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Aviões alemães
sobre Roma
Roma, 8 (U. P.) - Aviões

da Luftwaffe realizaram rápi
do ataque de fustigamento con

tra a zona de Roma. Os aviões
nazistas metralharam estradas
e lançaram bombas nas proxi
midades da capital ítalian.r,
tendo passado sôbre Roma, em
vôo baixo. A artilharia

.
anti

aérea norte-americana, entrou
em ação, nas várias secções da
cidade de Roma.

UM
/IW

BILHAO DE CRUZEIROS
RIO, 8 (A. N.) ... O PRESI DENTE DA REPÚBLICA A SSI NO U OEe,RETO-LEI,
AUTORIZANDO O MINISTÉRIO DA FAZENDA A EMITIR LETRAS DO TE
SOURO, VENCIVEIS A 180 DIAS, ATÉ O LIMITE DE UM BILHÃO DE CRUZEIROS5
Perdem os nazis
300 tanqu6s
Moscou, 8 (U. P.) - As ten

tativas alemãs para romper cs

linhas soviéticas ao norte ê

nordeste de Jassy diminuir rm
de intensidade depois que ,)S

nazistas, durante oito dias de
consecutivos ataques, exper í

mentaram perdas elevadas em

homens e material. O coman

do soviético diz que o número
de tanques perdidos pelos ten
tos sobe a trezentos.

o
(J MAIS AN'fIGO UUJUO DE SAN'rA CA'fARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

UM GOLPE DOS CANA-
DENSES

Londres, 7 (U. P.) - As fôr
ças de desembarque canaden
ses estabeleceram cabeças-de
ponte em Gemelos, Campagne

TAMBÉM A GRÉCIA? e Villot. Informações autoriza-
Estocolmo, 7 (U. P.) - Se- das deixam entrever que os ca

gundo recentes informações, nadenses venceram a tenaz re-

fôrças aliadas teriam desem- sistência oposta pelo inimigo e STALIN TELEGRAFA
barcado ontem em Patras, na avançaram na direção do inte-. Londres, 7 (U. PJ - O ma-
Grécia. Aliás, Sofia já havia rior. rechal Stalin telegrafou ao
anunciado "intensas ativída- / "premíer" britânico f'elícitan-
des sôbre a Grécia, há dois MU NI AINDA FALA... do-o pela invasão da França,
dias". Estoc9lmo, 7. (U. �.) - Fa- bem como pela queda de Roma

lando sobre a mvasao, Musso- em poder dos aliados, acres-
PLENO ÊXITO lini �firmou q�e os povos de 5 centando que tôda a Rússia vi-

Londres, 7 (U. P.) - O ES-Icontmente 'estão sem fala ante bra de entusiásmo.
t::do, l'.!aior �as F?rQas Expedi-, a magn�ude da luta que se de- I

cionarias Aliadas mformou que senrola. 'I'elegrama ao pres, Roosevelt
continuam as operações de de- Rio, 8 (A. N.) - O presiden
sembarque ao longo da costa PERDAS NAVAIS AMERI- te Getúlio Varzas enviou 0'-

A INVASÃO ERA. rARA DO]IlNGO francesa e que as fôrças inva- CANAS tem, à noite,
b

ao presidente
Londres, 7 (U. P.) - Revelou-se que a invasão da Euro- saras fizeram progressos satis- Washington, 7 (U. P.) - O Franklin Dellano Roosevelt fi

pu foi tentada para domingo, tendo sido suspensa, em conse- ratóríos. As operações aéreas presidente Roosevelt declarou, seguinte mensagem: "Congra
quêncía da agitação do mar, que ocasionou a perda de 4 Ian- da jornada passada foram co- ontem à noite, que as perdas tulo-me com Vossa Excelên-
chões ele desembarque, sendo, então, transferida para 24 horas. roadas de pleno êxito. navais americanas são de ape- cía pela primeira jornada da
depois. ,

nas 2 destróiers e 1 embarca- invasão da Europa, passo deci-'.

