. .

-

'

pos�Ive que. o orni e �s e ca" exigida para a cobranca '. '
.

Churchlll, apos se desculpar por nao poder apresentar deta-
l�çoes. Exteriores _

da Cam,ar_a nos momentos de maior movi- Quart�l. Gep�Ial das. Forças lhes excessivamente particularizantes, dizia lacônicamente:
discutisse a questao do proxi- tE' 1 1 .

-

f' f
_ Expedicionárias anunciou que, "As operacões se desenvolvem segundo os planos e que pla-_ . - . ! men o. ssa (ec ar açao 01 el- d . t ít t., ,

mo dl�, 13. ,A decisão respect!: ta rela su erintendência da UIa� e a n�l e, IOl?as par�- nos!"
v�, al�s, fora � apresentada hal emp�êsa can�dense, consultada ������sa ed������r�:r ����- __ _ ,..;0,. _ -;

bRc��: �lfutí:O:esd�t_edn;:d::i�:n�:1 ����iá�:c�:�s:nt�n�e:���t�ia��: �i�..���!:
-

fi grandeza da França renascera
ooseve no sen 1 o e asse- 1 f

.

I
-

d E' -

-.. , • .,

Itá t t pe apre eíto para so uçao o m Vlgl la o Londres, 7 (U. P.) - Informa a rádio de VIchI que tam ..

gurar para a ália o ra arnen-
bl d t t A I 1.' ... d R

-

t- alí d do sé
.

t d
'

Ii d d d pro ema os ranspor es nes- preso ooseve t nem ao norte e uao es ao os Ia os travan O serros encon-o e pais a la o, gozan o os
ta ca ital . tI. I

_

A' t IdI' t
_

favores da lei de empréstimos I l-..- : -
..
- Was,h�ngton, 6 (U. P,) - O os c.om os a em�es. emissora c.on 1'0 a a pe os !,-8ZIS as nao

e arrendamentos. A ·t
-

é
secretário da Casa Branca, sr, esclareceu se se. t.rB;ta de paraquedístas, Enquanto ISSO! o gen�-

,-.....- . ........--..........._ .. _.....__.._.......-.-... SI uaçao Early, informou que o presi- 1'81 De Gaulle dírígíu a palavra ao povo frl!nces, através do mt-

Telegrama do .• dente Roosevelt passou toda a crofone da B. B. C., em Londres. Contrartando o velho mare-

general outra mUlto séria noite de ontem para hoje em c]lal Pétain, disse o chefe da França Livre: "Todos os france-

Rio, 6 (A_ N.) - O ministro Londres, 7 (U. P.) _ "É ex- v�gilia. O �stadi�ta norte-ame,- ses. têm o sagTado ,d.e�er de inter�ir.na luta. Não há p�oblem8s
da guerra, graL Gaspar Dutra, tremamente violenta e encar- ncan� dedIcou esse tem�o a para �s nossos exeJc��os .de ,patrIotas. Lutare!ll0s deVld�m.ente
<Erigiu o seguinte telegrama niçada a luta em Caen. Tal r.edaçao da prece, q�e hOJe foi org'an!zados em obedlen�la. as ordens do gove�no france�, que
de saudações ao general Mars- afirmação constitue uma das llda por tod�s as emIssoras dos de�el'ao ser execl!tadas a l'lsca. Nossa luta sel'B; longa e ardull,
hall, chefe do Estado Maior do muitas que o sr. Churchill fez Est��os Umdos, em prol dos PO!S .que todos n,os. temos um dever P?r CU�pl'Ir, derrotando I)

E X é r c i t o norte-americano: na Câmara dos Comuns. Ao herOlS que, se empenham na ll1ImIg'o. Nossa umca esperança naCIOnal e a certeza de que
"'Receba o prezado e ilustre mesmo tempo, assegurou o gloriosa tarefa da libertação da at!'á� das nuv_ens que �obl'en"! o s�l está a grandeza de nossa

amigo as saudações do Exérci- chefe do govêrno britânico que Europa. Paír18, que nao tardara a brIlhar.

�c:���i�:;Omaooti�:��i��v���� �b�i����ã� :a����o:i��:de n�� Olhando, de 5 miei pe's de altura ...da Europlt, com os nossos vo·- desenrolar das operações, con-

tos a Deus pelo rápido e com- soante os planos do alto co- Com as formações de "Ma- vam rumo ao continente, e ofe-
pleto êxito da investida da:; mando aliado. rauder" sôbre a costà de inva- mãs e abriam a rota para as reciam um aspécto inédito. Do

:ôI5!!..�i:�.::�::...._... __-.._............ p-ertê)01ín:i·
........

da
..·-·............. são, ,7 (U_ P.) - De Collie tropas aliadas, estas empenha- nariz do "Marauder", pude

Small - De minha "poltrona vam-se em violenta luta, no li- ver as praias onde estavam
tirania aérea", a 5 mil pés sôbre o con- toraI, sob um docel de grana- sendo . efetuados os desembar-
Washington, 7 (U, ?) - "O .tinente, eu assisti ao maior das que a artilharia naval ques e os campos, tudo duma

Londres, 7 (U. P.) - O sr. fim da tirania nazista já estã "Show" até hoje apresentado mantinha com seus canhões e tonalidade verde-escura. Atrás
ChurchiU declarou à Câmara em caminho. Temos fé no nos- sobre a face da terra, "O espe- por 11 mil máquinas (milhares disso, a "terra de ninguem" era
dos Comuns que as tropas alia- so Exército. Oramos pela segu- táculo" começou na madruga- de caças bombardeiros pesados convulsionada por bombas e
das de invasão em alguns pon- rança de todos os nossos rapa- da de ontem, ao longo do canal e bombardeiros médios), que granadas. Ao mesmo tempo,
tos, já se encontram lutando a zes" - afirmou o sr. Herbert cinzento, que banha as praias vinham numa sequência im- pude constatar a espécie de
vanas milhas além da costa, Hoover, ex-presidente dos Esta- da França Ocidental. Enquan- pressionante. Nas águas do cé- duelo travado entre as naves
em território inimigo. Os

com-,
dos Unidos, ao conceder uma to os bombardeiros médios lan- lebre Canal da Mancha, enor- de guerra e as baterias cos

bates se desenrolam ao longo e�trevi�a por m�tivo da inva- çav�I? s�as bombas .sôbre as mes belonaves e pequenas l�n- te�r�s alemãs. Jamais, esquece-de 1,Ima extensa frenie. . sao di::, l!Juropa OCIdental. fortIflcaçoes defenSIvas ale- chas de desembarque, desllsa- reI esse colossal espetaculo"..

E que planos»!

Extensa frente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Liberdade elettora.l no Equador'
GUAIAQUIL, 5 (U. P.) ..• O SR. VELASCO IBARRA, NOVO PRESIDENTE DO EQUADOR, CHEGOU ONTEM, A TARDE A

ESTA CIDADE. CÊRCA DE 40 MIL PESSOAS DESFILARAM PELO "BOULEWARD" 9 DE OUTUBRO, EM SUA HONRA. E1\'I'·

DISCURSO Ao POVO, O SR. VELASCO IBARRA DECLAROU: "OFEREÇO-VOS LIBERDADE ELEITORAL COMO A POSSUE,

;0 CHILE, ESSA GRANDE NAÇÃO DA LI BERDADE".

COMPRAS· E VENDAS)
Vendem-�e: uma no Rua Ferricn- .

do Machado. com 4 quartos, 2 sa-·

tas, cópa cozinha, terreno plano,.
medindo 6.4Ox50 preço Cr$ 25.000,00 .

Tres na Rua Uruguay, de madei�
ra. todas alugadas. terreno plano, ..

medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar-.

tos, cozinha, sala, dispensa. b8-0I1
água. medindo o terreno 30xl2xl,S:;·
por Cr$ 12.000.00.
Uma na rua Almirante Alvim

com 2 quartos, E'alo, dispenso. va: ':
ronda etc .. terreno com 22x50 pOI"
Cr$ 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeiro, com.

dois pavimentos, 3 quartos. banhei
ro, cozinha. Preço de venda Cr$-,
60.000,00.
Uma na rua Deodoro com terreno

. de 10,25 metros de frente por 56 de -.

. fundos por 80.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Curitibanos. com 3

q,uartos. varanda, banheiro com.

água quente e fria etc .. por Cr$·
22.000,00.
Urna na rua Oswaldo Cruz (Es

treito) 3 quartos, sala etc" terreno
com 16x32 por 16.000,00.
Urna na rua Bocc+uvo, com todo

conforto (duas residencias) por Cr$.,

O I
- -

d
70.000.00.

SiI arlo 0$ Uma na rua General Bittencourtc

jornalista$ por 35000 cruzeiros.