BRIGADA DE CHOQUE ção pequena e as perdas estão sivo para a vitória das armas:AmUrrEll[ A GRAVIJ)AllE Londres, 7 (U. P.) - Reve- representadas em 1 'lo. aliadas, a libertação dos paísesEstocolmo, 7 (U. P.) - Os círculo� oficia�s �lemã�s adI-x:i- lou-se oficialmente que os oprimidos e a restituição da
tem a gravidade do 112omento atu�l, pOIS o objetivo aliado na� I "Rangers" e os "Comandos" I CHEGAM FERIDOS E PRI- tranquilidade ao mundo. O goé a simples consecuçao ele cabe�eIr.as de p�nte; mas que sera constituiram a brigada-de-cho-! SIONEIROS vêrno e o povo brasileiro aCOI::�
logo desfechado o ataque ao proprro coraçao da Europa. ) que das tropas de assalto, que

.

Londres, 7 (U .. P.) - che,-j panham, com emoção e entu-
.abríram ontem a segunda tren- garam a est.a c::;tpItal, o,l}-tem a siasma, hora a hora, a marcha

OCUPADO UM PONTO FOR'TE

I
NOVOS DESEMBARQUES te na costa da França. ta:�e, o� pnmelf(�s fendas e elos acontecimentos, certos de

Londres, 7 (U. P.) - Os pa- Londres, 7 (U. P.) Os prisioneiros alemaes.
que para as heróicas fôrçasraquedístas americanos ocup�- I

aliados efetua��m !lavas de- ENTRANDO COM O PÉ americanas de terra, mar e ar,
ram a aldeia de Saint-Martm' sembarques adicionais na zona DIREITO EM CONFERÊNCIA serão de glória os dias decisí-
de Itarevelle, ponto forte ale-. do estuário do rio Orne, que Londres, 7 (U. P.) - "Rom- Rio, 7 (A. N.) - O ministro

vos, que se vão seguir, dura-i-mão que domin�va uma série passa por Caer:. Fo� o que. in- pemos as defesas exteriores e da Guerra, general Dutra, con- te os quais representam elas,de praias da península da Nor-jf'ormou a a g e n c 1 a nazista começámos a invasão com o pé ferenciou longamente com o
nos campos de combate, os po-mãndía. San Martin está situa-

I
"Transocean". d' it d d

.. chanceler Aranha.
. irei o, surpreen en o o mi- vos do nosso continente, dese-da a 3 quilômetros ao 'Iéste da migo". Foi o que afirmou o al- Rio, 7 (A. N.) - O conselheí- josos de paz e de justiça. Peçocosta na estrada principal que O DESEMBARQUE É EM mirante Ramsey, comandante 1'0 da embaixada dos Estados

aceite Vossa Excelência, guiaune Charençon a Italognes. GRANDE ESCALA das fôrcas navais aliadas de Unidos conferenciou demora- do pOVÇl americano, a minhaLondres, 7 (U. P.) A ínvasão. "Agora, devemos pro- damente com o chanceler Os- saudação muito cordial e trans-agência. alemã "Transocean" curar aprofundar nossos êxí- valdo Aranha. míta ao general Eisenhower osacaba de admitir que as Iór- tos, sem dar ao inimigo a opor- meus ardentes' votos e os docas aliadas continuam desem- t id d d
.

t O Q G DA INVASA-Oum a e e reconquis ar o ". Brasil, com pleno sucesso dasbarcando, em grande escala, equilíbrio perdido". Em segui- .

Londres, 7 (U. P.) .-:- Noti- armas sob o seu alto comanem diversos pontos do litoral da, o almirante Ramsey des- ClOu-.s,e que o general Eísenho- do".francês. Ainda, segundo os tacou que a marinha fez e con- wer ja transfenu seu Q. G. pa-
mesmos informantes, a luta é tinuará fazendo possíveis es- ra a costa francesa e, estando Em auxílio dos Invasoressumamente sangrenta. fôrças para que Montgomery in�e.gl:ando seu Estado Maior 3

Londres, 8 (U. P.) As
, trave a luta em terra até a vi- ofICIaIS franceses. Entretanto,

PARAQUEDISTAS AME- PARA PREPARAR OS AÉRO- tória sôbre o inimig�. esta notícia é considerada um fôrças aliadas estão avançan-
RICANOS DRaMaS tanto prematura. do, na direção do interior da