R'
Uma na rua Visconde de Ouro,

10, 5 (A. N.) - O ministro Preto por 22.000 cruzeiros.
do Trabalho baixou a portaria Urna em Coqueiros, ótima reaí-

seguinte: "Considerando que PRISIONEIROS JAPONESES - Soldados da infantaria norte-americana dência. na praia, por 15.000 cru-

se torna aconselhável e oportu- guardam pr-isione.ircs que sã.o conduzidos para um trans porte em operações
zeiros.

na a determinação dos níveis P'f C (F' d I A' O ESTADO).
Uma no Estreito, com 2 quarto5l:�

no o cr ico en traI. oto a nter- merlcana para etc. por 7.000,00 cruzeiros.
mínimos de salário na profis- , Uma na rua Major Costa, recern-

:�::i��:��i�;'� SOopauloe(pxoréMra'rl'CodieIMOI'_ ropSaoic�peadnaIlCa-oie,�SaisOuma cdon�q'ue oEsl'nUvarsoA�esPa.�adOS T�?:�����5:::::n:�:::::_
EstaJtística da Previdência e I

"". powski. terreno plano. medindo..

T randa VALVERDE, da U. J. B} fôrça dispersa, sem coordena- poderão contar definitivamen- 12x37 por o-s 15.000,00;
rabalho, Ozéas Mota, presí-

_ Os nazistas encontram-se ção nem disciplina. Nos últi- te. Seu trabalho é equivalente Um na Avenida Mauro Ramos,
dente do Sindicato das Empre- diante de um dilêma. Força- mêses, essas fôrças trans- ao de muitas divisões de "co-

idem idem, l5,5x45 por Cr$12.000,OO;
sas proprietárias de jornais e

mos Um na Rua }aguaruna. idem

revistas do Rio de Janeiro, e
dos a importar milhares de tra- formaram-se lentamente nu- mandos". Quando as tropas idem, 10x32 por c-s 7.500.00.·

Augusto de Freitas Lopes Gon-
balhadores estrangeiros para o ma verdadeira organização mi- aliadas estiverem prontas para Um na rua Camboriú, terreno

R
.

h f' d l't' di ídíd d· t
-

b plano medindo 30x50 por 24.000,00 .

çalves, tesoureiro do Sindicato eicn, a im e que os mesmos 1 ar, que e IVI I a em uas en rar em açao, seus mem ros
cruzeiros.

dos Jornalistas Profissionais tomem lugar dos a�emães COIl- partes: os soldados (sem u�i- servirão como guias valiosíssí- Um na rua Almirante Alvim ...

do Rio de Janeiro para c _

vocados para as forças arma- forme) é os membros da resis- mos, podendo fornecer íntor- com 9x45 metros por 11.000,00.
, ,em o

d I t "f t" têncí
-

I t ôb I Um na rua Camboriu com 25x4S·
missão e com urgência, ela- as. que u am no ron., os encia. m�çoes comp. e as so re os a e-

N- h
- metros, vende-se também a me-·

borarem O projeto do Decreto> naztstas veem-se agora diante

I
ao se passa uma �ra. na \ mae� -:- movlment?S de tropas, tade por 20.000,00 cruzeiros.

Lei, que fixe os respectivos ní- do p�?blema d� sa?,er como. �s- França, Holanda o� Bélgica, depósitos .de suprtmento e tu- UmAó�imo ,lote em João Pessôc ,

veis e regule as condições de ses estrangeüros reagrrao sem que um trem seja descar- do o mais. Uma greve geral , °om onlbus a frente, Cr$ 10.000,0.0 "

aplicação e observância. Ou- quando os .aliados de�embarca- rilado, u�a ponte destru!da, ou contará com todos os trabalha- CHACARAS

trossím, recomendo que a rete- rem �o oCId�nte.? Deutsche um naz.l�ta morto. So�ente dores na Europa ocupada. O m�x;a em Barreiros 8 m '63.000,

rida comissão entre em con-
Arbeítsrront queixa-se amar- em teveretro houve 1.500 atos grande plano ja esta pronto. Informações com A. L. ALVES.

tacto com as entidades de igual gamente de q.ue mU,!to? oper�� de resistência ", dos quais 558 Quand� fôr dado, o sinal; tudo o Rua Deodoro 35.

atividade ou categoria afim-de nos estrangeiros alistados contra f'errovías, 245 contra que existe no oeste sera afeta-

colher sugestões e eiementos para trabalhar na Alemanha instalações industriais. do: ferrovías, usínas de ener-

de que careça particulares que permanecem dura?te. algumas O Exército Silencioso é algo gía, telefones, tudo enfim. «Sala-O"' amer.·cano ({
marquem regionalmente o

semanas numa rábríca de ar-

exercício profissional" mamentos e, em seguida, são
----------. subitamente chamados de vol-

A A
ta parra a França, Holanda ou

9On I•a Bélgica, "devido a um faleci
mento na família."

I Esses homens voltam para

d J seus países com mapas da 10-

a 5ma calização da fábrica e dados
sôbre a produção, os quais são

Aliviada em Poucos Minutos entregues à agentes aliados.
Em poucos minutos a nova receita._ Depois de uma reide a Berlim,

Mendaco - começa a circular no sangue f
.

d b t t daliviando �s acessos e os ataques da asmá oram esco er os per o os
ou bronquite. Em pouco tempo é possível campos de trabalhadores esdormir bem, respirando livre e facilmente

-

Mendaco alivia-?, mesmo que o mal sej� trlangeiros, pequenos apare-
antigo, po�que dissolve e remove o mucus Ih d

'

dique obstrue as vras respirutorias minando OS e ra 10. Esses aparelhos
a sua energia, arruinando sua �aúde la- eram utilizados para transmízendo-o se n ti r- s e prematuramente �elho.
Menda'-'" tem tIdo. tanto êxito qu� se oíe- tir aos aviadôres aliados a 10-
rece. co� a garantia de dar ao "paciente
resplraç�o.l,vre e faeil rapidamente e com- calização de importantes in-
I'lelo alIvIO do sofrimento da asma em pou-

.

dústrias. Muitas fábricas decos dias, Peça .Mendaco, hoje mesmo, em

i�,�1�1�1�r �:::t:���: A nossa garantia é a Berlim foram, como resultado, I PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles _ Cama�
...
endaAo AaCBabsa':ao.m

"descobertas e destruidas, a rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
� ""... despeit� d.a c�mufl�gem". I tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas
AGORA TAMBEM A CR' $ 10,00 O exercIto SIlencIOso da Eu- Salame - Peixe frito. etc. etc.

o ESTADO
Diário Vespertino CASAS

Redação e .ficinas à'
rua João Pinto n.? 13

.

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

.

c-s
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Ano 70,00
40,ú0
20,00
7,t}G
0,30

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo nã.o vaI além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Cone. Mafra. 41

BIR E �ARMAZEM URIENT(
V-. 10

MACHADO &: CIA.

Semestre
Trimestre
Mês
Número

"
avulso
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

80,00
45,00
25,00

Rua V. Meireles. 11

Recen temen te insteleâv: ;

nesta capital, para ondu
lação p'ermanente, equi
pado com todo conforto,.
te está funcionando Oe'

"SALÃO AMERICANO",
sito à rua Visconde de·
Ouro Preto, n. 2 (ao ledo
do tiBelo Horizonte").

Preços módicos e

serviço garantido

Agências e Representações em Geral I

Matriz: Florianópolis
Rua João Pi�to, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

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

do Estado
-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mO:i:'Íns e aviamentos
para alfai'2tes, que recebe diretamente das

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

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

Ano

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrâto.

Os originais, mesmo não publi
casos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fyida-s;;il: et ..

1<'815"111 tHWíi hojel
Sros. Edeltrudes do Amaral Hcie

ser, Maria Lídia Pereira. Julieta
Richard, Margarida de Azevedo
Brasil e Eulália Gomes da Rosa.
Sritas. Maria de Lurdes Silveira

de Sousa. Marina Savedra Guima
rães, Doris Bruggemann e CecÍ Di
-cs Coelho.
Srs. Jac6 João José, Francisco

Roberto da Silva e Lídia Valdemar
-ie Sousa.
meninas. Jocélia Marilia Pereira

e Teresinha Roherge

Passa hoje a data natalícia do
�08S0 prezado conterrâneo sr. Ro
herto Moritz. alto funcionário do
Departamento de Educação, onde
'9'oza de prestígio e estima por seu

critério e dedicação ao trabalho'

t Faz anos hoi:-;:-sr. Roberto OH·
veiro , do alto comércio local e

-membro do Departamento Admi
nistra ti vo do Estado.

GRATIS!
'Q�er receber ótima surpresa; que
o fará feliz e lhe será de valiosa
utilidade? Escreva a Soares. Caixo
Postal, 84, ., Niteroi, E DO RIO.

tlorário das santas
Missas para a festa
do Corpo de Deus

DIA SANTO DE
GUARDA

Catedral: 6,7,8 e 10 horas.
Igreja de S. Francisco: 7e9 horas
Hosprtul de Caridade: 6 e 8.30 ho-
ras.

Puríssimo Coração de Maria (Por-
tal: 8 ho rrrs ,

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S Sebastião: 6.30 horas.
Igreja de Sta Teresinha' 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5. 6. 7.30 (só alunos) e

8,30 horas.
Capela de S. Luiz: 7 e 8.30 horas.
Capela do Abrigo de Mencres: 7
horas.

Trindade: Matriz: 8. horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas

João Pessoa -Estreito-; 6 horas.
São José: 7,30 e 9.30 horas.
..-0 .