França, a despeito da tenaz re-Londres,7 (U. P.) - A agên-! Nova Iorque, 7 (U. P.) - A JÁ 13 MILHAS!
sistência oposta pelos nazistas.cia alemã anunciou que uma emissora de Londres informou Nova Iorque, 7 (U. P.) - A FORAM CONSEGUIDOS OS As fôrças aéreas aliadas pros-divisão de paraquedistas ame-: que o primeiro esquadrão da I B. B. C. acaba de anunciar que OBJETIVOS

ricanos está operando ao sul de RAF já se encontra na costa de: as tropas aliadas, que desem- Londres, 7 (U. P.) _ Um segu�m em seu auxílio, às fô)'-

Cherburgo. Segundo os nazis- invasão francesa para preparar I barcaram ao norte de Caen, já I oficial, que regressou das ?as 111v�soras, bombar deando
tas a luta está-se desenvolveu- aeródromos, de onde passarão avançaram cerca de 13 milhas praias da França, informou lllc�ssan e�eI:te .os pOl_lt?S .

de

do de forma sumamente encar- a atuar os .aviões britânicos, e II na direção do interior da Fran-jl que já fo�aI? cons�g�id�s to-I
maior resístênoía do rmmrgo.

níçada, norte-americanos. ça,
.

dos os objetívos pnncipais, (Continua na última página�I-,-�---'

o desenvolvimento da luta
.

na França
PRIXCIPAIS OIu:wrlVOS AI,L-\.IlOS "LA PRENSA" E SUA TRA�

I PARA O INTERIOR!
Londres, 7 (U. P.) - Os principais objetivos das fôrças _:OIÇAO ,Londres, 7 U. P.) - As

aliadas segundo o desenrolar elos acontecimentos, estão loca- Buenos AIres, 7 (U. P.) - O forças canadenses, que desem-
llzados' na Normândia, onde as tropas invasoras lutam pela jornal "�a Prensa", qu� se�-I barcaram na costa franc�s�, já
posse de Caen, na estrada de Cherburgo a Paris. _A queda de 'p:-e .publIcou �m sua pnme,lra avançara� _quase. 2 q�lllome
Caen em poder dos aliados cortará as comunicaçoes nazístas : pagina, exclusivamente, anun-I tros na direção do interior, en
na península de Cotentin, o que possi_?ilitará aos Íl;t:,asores cios come.rcjais, que.brou ontem

I c?n!ral}-do apenas pequen� re

consolidar rapidamente as suas posiçoes naquela regIao,' Re- esta .tra�:ll�ao, pubIIC,al}-do ,na-I sístêncía de parte dos naZIs.ta?
velou-se, também, que os aliados desembarcaram ao leste e quela pagina as notícias sobre Em alguns pontos, foram apri
oeste de Cherburgo, importante _porto da �ormâlldía, o qual a invasão da Europa OCiden-lsic:nados vários �olda�o.s ale-

poderá ser atacado de duas direções pelos aliados, Outro ponto tal. \ maes, que foram ídentífícados

ameaçado pelas fôrças aliadas é Bayeux situada a uns 10 qui- - com o membros das unidades
lômetros da baia do Sena e a cerca de 23 quilômetros ao no1'- AO LARGO DE SAINT- de defesa da costa.
deste Caen. MARCOURF

Londres, 7 (U. P.) - "solda
dos americanos desembarca
ram e ocuparam duas ilhas si
tuadas ao largo de Saint-Mar
courf na costa normanda.

"\_s LIBERDAUES HUltL\_� AS íUO INVE�CÍYEIS
Cidade do México, 7 (U. P.) - "A guerra entrou na fase

decisiva com o início da invasão" - afirmou o ministro do Ex
tertor do México, sr. Ezequiel Padilla, ao referir-se à abertura
da segunda frente. O chanceler mexicano acrescentou que a

"nossa fé na vitória é agora mais sólida elo que nunca e com

ela acresce nos homens a vontade de ver aniquilada a ameaça
de ditadura que pairou sôbre o mundo". ,"As liberdades huma

nas são invencíveis (acrescentou o sr, J?adilla) e o sacrifício
dos heróis desta jornada imortal será recolhido pela posterida
de, como herança sagrada".
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CHEGOU HOJE.F ..