Batendo aviões
nipônicos
Melbourne, 5 (U. P.) - As

fôrças aéreas aliadas, em ope
racões no sudoéste do Pacífico,
derrubaram, durante a jorna
da passada, 34 aviões japoneses
e provavelmente destruíram
outros quatro.

o lugar que
nos cabe
o "M e d i c a 1 Research

Council" ou seja o Conse

lho de Investigações Médi
cas da Grã-Bretanha, acaba
de proclamar expressa�en
te que pertence ao Brasil a

primazia na descot.�rta d.o
sistema de fotogranas mi

núsculas do pulmão. É um

si�ema que se difundiu �á
pidamente pelo mundo In

teiro, sofreu vários melhora
mentos nos países dotados
de maiores recursos técnicos
e acabou sendo considerado
por muitos como invento es

trangeiro. Mas o aludido

órgão científico inglês, _nu
ma de suas últimas publica
cões em que recomenda vi
vam�nte o uso do método

para o exame, em massa, es

pecialmente, dos adultos �
jovens, reconhece que f�i
pioneiro do método das "mí
maturas fluitográficas em

massa" um médico patrício.
Não pode deixar de causar

satisfação êsse tributo a

ciência brasileira. Deve o

mundo a homem; nossos vá
rias descobertas e invenções,
que se generalizaram e, l?e
lo menos, num caso -- avia

ção - influiram até decisi
vamente na evolução do gê
nero humano. Mas a nossa

contníbutção, geralmente,
ficou pouco conhecida: as

idéias imigraram e adquiri
ram foros de nacionalidade
em terras estranhas. A falta
de recursos no próprio país
terá sido um dos motivos pa
Ta isso, obrigando para o

aperfeiçoamento das desc?
bertas em centros mais

avançados. Êsse motivo está

desaparecendo, agora, quan
do o Estado Nacional dota o

Brasil de laboratórios mo

dernos, de oficinas e fábri
cas completas, dessas insta

lações, enfim, onde as idéias
novas são transportadas pa
ra o campo das realidades.
E com isso, passamos a

ocupar o lugar, que de direi
to nos cabe, nos anais do

progresso humano".

\"_"_",,"""__�.----------�------.....----
HOJE 4a.feira HOJE Móveis

Comprar, vender ou alugar

(lHE

,(lHE «IMPERIAL»)
A's 7·,30 horas:

Mais oportuno do que nunca:

Lanceiros da India

-- -,�

só na

A SERVIDORA I

[a maior' organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Onde há amigos
Porto Alegre, 6 (A. N.);- A

diretoria da Associação Rio

grandense de Imprensa iniciou
uma campanha, no sentido de
ob-ter maior soma de fundos
destinados a atender seu s

g r a n d e s empreendimentos.
Dessa forma instituiu o quadro
"Amigos da Casa' do Jornalis
ta" com a subscrição mínima
de mil cruzeiros. A referida

campanha está encontrando
franco apôio, tendo chegado
numerosas adesões, não só da
captíal como do interior do
Estado.

são o unico remedio eficaz
para evitar e tratar

05 CATARROS, a GRIPE,
as DÔRES DE GARGANTA

Ucença do D. N S. P No 186
'O de 26 de Fevereiro

.

'4.0/1, de 1935 QOO'> 9'

010,002, Euco\yph>\ O.

....'

..

As

VERDADEIRAS' .�;
-.

o preço da madeira
Porto Alegre, 6 (E.) - De Daí registrar-se grande au-

uns tempos a esta parte vem mento nos preços para a mas
subindo quase vertiginosamen- deira destinada ao consumo in
te o preço de madeira, que al- terno, fato que provocou, como
cança cotações jamais regís- dissemos, o respectivo tabela
tradas nos anais do comércio menta.
porto-alegrense. A CAERGS, o Instituto do
De Buenos Aires chegaram Pinho, o Sindicato de produto

informações de que atualmen- res, beneficiadores, exportado
te o referido material está sen- res, procuram estabelecer o
do comprado na razão de 125 "preço justo". Enquanto os es
dólares por 1.000 pés quadra- tudos prosseguem, os preços
dos, medida essa que corres- prosseguem também, estimula
ponde a 41/2 duzias de tabuas dos pelas boas perspectivas de
e a Cr$ 500,00 a duzia. exportação. Tal a contradição

a ser resolvida.
A 15 do corrente deverá estar

tudo pronto. De modo que os

interessados na alta ainda têm
pouco mais de uma semana pa
ra se agarrarem nos tentadores
lucros extraordinários ...

- ,

FILHA I MAE I AVO I
I

Todas devem usar a

Ulfl'l,=ii·1!íil.rn�
(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITA�A DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vautagempa
ra combater as írregutartdades
das funções periódicas das !le·

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-REDATINA, pela f'UR

comprovada eficácia, é muito r ... -

ceitada, Deve ser usada com

confiança.

I!.-:� FLUXO-SEDATINA eucontra-se

·)MAt (>01 toda parte.

-------,--

BRASILEIRO CONDECORADO - O Secretário da
Marinha Frank Knox, congratula-se com o contra-almi
rante Alvaro ele Vasconcelos, da Marinha do Brasil, no

momento em que êste era agraciado com o título de co

mandante da Legião do Mérito dos Estados Unidos. O al-
mirante brasileiro foi condecorado por seus valiosos ser

viços na defesa comum do continente americano. (Foto da
INTER-AMERICANA) .

CARlAZES '00 ·DIA

A's 5 e 7,30 horas
Um filme repleto de ação e de cenas eletrizantes:

<:01111 Dano ld Woods, Mary Howard: Mortos! Mistérios!

Olhos acusadores
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
COMIGO E' ASSIM (Desenho Popeye)

Preços: Cr$ 2,00. 1,50 e 1,00. Imp. 10 anos

-corn Gary Cooper. Franchot Tone, Richard Cronwell, C.
Aubrey SmIth. Sir Guy Standing e Kathleen Burke
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x60), (Nac.)
Preços: c-s 3.00, e 2,00 Livre de Censura

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

Amanhã:
Simultaneamente no Odeon e Imperial
Choster Morr is e Harriet Hilliard em:

Nas asas da gloria
Domingo. Simultaneamente

Fred Mac Murray, Mary Martin, Robert Preston e

Akim T'amiroft em:

New-York é assim

ALVARO RAMOS

Iherro da ilustraQllO��
lhe. em amé.vel jp8tO, um c6Jioe do
excelente aperittvo ItlfOT........
ee V. SiA. de acrescentar, BD a.gra.dt>
oe•• gentileza:ESTE.É TAI1-
BFi"1 O I1EU APERITIVO

PREDILETO!
T()/�i KN�T,

JOÃO B. RODRIGUES

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

U/Y /){)OOt/TO DA KI'/OTL4./IfD..COI1.E fE6UIJOS

� ITAdA' �

I

participa aos parentes e peso
sôas de suas relações o con

trato de casamento de sua

filha adotiva Linaura Cunha
com o sr. Jorge Tonera

Camisas, Gravatas, Pij ames
Meiasdas melhores, pelos me

'lares preços só na CASA' MIS'
CILA NEA - Rua Traiano. 12

Está à venda
o «Restaurànte Pérola». Para
mais informações, dirigir.se ao,

proprietário, na pra�a Quinze,
n. 22. -- f1orianópolis.

V.-2ô
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Irmandade do Senhor Iesüs dos.
Passos e Hospital de (aridada

r.mTAL DE f('lRNfCIME�nO
De or-dern da Mesa Administra

tiva da Irmandade do Senhor
]esús dos Passos e Hospital de.
Co,idadG, desta Capital, previno
aos interessados que, até o dia 20
deste mês, às l2 horas, r ecebercí
esta Irmandade e Hospital, na sua

Secl'8taria. propostos, em cartas:

fechadas. de todos os artigos neces

;ários ao seu consumo. durante o

sem-estre de julho a dezembro da
corrente ano, Os proponentes po-:
derõo obter informações de todos
os artigos a que se refere éste:

edital. no Hospital.
CClnsistório em Florianópolis, 6

de junho de 1944.
JULIO PEREIRA VIEIR�,

Secretário

S a ng oenol
CONTEM

OiTO ELEMENTOS 'fONICOS:

ARSENIATO. V"NADA
TO. FOSFOROS,CALClO

ETC,

TONICO DO CEREBRO
l'ONICO DOS MUSCULOS

O. pólido.. Dap.up.a.doa,
E,qotadol, An�mic;o., Mií ••
que criam Magro" C,ionç,.
uc;uític.. , receberia II tonl-
fic.ção g.,.I· do olg.nhmo

co,. o

Sa ngoe n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

TERRENO

DOIS CHEFES ALIADOS - O Almirante Louis
MountJbatten, à esquerda, comandante das fôrças das Na
ções Unidas no sudoeste da Ásia, conversa, durante a

ccnieréncia cio Cairo, onde foi selado definitivamente o

destino do Japão, com o general Joseph Stiliuiell, coman
dante das tôrcas dos EE. UU. na China, Índia e Birmâ
nia. (Foto da Inter-Americana),

11.666.189,20

Rio,5 (A. N.) - Segundo 1'e- zam problemas sociais, encon

velam os nossos livreiros, vi- trando-se em decadência a no

vem êles agora aqui no Rio em, vela e assuntos de amor. Nota
boa situação. Alegam que nun-

I
se, também, que revive o inte

ca se comprou tanto livro nes- rêsse pelos filósofos sendo de
ta capital, como atualmente. notar, por exemplo, como Des
Revelam que, ao contrário de cartes é comprado. Por sua vez,
antigamente, já existem escrí- a literatura inglesa começa a

tores brasileiros, como Jorge ter procura especialíssima. To
Amado e Érico Veríssimo, que davia, o que mais está impres
j á conseguem vender mais de
10 mil exemplares. Detalhe in- sionando os livreiros é o síngu
teressante é revelado por

umi
lar interêsse pela literatura

livreiro, quando diz: "Também russa, não sob o ponto de vista
nossos operários começam a ler dêste ou aquele regime ou sim
bastante' e é admiravel ver co- patias políticas, mas de uma

mo procuram livros técnicos curiosidade intelectual, em fa
sôbre mecânica, eletricidade, ce dum povo que vem desempe
etc. Quanto a romances, só nhando presentemente papel
têm saida aqueles que tocalí- tão preponderante na guerra.