Em tôC:!as as bancas ':!�,
. '.' de jornais .......

r::.;.!
•

é�$tasó"
TóQUIO METEU A VIOLA

NO SACO ...
São Francisco, 7 (U. P.) -

Os escutas aliados anunciaram
que a rádio de Tóquio saíu do
ar repentinamente, ontem, à
noite, sem dar explicações.

NOVO G,\'_BI�E'l'E I'l'ALUNO
Napoles, 7 (U. P.) - O marechal Bàdóglio renunciou o

govêrno italiano, entregando-o ao príncipe Humberto, o qual
solicitou ao velho marechal a formação de novo Gabinete.

Aceitando, Badóglio irá formar o novo govêrno com a part.ící
Ilação de tôdas as correntes políticas italianas, principalmente
com elementos do movimento subterrâneo da Itália, os quais
são, quase completamente, desconhecidos do público italiano.

REFORCANDO A CABEÇA DE
�

PONTE
Londres, 7 (U. P.) As

fôrças aliadas estão reforçan
do de maneira considerável a

cabeça-de-ponte estabelecida
na costa entre Viller-Sud-Mer
e Trouville.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aos sócios da Associação Comercial de
Florianõpoiis

AVISO IMPORTANTE
A Associação Comercial de Florianópolis insiste em

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

-- Avisa, outrossim, que, para govêrno dos srs. sór:ios,
terá !lfixado, à entrada da sua séde. um quadro, com
esclarecimentos sêhra liberação de açúcar, resoluções da
Prefeitura e da Comissão de Abastecimenlo.

Florianópolis, 5 de junho de 19ft!),
5 v.3

2 O ISTADO-Sexla,'eira, 9 de Junho ele '944
�,x"lasLg.�� ..� """"""""""""�""""",, �..�C&..�dM�� �..

COMPRAS E VENDAS ·oretrãtõTo·prõiO-MTrlfr
CAvSAdS R F

Rio (Especial). - Dando íní- ma o posto de vanguarda que
en em-se: uma na ua errrcn- ' ,

ha cívíca rf 1 b ddo Machado, com 4 quartos, 2 se-
CIO a campan a c�vlca ': 9-ue �e ?empre he ,co� ,e nos gran �S

las, cópa cozinha, terreno plano, propuseram da intensificação mstantes hístórícos do Brasil,
medindo 6.40x50 preço Cr$ 25.000,00 do culto a Tiradentes, e que te- Enquanto das escolas, das ofi-
Tres na Ruo Uruguay, de madei- ve todo apóio do "Diário de No- cinas e dos campos a flor da

ra, todos alugadas. terreno plano tíci " A

it d
.

t d b '1"" hmedindo 10x58 por o-s 20.000,00;' ICI,aS, �sse concei �a O, ,n:a- Juv�n � � rasi eI:a e c a�a-
Uma em Coqueiros, com 3 quar. , tutmo diz que os universitários da as fileiras da Força de elite,

tos, cozinha, sala, dispensa. bôo filiados à União Nacional dos à qual o Brasil confia a missão
águo, medindo o terreno 30x12xl,S Estudantes estão promovendo, de desafrontá-lo nos campos de
por Cr$ 12.000,00, '

Uma na ruo Al' t' AI' entre outras homenagens a batalha da Europa e, talvez
rmron e VIm, .

"

dI' to-rrnaí d t d
'

com 2 quartos, sala, dispenso, vo- memona O g orioso pro 0- mais que essa, a e ra uzir

ronda etc., terreno com 22x50 por mártir, a colocação do seu re- perante o mundo a nossa exe
Cr$ 25.000,00.

_

trato "em nossos lares, nas es- cração pelo nazismo e nosso

t!ma n.o Praça do Bandeuo, co� colas dos diversos gráus de en- empenho em participar do seu
dois puvtrnerrtos, 3 qunrtos, banheI' . , , . , . .

ro, cozinha. Preço de venda Cr$ sino, nas fabncas, nas lojas, extermínio; enquanto ISSO, os

60.000.00. nos quartéis". que ficam se organizam,numa
Uma na rua Deodoro corp terreno Acentuando a oportunidade frente interna, para se mos-

de 10,25 metros de frente ?or 56 de dessa iniciativa o manifesto trarem dignos dos que partemfundos por 80.000,00 cruzeuos. '

" .

Uma .na rua Curitibanos. com 3 dos moços assmala que Tlra- e lutarem e trabalhando por
quartos. varanda, banheiro com dentes, I\o seu ideal e no seu sa- um Brasil melhor dentro do
água quente e fria etc., por Cr$ crifício, representa "a sublima- mundo melhor, que a vitória

22·UOoo,OO. O 1d C (E ção das vibrações mais ínten- das Nações Unidas assegura,ma na ruo SWQ o ruz s-
d t' tI"

-

d . dít .

.

treito) 3 quartos, sala etc.. terreno sas O sen imen O popu ar, E e acre 1 ar que o movi-

com l6x32 por 16.000,00. .

devendo ser invocado pelos menta encabeçado pela U. N. E.
Uma na rua Boc:aiuv�, com todo' que, como êles, pelejam ainda encontre apôio franco e decidi

conforto (duas resldencIaa) por Cr$ hoje "contra a opressão, a ti- do e que a efígie do íncornpa-10,000,00. ! •

b 1 ti 1 h d d R 'bI'Urno. na rua General Bittencourt .rarna, O a so u ismo que amea- rave son a ar a epu ica

por 35000 cruzeiros. I çam toda a humanidade, avíl- em breve seja venerada "nos
Urna no rua Visconde de Ouro ,ltando-a, negando-lhe o direito lares, nas escolas, nas fábricas,

Preto por 22.000 c:ruzei�G�. .' à livre expressão do pensamen- nas lojas, nos quartéis", onde
Urna em Ccqueírca, otImo re.l·

t
.,

d Ih . 1
'

dência no praia por 15,000 cru- O, suprirrun 0- e a prerroga- I
sua presença va era como cons-

zeiro•.
"

tiva de escolher o seu próprio; tante apêlo ao nosso patriotís
Umo. no Estreito, com 2 quartol destino, menosprezando-lhe a!mo, como convocação perma-

etc. por 7,000,00 cr.uzeiros. dignidade". I nente das nossas energias cí-
Urna no ruo Malar Costa, recern- A íd d c vê to

.

conBtruid.a por 45,000,00 cruzeiros. mocI a e, orno se ,
- Vlcas.

TERRENOS

A direção não se responsabi l iza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre c-s 20,00
Mês c-s 7,00
Número avulso Cr$ O,;lO

No Iuterior �

Ano c-s 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre c.s 25,00

Anúncios mediante contrato.

Os originais, mesmo não pub l i

cados, não serão devolvidos,

TOSSE
Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapora
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

Vendem-se um na Avenida Trom·
powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15,000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, lS,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, 10x32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano .medindo 30x50 por 24,000,00
Oruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Comboriu com 25x45

metros, vende-se também Q me

tnde por 20.000,00 cruzeiros,
Um ótimo lote em João Pessêc ,

00m 8nibus à frente, Cr$ 10.000,0,0
CHACARAS •

Uma em Barreiral com 63.000
mtstl.
Informações com A. L. ALVES.

Rua Deodoro .36 .

HERóI DA GUERRA - O tenente-general Jacob
Devers, comandante das iôrças norte-americanas no Me

diterrâneo, contere a Medalha de Honra do Congresso ao

tenente Ernest Childers, por sua exemplar bravura no

campo de batalha. (Foto da Inter-Americana).

A. mais preferida, é inegáveL
2 sorteios mensais 4 e 18

Crédito Mútuo Predial
,

Pro or etários - J_ Moreira & Cia.