ESPERANÇA

'.r-RANSFERÊNCIAS CONCE·
DIIlAS PELA }'. c, n,

Tolentino Santana Filho do
quadro de profissionais do Co-
brasll E. C. da L. L. D., para o RiU }lUXAS GERAIS
Ftgueírense F. C. Atlético 4 x 7 de Setembro 1.
Antônio Abreu, do Peri For- Siderurgica;2 x América 1.

.rovlârto da L. M. D. para o
'

G. E. Olímpico da L. B. D. E.il'I Cl'ltI'I'IlU.
Leôncio Solano de Amorim, Curitiba F. C. ;:: x C. A. Pa-

do S. C. Bandeíramtes da L. B. ranaense 1.

D_ para o C. A. Humaitá da
.' -, f , , , f T

L. J. D. sun.;:.,n_R(�l( OS 1,. L X A.. A.

Djalma Hipólito da Silva, do I lURRHU "VERDE

lcis F. C. para o Netuno F. C. O nosso colgca Waldir de IOliveira Santos, recebeu de

PEDIDOS DE INSCRICÃO NA Cresciuma, o seguinte telegra-'
F. C. D.

�

ma: I
Cresciuma. LI _ Vencemos IIjôgo em Araranguá de 4 a dois.

Abraços. Johnson. .

UES�LTADOS-nos JOGOS I
llE JHHUNHO j

Florianópolis: I
Orispim Mira 11 x Netuno 1.1Figueirense 3 x A. A. Liceu.

Imdustrtal 1. ! ·_-�-'-_'-_�---"'-'.......,..-.r-..-'__-'�--_--_-w-.-...-_-.-_-_-....-.._-.....-_-_-_-...
-

__-.-...--�------.---....,.,.,.,.,..--
R.

I, i

Flu���ense 1 x Bang1 4. ! � COMPANHIA "AUANÇA DA BAlA" I

Flamengo 1 x Madureira 2.1�- Fundada em 1870 - Séde: BAIA
.T..tUIEI,A DO CAMPEONATO Botafogo 2 x Canto do Rio 1.' � INCJ::NIJlOS E TRANS]!On'l'ES

PAULISTA América 3 x Bonsucesso 1. i � l'a,,,, ... , e ,,, ... r081; .•••••• , Cr$

Com os resultados da nona São Paulo: I" Cltr"" ,lo balanço ele tD4Z:

rodada, a colocação dos clubes São Paulo 3 x Palmeiras iL í � H"'hl",l",.,.Ollkl,,,,.,,, '" Cr$ 4.990.477.600.58

por pontos perdidos, ficou as- Santos O x S. P. R. 1. I ç ���v��'" Cr$ 70.681.048,2,()

sim constituida: Paraná ; I � Stn tst.r'os vagos nos Ultimo" 10 anos ..'..'.".".". 6:: l:::��::��:��
S. Paulo e Palmeiras em prí- Atlético 1 x Coritiba 3.

,
� ReSl-,r>nsatilllfiad€8 Cr$ 76.736.401.:100.20

...........H••O=e e i 1,;""" Ut r�lz wrédlos e rerr-enos j .•..•••..•..•... C'ri :t3.742.657,44
I)llll'"'! ORES: - Dr. Parn1l1o d'Ult.ra Freire de Carvalho, Dr. Franc.laco

AS BALAS FUTEBOL, depois de 6 anos de sucesso oe sa � Antsro Massorra.

em S. Paulo, chego ram em Florianópolis. AgencJas e sub-agências em todo o terrttórto nacional. - Sucursal no

São essas as BALAS que distribuem mais prêmios OruguAL Hegukidores de avarias nas prtnctpats cIdades da América, Europa

no Brasil: Bônus de guerra. Rádios, Relógios, Patins, e Afrlca.

Bonecas, Chu teiras, Máquinas. Fotográficas, Luvas de
Box, Bolo oficial n° 4 para Futebol, Estojos de xícaras,
Equipamentos paro Futebol, Ferros Elétricos, etc.

Visitem o exposição de prêmios, na Praça 15 de

vemb.ro, c.tEdifício Estrêla".

O' ESTADO Esportivo

do .Farmacêutlco NILO LAUS
Hoje e amanhi ....rá a tlua preferlcla

Orolf.. • ..elon.ta e Ntranjtairu - Homeopatlu - " ....fluo..,.....

Art1u:". de borra"'a.

PREÇOS MÓDICOS.

Vende-se um por Cr$ 15.000,00<
sito na ruo. Menino Deus. com

58,5 rota. de fundos por 6 mts. d.e
frente. Tratar com o chauffeur da
co.rro 1-595, no ponto dos auto-

617.-1

AGENTE EM F'I..ORIANóPOLlS
C AMP () S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmídt, n. 39
Caixa Post.al D. 19 - Telefone 1.08.1 - End. Telegr. "ALIANÇA" R E N N E RSUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

No- ! NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
I
___._ - • _.,_a a_" . " __"..,,_1
Os livreiros estão bem 1

"4' Crediária Para-Todos"!

TR�JES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de. c-s 430,00 a 465'_
COLEGIAIS =c-s 140,00 a 170.
MILITARES o-s 320,00
PANTUFAS c-s 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480.
SAPATOS de Cr$ 50,00 a 255'.
AGÊNCIA: PEDRO SOARES -- 9

Tln�INOS DA SEIUANA 1 meiro lugaÍ'�' com 4 pontos per
Dia 6 de junho - 3a feira - didos.

Lopes Vieira F. C. Ipiranga e Juventus em se- .

Dia 7 de junho - 4a feira - gundo lugar com 5 pontos per-
A. D. Colegial. dídos ;
Dia 8 de junho - 5a feira - Corintians e S. P. R. em ter-

\ Paula Ramos E. C. (pela ma- cetro lugar com 6 pontos per-
nhã). didos.
Dia 9 de junho - 6a feira - Santos em quarto lugar com

Boeaíuva E. C. 7 pontos pedidos.
Dia 10 de junho - Sábado Portuguesa de Desportos em

- Livre. quinto lugar com 9 pontos per
didos.
Portuguesa de Santos, Jaba

quara e Comercial, em sexto

lugar com 10 pontos perdidos.

Rua Felipe Schmidt. 38-Esquina Gerônimo Coelho-Telefone: 1595

Silvio Costa da Silva, Tolen
tino Santana Filho e Amaury
Botto Guimarães pelo Figuei
rense F. C.
Abelardo R. da Silva, Ervíno

Flausino de Souza e Djalma
Hípolíto da Silva pelo Netuno
F. C.

V. -10

I
\'t}

o distinto público de Florianópolis faça-nos
uma visita e ficará conhecendo o que há de

melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case
Ternos feitos para homens e crianças: Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns.
Temos secção especializada pa!'a confe ccõo de luxo. sob-medida.

Para-TOdOS)

Daniel da Cruz, pelo Carava
na 'do Ar E. C.
Antônio Rodrigues, pela Es

cola Insdustríal.
Saul Amorim, pelo Avaí F. C.

BALAS

f
U
T
E
B
O
L

As "Balas Futebol» cumprem sempre o quO'! p"(,l'1"'e��m!

1OrreIãS�·deTrãíiSmrssao
Vendem-se o preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

miras,

NOTE BEM:

«A Crediária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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heite GO

E �� A S

densado, em abundancia !
.MANAUS, 6 (Ao N.) ACABA DE CHEGAR A ESTA CAPITAL, 'JM CARREGAMENTO DE
LEITE CONDENSADO, CAPAZ ,DE SUPRIR A PRAÇA LOCA L E ABASTECER A POPULA

çÃO DURANTE MAIS DE TRÊS MESESe

Grassa em P. Alegre a «Febre de Pfeiffer»
Porto Alegre, 6 (C. P.) A reunião tornou-se interes- Trata-se de uma molestia

Sob a presidência do professor sante em vista de uma comu- que, muitas vezes requer díag
Tomaz IvIariante, realizou-se nicação do dr. Osvaldo Lud- nostíco diferencial com a gripe,
mais uma reunião semanal do wig a proposito de um surto as faringites, a difteria, a febre
Centro de Estudos da 2a Enfer- epidêmico de "Mononucleose tifoide e a sifils (Wassermann
maría da Santa Casa de Míse- Infecciosa", ou "Febre de Pfei- posi-tivo).

«Plano AU.nca»
..

córdía. Estiveram presentes à fer", que, segundo conclusões
,Serie 4 número 7522 Cr$ 50.(JOOOO Tipo libera sessão, além de médicos per- daquele clínico, está atacando, Concluiu a exposição do dr.
Milhar de qualquer ser i e ,Cr$ 2.500,00 » »tencentes àquela enfermaria, o desde algumas semanas, a po- Osvaldo Ludwig, os presentes
Centena Cr$ 600,00 -» »dr. Izidro Heredia, diretor do pulação da cidade. O dr. Lud- lhe apresentaram cumprímen-
Inversão do rn ilhar Cr$ 200,00 -» » Serviço Sanitário, e elementos,wig diagnosticou laboratorial- tos pela sua comunicação, a

Inversão da centena Cr$ 60,00 -» » de outras secções daquela ins- mente, em poucos dias, mais de qual mereceu comentários dos

,Serie 4 número 7522 Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico tituição. Jdez casos da doença. médicos presentes.
Milhar de qualquer se rie Cr$ 1.250.00 - l> »

Centena Cr$ 300,00 -» »

Tnversão do milhar Cr$ 100,00 -,. I)

.Tnversão da centena Cr$ 130,00 -,. »

ALIANCA
,

Séde: Avenida
DO LAR (Ll�DA_)

Rio Branco n. 9J ..... 5.0 andar

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do pais. são encontradas nos l)alcões da

li.

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

PLANO FEDERAL DO BR "\SU.
Resultado do sorteio realizado DO dia 31 dp Ms io

.de 1944. de conformidade com o Decreto-Lei n°. 2.8�1
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do �r, Fiscal Fe
deral P, grande número de prestamistas f' outras pessoas,
'.na séde da Aliança do Lar Ltda., (i� H côru« com as Ias
-truções baixadas pelo referido Decreto- Lvi.

Plano Especial- Premiado o n' 9.307
9307-Mi!har-PI'imelro prêmio DO valor ue Cr.$ 10.0(10,00
307-Centena - Premio no valor de Cr,$ 1.010.Oü

Inversão ._ Prem o no valor dl1 Cr.$ 3no,OO

Plano Popular. Premiado o n' 9.307
'9S07 -Milbar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00
307-Ceolena - Premio no valor de Cr.$ 1.200,00

Inversão - Premio uo valor de Cr,S 200,00

E outros jilrêrnios menores, de acôr do com e Regu
,lamento aprovado pelo Ministério da Faz enda .

OBSERVAÇAO - O próximo sorteio realizar-se-á no

}J "dia 30 de Junho (s exta-Feira), às 1-1 horas, de coníormída
r -de com o Decr-eto- Lei 2.891.

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 1944

VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federa!
Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O. Peçanha =-Diretor- Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
«que estejam com os seus tltulos em dia, 11 virem à nossa

séde. para receberem seus prêmios. de aeôrdo com o nos

<80 J{(>gulamf'oto,

"f
--------------------------�-------------------------

,Aos sócios da Associa�ão Vomercial de
Florianópolis

AVISO IMPORTANTE
1\ Associação Comercial de Prertanânelís insiste em

-recomendar aos seus associados, afim de lhes evitar mui
tas e processos criminais, a fiel ohservancta da tabela
de preços em vigõr, visto achar-se a Comissão de Abas
lecimento do Estado exercendo. por seus fiscais, a mais
rigorosa vigilância e disposta a punir severamente os
infratores.

- Avisa. outrossim, que, para govêrno dos srs sócios,
terá afixado, à entrada da sua séde, um quadro, com
escIare cimentos sôbre Hberaçãn de açúcar, resoluções da
Prefeitura e da Comissão de Abastecimento.

Florianópolis, [) de junho de 191tlt.
5 v.I

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

RIllIIi Conselbeiro Mafra, 4 e 5 - fONE 1.642
Entrei' I domicilia

I

Diariamente receoemos novidaces ,

RUA FELIPE SCHr�IDT, 54 - FONE 1514

o do dia Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridad�

santo
S. Paulo, Patriarca e Martir

Em principias do 4, século nas'

ceu em Tessctlonica um dos maio
res defensores da divindaPe de
Cristo. Estudos tão profundos
quanto brilhantes e uma vida de
sólidas virtudes preparam no para
carreira cheio de sofrimentos e

cheia, tambem, de merecimentos.
Cedo foi Paulo para Constantino
pla onde grangeou a estima de s.

Me'trÓfanes. então patriarca da'
quela cidade, a tal ponto que es

te mandou o jovem clérigo como

seu delegado para o célebre conaí
lio de Nicéia. De volta a Constati'
nopla, foi ordenado sacerdote. Dis
tinguiu-se de tal forma no desem
penho de suas funções que o pa
triarca moribundo indicou-o como

seu mais digno sucessor. Os aria

nos, desde o começo do pontifica
do de Paulo, mostraram-se inimi-

gos inexoráveis dêle. Conseguiram Convido, por êste modo, as associações religiosas e a poptr
várias vezes que fosse deportado, lação em geral desta paróquia e da do Imaculado Coração de Maria,
pelo imperaàor. Mas, sempre foi CO[1:. as respecUvas capEJa.s e Ioccal ldodes , u t" .....u.r J;>Ql'te na. solene
chamado de volta. Em 350, porém procissão de Corpus Christi, NA PROXIMA QUINTA-FEIRA. 8 do cor

faleceu o irmão do imperador rente, de acôrdo com o edital de 31 de maio findo, de Sua Excia.
Constancio e este já não precisava Revrnc ,

ter considerações por seu irmão.
Por isso, desterrou a Paulo mais
uma vez, entregando-o assim aos

seus inimigos. Estes langaram-no
para um calabouço e. quando o

santo resistiu à fome, estrangula
ram-no no dia 7 de junho de 351'

Procissão de Corpus Christi
De ordem da Provedoria desta Irmandade e Hospita',

convido todos os nossos irmãos e irmãs para, no dia 8 do
ccrrente mês, às 15,30 heras, comparecerem na Sacristia da
Catedral' Metropolitana, afim de, revestidos de balandráus e

fitas, acompanharem a Procissão de Corpus Christi, 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.
�---------------------------------------------------

Corpus ChrístíProcissão de

Florianópolis. 6 de junho de 1944
Monsenhor HARRY BAUER, Vigario Geral.

Páscoa dos Comerciários e

Bancários
Santo do dia 8 C -. A Comissão promotora da solena Comunhão

00Vlle Pascal dos Comerciários e Bancários, que se

A Festa do (orpo de Deus realizará no dia 11 de junho corrente, às 6 horas da manhã,
Na primeira metade do século na Catedral Metropolitana, durante a Missa que será, celebrada

13, teve a B. Juliana Corneliense. pelo Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Merropotitano, que presi-religiosa do mosterio de Cornillon-
Mont perto de Liege, uma visão, dirá a solenidade, vem por êste meio dirigir convite a todos 09

Via ela, sob a imagem da lua empregados do comércio, comerciantes, trabalhadores em indús
cheia, o .ano eclesiástico. Na Imo- trias, varejistas, empregados e diretores de Bancos e estabele
ger;t ho.víu uma manha e�cu:�, e

ICimentos
de crédito quer em atividade, quer já aposentados, a

Juhana entendeu que ela slgnlÍlca' '. _ ,_

va que faltava uma festa para a participarem daquela solene mamfestaçao de fe. Poe empenho
glorificação do Ssm' Sacramento. a Comissão em frisar que a Páscoa deve ser uma demonstra
Dirigiu-se a ,Roberto" Bispo de _Lie I cão de classe, um testemunho coletivo da fé herdada dos maio
ge, ao arcedlQg? .

Jaco Pantaleao e
res e que a todos deve levar ao cumprimento do dever máxi-

ao monge dorrrirricc.no Hugo. Estes

I
' .

examinavam a comunicação de mo do católico.

Juliana. Falecendo o bispo pouco Florianópolis, 5 de junho de 1944.
depois, introduziu Hugo, que en- A COMISSÃO.
tretanto fora nomeado Cardeal-Le· .....
gado, a festa do Corpo de Deus
em Liege e nas dioceses vizinhas.
Em 1264, Jacó Pantaleão foi eleito
Papa, tomando o nome de Urbano
IV', e êle extendeu a dita festa à
toda a Igreja. St.' Tomás de Aqui
nos escreveu o ofício festivo. Por
meio desta festa e, principalmente
por meio da procissão teofórica
quer a Igreja avivar a fé dos co.tô
licos na presença real de de Jesús
no sagrada Hóstia. E não há, pa
ra o católico, nada mais natural
do que es+o hornonagem públiCa ao

Rei Eucarsitico.

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

S
THE LONDON ASSURANCE

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

,•••••••••••••••8 •••••••••

CASA MISCELANEA, distri- PrefoJtlgla O GOl'êrno e a.

buidora dos Rádios R. C. A I classes armadas, - o. ser'.

Victor, Vávulas e Dsicos. I um "Quinta - eohnd.t.A"'. (Lo

Rua Trajano, 12. Q. lf.)..-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Foi iniciada a derradeira fase
ROMA, 7 (U& P.) -�� INFORMAÇõES CHEGADAS A ESTA CAPITAL INDICAM QUE OS EXÉR
CITOS ALIADOS JÁ INICIARAM A FASE DERRADEIRA DA CAMPANHA NO TERRI..

TóRIO DA IIÃLIA.

LIRA TENIS CLUBE -

Deu 5 tiros na espêsa, e matou-se I
Rio, 7 (E.) - Sabe-se ago-I de novo o revolver, meteu o I

Ta novos detalhes da tragédia cano da arma na boca e incl

i-Idesenrolada, nas últimas horas nando-a para cima arrebentou
da noite de ontem, na alcova os miolos, tendo morte instan
do casal Freitas Ramos, resí- tanea. Quando as autoridades I
dente na casa 13 da rua Arau- éntraram no quarto, depara-j
jo Leitão. A sra. Nair alvejada ram com um quaelro trágico:
cínco vezes pela esposo José D. Nair, esvaindo-se em san

Julio, correu para a janela ela gue, em estado desesperador.
casa, gritando por socorro, junto a janela, apresentava
José Julio, então, carregando quatro ferimentos na mandí
e bula, no ventre, no pulmão e na

Cruz V. Brasileira coxa; um cão perdigueiro, que
dormia sob o leito do casal,
uivava junto ao corpo ensan

guentado de seu dono; duas
inocentes crianças, em dois

berços, únicas testemunhas da

tragédia, choravam apavor L

das.
D. Nair, depois de socorrida

na Assistência do Meyer, foi
internada no Hospital de Pron
to Socorro.
José Julio de Freitas Ram03,

funcionário da Fazenda e mé
dico, tinha 3G anos de idade.

Apesar de físicamente forte era

um enfermo mental. Esteve re·

colhido à Casa de Saúde da Gá-

Enfermeiras para o

Corpo Expedicionàrio
Acha-se aberta na Secreta

ria da Cruz Vermelha Brasilei
ra F'Ilial de Santa Catarina a

sas,

A inscrição acha-se aberta
desde já e será encerrada logo
que as autoridades militares
comunícarem a esta Filial a

data da abertura dos cursos.

Florianópolis, 6-6-1944.
Dr. J. :Jl'Iadeil'a. Neves

Secretário Geral

vea, há tempos, de onde saiu

aparentemente curado e contra
a vontade de seu pai. Presume
se que tenha cometido o crime
acometido de uma forte cr ise
alucinatória.

Dia --- Sábado Grande
.. ,

soiree10

"

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

inscricão das enfermeiras sa

.marttanas e socorristas que do

.sejam fazer parte do corpo de
saúde que acompanhará o

Exército Expedicionário Bra
sileiro.

Esta inscrição se fará, preli
mínarrnente, para a matrícula,
no curso de emergência que se

fará oprtunamente em Curiti
ba, no Serviço de Saúde da 5a.
Região Militar, com a duração
de 6 semanas e dirigido pelo
-sr. Coronel dr. Ernesto de Oli

veira, Chefe do Serviço de
,Saúde da dita Região.

As candidatas deverão apre
sentar à inscrição os seguintes
documentos:

a) certidão de idade origi
nal, provando ter pelo menos

:20 anos e no máximo 40 anos.

b) diploma de enfermeira 11-samarttana ou, socorrista.
c) carteira de identidade.

d) dois retratos 3 x 4 cms.

A inscrição será feita na Sé-
de da Filial da Cruz Vermelha
Brasileira desta Capital e,

quando forem chamadas para
seguirem para Curitiba recebe
rão cada uma, a respectiva pas
sagem de ida e volta e a im

portância de mil cruzeiros pa
ra a sua estadia em Curitiba.

De acôrdo com as autorida
des militares, as alunas dêste
curso de emergência poderão
ficar hospedadas no Colégio
Sagrada Família no Colégio 3.
José ou no Hotel Magestic - à
escolha de cada uma - onde
lhes está garantido o lugar,
bastando a ajuda de custo para Comprar na CASA MISCE

a cobertura de todas as despe- LÂNEA é saber economizar.

,.
Com a aquisição do médio Hen-

rique e do goleiro Soncini, o Bo

Belém, 6 (A. N.) - O gene- cauva aumentou o seu poderio,
ral Wooten comandante che-. formando. assim, uma equipe quSc j

Rio, 7 (E.) --,- 0$ funcioná-' f d ':t .t _ i ano i muito trabalho dará à A. D. Cole�

rios alfandegários pleitearam
e o exerCIa nOI e ameI' c " I gial no pr6ximo dorniriqc
em operações no Atlântico Sul,

, .

junto ao presidente da. Repú- visitou ontem à tarde o inter- Mal1dou buscar
blica revisão das quotas que ventar federal, palestrando de- Informam de Porto Alegre que 0-
lhe foram fixadas pelo decre -

moradamente com o chefe do Barriga·Verde, o próximo adversá-
to n. 23.517, de 20 de novembro Executivo pernambucano. rio do AvaÍ na cidade de Araran-
de 1933, e consequente reclas- guá, mandou busco.r , para o pré.-

sificação de seus cargos atuais, l io , de domingo p' ó .Irno I na capi-
tal gaúcha, I goleiro e 1 médio-

em padrões mais elevados. O

Cbassl·s e motorqs esquerdo.
DASP, no entanto no parecer t> ---------------

que emitiu sôbre o assunto con-

para Sa-o P�ulocluiu que não assiste razão ii
àqueles funcionários opinando
pelo arquivamento do processo São Paulo, 7 (A. N.) - Fo

relativo à matéria. Idêntica re- ram encomendados nos Esta

clamação já fôra objeto de es- dos Unidos trezentos e vinte

tudos do DASP que, em 30 de três chassis e cento e trinta e

junho de 1943 verificou a im- cinco motores para as ernpre

possibilidade de ser tomada a sas de ônibus desta capital.
medida em apreço, por cornple Dessa forma inúmeros ônibus
ta carência de amparo legal. O atualmente encostados volta

De regreaso de sua viagem parecer emitido naquela épo- rão a circular auxiliando a 80-
--

REASSUMIU SUA CLíNICA ca, bem como o de hoje, mere- lução do problema do transpor-
Das 3 às 6 hs. ceram a aprovação do presí- te coletivo em São Paulo, cada

Rua Fernando Machado, 11 denta da República, dia mais sério.

I
ABATIDO UM CAÇA NAuISTA - Esta fotografia,

tomada durante o auge de urna batalha aérea sõbre a

Alemanha, mostra um avião de caça nazista, quando se

incendiava, depois de um encontro com um avião nade-

I americano. (Foto da Inter-Americana).
---'"-'"_-..._-_,._. .,._-_._._._--_--. .".....-_...._,._.__.................-_-_-__...._-_-,.... - .........._...-.---.",

I Handada
I arquiva_�

-----

Dr � Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos

o graL Wooten

o Barriga·Verde venceu
Embora a assistência fosse dimi

nuto, as partidas de basquete e

voleibol di�puta.das, on tern , entre

as equipes do Barriga- Vel de e do
Lira, em disputa do Co.mj-eoncrto
da Cidade, causaram grande emo

ção aos assistentes. Na partida de
voleibol, so iu vencedor a f'quipe do.

Barriga Verde por 2 a O, contagem
está facilmente corquistada. Po
rern , a de bosquwte despertou mais
atenção devido às jogados emocio
nantes de ambas a equipes. Soíu
vencedor', também, o Eíve do Bar·
riga-Verde, pelo score de 24 a 15.
Os quadros de volly jogaram as

sim constituidos:
BARRIGA-VERDE -Nunes, Dirio,

Ponciano, Vadico. Chocolate e

Otávio.
LIRA -Boos, Taréco, Bcrbcto;

Gonvéia, Selva e Soncini.
Os fíves de Basquete jogaram

com a seguinte formação.
BARRIGA-VERDE - Jair. AldG.

Nazareno, Vadico e Chocolate.
LIRA -Bicudo, Cacáu. Lauro, Ta�

reco e Gouvêia.

Treína amanhã o esquadrão do
Paula Ramos
Afim-de se preparar para o jôgo

de domingo próximo frente ao Lo
pes Vieira. o técnico Ramulfo pe
de o comparecimento de todos os

seus comandados amanhã, às S
horas, no Estádio da F.C.D.

Hoje a segunda partidêi da
série melhor de três
Dar se-á, hoje à noite, na praça

de esportes do Lira Tênis Clube, Q

segunda partida de basquete e vol-.
ley-ball. Caso o Barriga-Verde leve,
nqvamente, a melhor sôbre o Lira.
sagrar se·á campeão da cidade.

o Bocauíva reforça a

sua equipe

Doencas das cria nças
Laborat6ria de Anális�s

Consultas dior;àmente. das
3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado,7 (Ed.S. Francisco)

Res.: rua Vise. Ouro Preto, '/4.

Fpolis., 2-6-1944

I
J
I

Mulher na direcâo
dum posto
Aracajú, 7 (A. N.) - O go

vêrno do Estado contratou :t

sra. Maria de Lourdes Barreto
para dirigir o Posto de Pueri
cultura localizado no bairro de

Siqueira Campos. Êsse posto
acha-se instalado em prédio
próprio, adaptado à finalidade
de grande consultório de clí
nica médica de criança.

AVISO
Dr. M. S. Cavalcanti

Aldo Rocha e Ruth
Fidélis Rocha

participam a seus parentes e

conhecidos o nascimento de
sua primogênito
ALDA-MARIA

"A BandeIra Nacional quando em pr-és
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da colona, se isolada; à direlta da.
testa da coluna. se houver outra bandei
ra; à f"ente e ao centro da testa da co
luna, dois metros adiante da linha pejas
,Jamais formadas, se concorrerem tr!!..
nn m:.iq h::llntlpf'rftQ" (np""rlP'fo...lp.' n. 4J�45.,

Exijam o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

recornmeuda ..se para roupa fina € roupa commnm.

C] A. WETZEL IND-D�TRIAL-JOfNVILL_}� (Marca regtsr.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PÉLES
Ál'tig'os para senhoras

Boléros de péle desde ", . , , , , , , , , , .

Renards Alaskas à """"""'"
:Martas, par : .

Renards Isabél ,
..

Argentês finíssimas á , ..

Capas e casacos de lontra, BLEU, Ar-
gentê, Visonéte, etc. por preços es

tupendamentes baratos.

CAMA E JANELAS
EDREDONS de seda, duplos, feito á
mão, á .

Linho belga p/Iençóes, largura, 2,30
metro , .

Pilet á mão, metro .,
.

Stores superiores á .

Tecidos para cortinas, linda padre-
nagem, metro .

\

Artigos para homens
Capas de gabardine, pura lã â
Capas de chantung, duplas á .

Alta novidade em capas de chantung
encorpado, tipo gabardine á .....

Finíssimas capas de gabardine, iguais
as vendidas na praça a 500,00
por .

Sobre1tudos de corte elegante e supe-
rim qualidade á .

Sweters algodão á .

Sweters pura lã á .

Sweters pura lã c/ mangas compridas
á

.

Casemiras de lã, corte (gde. pechim-
cha) .

CASEMIRAS FINAS, recebemos o

que há de mais moderno .

o-s
275,00
390,00
175,00
790,00

1.590,00 APAR}�LHO UE J.AN'l'AR, VHÁ E
eAFÉ (Ingleses) ainda temos :>1-
guns, por preços convidativos.

SEDAS
Kimonos, acolchoados á .

Jogos de Jersey á .

Calças de .Jersey á ,
.

Camisolas 1iiníssimas á : .

ASTRAKAN SEDA métro .

Blusas de seda á .

SeItas em metro, só temos em quali-
dade natural, por preços realmente
baratos!

;

LÃS
Manteaux de pura lã, tipo reclame á
Manteaux de superior qualidade, á ..

Manteaux com forro seda, últimos
modêlos á .

Idem, idem em lãs lisas, confeção
finíssima á .

'I'a illeurs de pura lã á .

Blusas de pura lã desde .

TAPETES

Cruzeiro 0,50x1,00

0,60x1,20

1,20x1,80

1,60x2,30

200,00
39,00
13,00
50,00
90,00
15,00

ss.oo
135,00

200,00

235,00
135,00
35,00

39,00

50,00'

175,00

395,00

2,00x3,00 490,00

Smirna 2,00x3,00 870,00

Oriental 1,20x1,80 255,00

Bagdad 2,00x3,00 1.080,00

Temos ainda 1 CHIRAZ legítimo,
2x3, fabricado no Marrocos Fran-

CêR, por , , g.900,oo

im )ulsionando a marcha da sua SEKSA(IOIiAl

e VITO�IOSA LllUIDAÇlOI cem o acréscimo

(a; nE:EW-'IINrAi �OVIDADES DE ESTAÇÃO e

ainda com lirr.a MAIOR BAIXA DE PREÇOS

375,00

A MODELAR'185,00
26,00
16,00

8,70
se ufana do êx:to obtido, ao mesmo tempo
que m3nifes a o quanto lhe é slnreremente

gr ste o fato de representar essa sua liquidação
um O':ODII>O E REAL FAUTOR DE ECONÔMIA

para a POPULAÇÃO FlORIANOPOLlTANA,3 quem

TANTAS ATEHÇÓES DÉVE !

Casaquinhos para meninas
e meninos!

260,00
245,00

Capinhas colegiais
e sobremdostnnos.

Legítimos PanneuuI Franceses

Congoleuns e passadeiras
de Cengeleum !

375,00

345;00

375,0)
14,00
40,00

59,00

125,00
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A notícia eletrizou os russos

...

""

MOSCOU, 7 (U. P.) --- A NOTíCIA DA INVASÃO ELETRIZOU OS RUSSOS. AS DUAS PALAVRAS ANUNCIANDO O FATO

PROPAGARAM-SE PELA UNIÃO SOVIÉTICA COM A RAPIDEZ DA LUZ. TODA A RúSSIA VIBRA DE ENTUSIASMO E J�
NÃO PERGUNT�, COMO VINHA ACONTECENDO HÁ DUAS SEMANAS) SE A INVASÃO COMEÇARA. O COMUNICADO OFI-,

CIAL DO GENERAL EISENHOWER FOI LIDO COM VOZ GRAVE E PAUSADA PELO MESMO LOCUTOR QUE ORDINARIA.

MENTE TRANSMITE AS ORDENS DO DIA DO MARECHAL STAlIN.

Rogando proteção ao Todo-Poderoso
Washington,7 (U. P.) - Em I conquista e, sim, contra a so-.

alocução, irradiada pela rêde berba. "Êles lutam - afirmou
Londres, 6 (U. P.) - Os téc-

de emissoras norte-americanas, - pela liberdade, pelo império
nicos de aeronáutica dizem que o presidente Roosevelt exortou da justiça" e da tolerância, pelo
a altura de 5.000 pés é o "této"

o povo norte-americano a ele- reinado da boa-vontade entre
bastan�� re�uzido para" a ação var suas preces a Deus, pelo te- os homens. Alguns não volta-

b "1" IdoS
avioes Marauders, que, liz termo da cruzada aliada rão, e a estes praza ao Todo

rasl elrOS pela primeira vez nesta guerra, contra os inimigos da h�mani- Poderoso recebê-lo� em se� rei
desceram das grandes alturas dade. "Nesta hora crucial - nado. Que Deus nao permita o

Rio, 6 (A. N.) - A agência pré-nos realizar o que estiver para se empenharem a, fund? disse o presidente - peço-vos menor enfraquecimento de
Nacional colheu nos altos ao nosso alcance, e mais ain- na bat_alha que marcara a_ 11- que vos junteis a mim, rogan- nosso espírito de luta. Que as.

meios militares estas interes- .da, se possível, para o seu rá- bertaçao da Europa. do ao Todo-Poderoso sua prote- peripécias desta c r u z a d a"
santes declarações sôbre a in- pido e feliz desfêcho". Do ge-

I ção para nossos filhos, orgulho quaisquer que forem, não nos

vasão da Europa pelos exércí- neral Valentim Benínio, co-

N It
'

1- da Nação. Pais, mães, filhos, desviem de nosso firme propô-
tos aliados: Do general Mau- mandante ela Primeira Região a a la espôsas, irmã-s e irmãos dos sito. Que nos auxilie a fUl�rício Cardoso chefe elo Estado Militar: "Não há, neste mo- bravos homens que lutam além nar os arrogantes apóstolos d.,
Maior do Exército: - "Che- mento ele emoção, um só bra- Nápoles, 7 (U. P.) - Um co- mar, estão em suspenso, acom- superioridade racial. Que nos

gou em meio ao nosso geral sileiro que não esteja a vibrar rnunícado expedido pelo Q. G., panhando e partilhando sua ajude a defender nossa patría,
júbilo a hora anciosamente es- de entusiasmo pelo magnífico Aliado diz que bombardeiros sorte. Milhões de almas reno- e a de nossos irmãos aliados,
perada por todos nós das Na- acontecimento. Com as tropas i médios e pesados se empenha- vam sua fé no Todo-Poderoso, afim-de construir um mundo

ções Unidas, homens e mulhe- de Eisenhower e Montgomery. ram em ataques às comunica- nesta hora de sacrifícios de pacífico, onde vivamos livres,
res, civís e militares. E que es- avançam pela terra ela Fra.nça I ções do inimigo no norte da seus entes mais caros. Não des- nas graças do Senhor".
sa espera não foi menos anelo- agora reconquistada,' a civili-; Itália, atacando os pátios ter- cansarão em sua aflição até �-_........w.- -_....-__........- �

sa da parte do inimigo, pude- zação e sociedade, levando de roviários de Terrara, Castel- que surja o dia da vitória".
mos constatar hoje, de madru- vencida a escravidão e a bar- Maggiore, Bologna, Faenza e Lembrou o presidente Roose

gada, ao saber do nervoso de- bárie. E com elas avança o co- Forli, bem como várias pontas velt, que os aliados não luta- Amanhã. dia santo de guarda..
safôgo com que os locutores ração do Brasil". de estradas-de-ferro.

_

vam por simples espírito de o ESTADO hão circulará

da rádio alemã anunciaram o

Florianõpolis, 7 de Junho de 1944

Os «Marandersn
em ação

Palavras de militares

E C Z E MAS,

�
c

j

o . japonês matou ii mulher e

cinco filhos, e sulcídou-se
Salto Grande, (S. Paulo),

71
tendeu fugir era tarde. O seu

(E.) - Ocorreu nesta localída- marido agarrou-a e a pobre
de, em aprazivel ilha do rio mulher teve o mesmo destino
Paranapanema, uma impres-t dos seus filhos. Consumada a

sionante cena de sangue, da I horrível tragédia, o treslouca
qual foram protagonistas um do homem pôs têrmo à vida,
casal de japoneses e cinco fi- atirando-se também no rio Pa
lhos menores. No dia 28, che- ranapanema. As cenas foram
gou a esta cidade uma família vistas e relatadas por um gru- Londres, 6 -U.�- O correspond-:n:
de japoneses desconhecida no no de moças as quais se en-

te da NBC, DaV1d �nderson, AIn
'. �,

I formou que sumbm-inos de bôlSCl'
lugar, a qual, depois de alguns contravam naquele local a pas- da armada hritcinica estiveralD
passeios, se dirigiu à meneio- seio e que receiosas de que al- empenhados: nos últimos três dios-
nada ilha, às margens do rio go mau lhes pudesse suceder, na tarefo; de c:.0locar. indicaç�es no

Paranapanema, no início do devido à furia do desvairado costa �e mvasao ofirrr-de gUlcr o
.

" ".
. lanchoes de desembarque poro.

Canal do ,Inferno , afim de japonês, não se aproximaram pontos designados previamente.
merendar. A certa altura, num do lugar da tragédia, afim de Anderson também anunciou qlll!'
gesto desvairado, o chefe da ta- impedir a sua consumação. todos os aviões das Nações Uni�Ql!\
mília agarrou uma de suas fi- "'-....-----.---...---....-.--------..- -_.................., � pc:"rtir de h�je, ad.otarão a ;U\�

. slgnla das Naçoes Urudos, que sera-
lhas de maIS ou menos dez composta de faixas brancas e pra-
anos, que trazia ao colo uma tas, alternadas sobre as asas. nc&·

criança de ano e nieio, e Ian- li: U.!. OOENÇA. parte inferior da fuzelagem.

çou-as ao rio. A menina, ten- � .P'I';!:IJILIA,OS.!. Londres, 6 -U'P A agência Tran-
tando defender-se e ao irmão- c.... "AJO.

soeean informou que a luta entre
zinho, agarrou-se nas pedras li: PllA. A. 1U.ÇA as fôrças navais alemãs e as fôr;:
das margens, recebendo, então, ....um.n: .!. 0011- ças de desembarque alindas estilo

um ponta pé de seu pai, rodan- • BATEL-A COI O g\mhando víolânctu na foz do Se-

Os Pálidos, Depauperados. do pela correnteza sem largar r!Il'JI'IIII'lllwll�t'J,1 f�s� �:g:�d� :n�';;r:ns�;:��})� �oo
Esgotados. Anêmicos, da inocente criança. Ato conti- U W IlU! "h unidades anfíbias aproximam-se

Magros, Mães Que Criam. nuo, o japonês correu atrás dos ......�w..- •__• do litoral. nas prox;imidades de:,

I Avranches. mas a ag�ncia infor-
Crianças Raquíticas rece- outros filhos e, a cançando-os, Casa no centro motiva referida não fala em de-

I berão a tonificação geral arrastou-os e atirou às águas. sembarques das tropas aliadas.
do organismo com o A mulher do tresloucado japo- Vende-se, em ótimo local,

Inês
assistiu a impressionante para família de tratamento, Não tenhas dfivlda em ãe

cena sem esboçar um gesto de com terreno disponível para nunclar um "qulnta.colona",.
defesa em favor de seus filhos, mais uma construção. por mais que pareça teu "JJ)J..

assistiu-a como que petrifica- Informações: Rua João Pin- go; não merece tua estima \lIJf);'

______..._.......--.._11Il= ................ ....:.. ""'''''__............._................. da. Quando voltoQ a si e pre- to, 5 - térreo. 5 v. 1 traidor d. P'trla. (Lo D. li.).

primeiro desembarque da gran
de invasão. A queda de Roma,
metrópole do mundo católico,
parece ter sido simbólica e ex

pressivamente escolhida pa
ra marcar o início duma nova

era para o mundo e para a hu
manidade. Por maiores que se··

jam os sacrifícios e por mais
árdua que seja a luta, melhor

prêmio não poderiam ter tido
os valentes e heróicos cornba- A perdicão da 31

"

d
·

f d dtentes da velha e imortal Fran- «LuftwalfeJ) navIos o «eiXO» a un a os
ça do que ser a sua pátria, a

Londres 6 (U. P.) _ Submarinos britânicos, em atividade
pátria de liberdade, mais uma Londres, 7 (U. PJ - O ma- no Mediterrâneo e no 'Mar Egêu, afundaram 31 navios do
vez ainda, o fóco inicial da fo- rechal Goering dírigiu uma"'"

.

t t t
-

V· teIXO e avanaram ou ros se e em recen es operaçoes. In e-
gueira sacrosanta de purifica- ordem-do-dia a' "Luftwaffe", .

dêssea naví d b teci t d-e-seis esses naVIOS eram emprega os no a as ecimen o as
ção e da extirpação da tirania. comunicando-lhe a invasão da fôrças nazistas. No Pacifico e no Extremo Oriente, os submaO Brasil, que desde longe vem Europa pelas tropas aliadas. E rinos americanos varreram dos mares um número tambémcolaborando com todos os seus assinalou que "a aviação ale- iderá 1 d b

-...

f d dconsi erave e em arcaçoes immigas, a un an o em recen-esforços para a vitória, cabe mã deverá entrar em ação, tes operações nada menos de 16 navios. Estes resultados não.
ainda um sério dever a desel�- embora isso custe a completa haviam sido divulgados em nenhum comunicado anterior, de
penhar. Seus soldados estao destruição e morte da Luf't- Londres ou de Washington.
prontos, aguardando ordens do � affe".
supremo comando aliado, pa-
ra combater onde se fizer mís
tér; a população civíl, aos tra
balhadores de todos os ramos

de atividade nacional, impõe
se a máxima dedicação, na rea

lização das respectivas tarefas,
para que nada falte do que nos

cabe fornecer aos indômitos Onde eslá a

guerreiros e aos seus valentes «Luftwalfe» !..•
e denodados patriotas da fren- Londres, 6 (U. P.) - Notí
te subterrânea. Temos, não cias chegadas das "cabeceiras
que destruir o inimigo, mas, de ponte" aliadas, estabeleci
também, reconstruir todos os das na Europa continental re
povos amigos, que tão dura- velam que a aviação alemã
mente têm sido castigados. Es- ainda não apareceu para acei
ta etapa decisiva para o tér- tar o tremendo desafio que lhe
mino da guerra iniciou-se sol) está sendo lançado pelas fôrças
os melhores auspícios. Cum- aliadas em operações.

PARA FERIDAS,
(iovêrno reconhecido

INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A S,

Rio, 7 A. N - Os embaixador_
do Brasil e Estados Unidos, em

Quito. comunicaram o recc'nhe
cimen to do govêrno equotor-icno ;
por s s us respectivos países.

NUNOR EXISTIU IGURL

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

IOuIras no1ícias

SCORE DO FOLE
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Agora suspendeu ,

Lo r.d res , 7 U.P. -Portugal oeobe.
de su spende r totalmente sua expor
tação de Volfrâmio para a Ale
manha. o que mais apressorá (I!.

derrota elo «eixo».

ç;

6 mil aviões
LlOndres, 7 U.P. -Cerca de 6.0ext

m/iões acabam de levantar vôo",

rpmo ao continente europeu.
!

Qeeeb dos por Sua Santidade
.

Cidade do Vaticano, 7 U.P.-Mois
de 150 combatentes norte-am�t'i
canos, britcinicos, franceses e cana

denses foram recebidos e aben
çoodo s por Pio XII.

Londres. 6 ,U.P- A DNB anunci
ou que 35 tanques pesados anglo
norte-americanos foram desturidos'
e rn Avranches, na França.

Washington, 6 -U.P- O Departa
mento da Guerra revelou que uni
dades de assalto aliadas estõo e

quipadas com armas especiais. A
credita-se que êsses novos engenhos;
bélicos são de poder até agora des
conhecido quanto a seu efeitCi"
mortífero.

no mês de maio p. p.

s
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SANGTJENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniafo de
.

Sódio, etc-
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