I
I
.�

�

I '

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitos bonif.ccçôes e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

____ nB �
---------------_ _--

'GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

Páscoa dos Comerciários e
Bancários

Convite A Comissão promotora da solena Comunhão
Pascal dos Comerciários e Bancários, que se

realizará no dia 11 de junho corrente, às 6 horas da manhã ..

la Catedral Met ropo li t a na, durante a Missa que será celebrada
pelo Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metrcpo litano, que presi
dir

á

a solenidade, vem por êste meio dirigir convite a todos os
empregados do comércio , comerciantes, trabalhadores em indús
trias, varejistas, empregados e diretores de Bancos e estr bele
cimentos de crédito, quer em atividade, quer já aposentados, a

pa r t iciparem daquela solene manitestação de fé. Põe empenho
a Comissão em frisar que a Pá se.ia deve ser uma demonstra
ção de classe, um testemunho coletivo da fé her d ada dos maio
res e que a todos deve levar ao cumprimento do dever máxi
mo do católico.

Florianópolis, 5 de junho de 1944.
A COMISSÃO.

, ..

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

�••••••••••••••e•••••••••o••••••••••••••••••••••••••

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhA 86rá a SDa preferida

""'01(" ...mobllia e ...trabcelrlUl - Homeop.otU.. - Perhull_

Artllfoa de borracha. '

exata obser"Ancia no receUlÚrlO

PREÇOS MóDICOS.

BAR E ARMftZEM DR I [NTERua V, Meireles;, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cornc-.
l'ôes recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainh� fumadas"':'" Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc,

. C,re.dl·'aFri-o P.o'ro-Todo·8"!
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-
miras, Ternos feitos para homens e crianças: Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuos.

.

NOTE BEM: Temos secção especializada para' confecção de luxo, sob-medida.

«A Crediária Para-Todos) Rua Felipe Schmidt. 3S-Esquina Gerônimo Coelho-Telefona: 1595

"I'
:",
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LIRA TENIS CLUBE -

quisera saciar-se com os ricos
do sr. bens dos santos irmãos fizeram
ernpre- com que fossem escolhidos entre

as prim.eiras ví t irnos do furor dia
bólico. A astúcia dos sace r-do t c s
pagãos, que afi,moram Cé.tar"m
irados os deuses por causo destes
dois homens, emprestou o pretexto
procurado pUra prender os atletas
de Cristo. Tendo {olhado pr'orrtea
bOS e ameaças para levá los are·
negar sua fé, foram conduzidos ao

circo onde dois leões ferozes se sol
taram contra êles. Mas, as féras,
esquecidas de sua natural feroci
dade deitaram se aos pés dos cori

fessores de Cristo' Este fa.to moti
Bras. Olenca Mosimann, Luisa vou a conversão em massa de po -

Brando e OHI/ia Bastos da Costa. g[o•. Irados com SEmelhante efeito
Brita.s. Olga Dutra, DUma San- inesperado, os juizes mancaram'

tania e N�rbert.a <?omea dos San.�C?:'. degolar os dois irmãos. Fd no dia I ARMAS PARA A INVASÃO-Aviões de combate estadunidenses já prontos num porto do Atlan·
Srs. LUl:": Ol ive iro Alves e

OtaVlot
de junho de 287, tendo Felicia- tico, de onde serão transportados em um dos comboios que diariamente zarpam para a Euro·

Paranhos. no 9€1 anos de idade. pac onduzindo armas e milhares de soldados. (F6to da Inter-Americana).
Jovem Ena Cardoso, �--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menina Miriam de Castro. II d
/

b I Ab Pem ·I� Na zona de Tivoli
Nasciment:s: 1l0VaS esco er as so re a eDlellDa Londres, 8 -uP. As farças alia·

O lar do sr. Aldo Rocha está em! A penicilina surgiu na India

I
droga demonstrou-se muito efi- das, que libertaram Roma, Ianço-

festas, por motivo do nascimento i como resultado de oito meses apresentaram resultados mui- ciente no tratamento de ca- ram novas ofensfvcs �m �ra�de
de sua primogênito Aldo-Maria.

I'
de pesquisas, realizadas por to satisfatórios no tratamento sos de sinusite. esce.lc aOA oe�te da :a�ital ),ltaba-

• 1'" tí t d D O f' d t
na. A agenCia alemo "DNB" e.d-

(,OIS Jovens cien IS as o e- de feridas infeccionadas e de res na o comum, que em mitiu que os aliados conseguiram

Noivado.s:.. partamento de Bio-química do ferimentos de guerra. até hoje desafiado toda a cíên- penetrar através das linhas nazill-
Com a genttl �rlta. Lmaurc: Ct1

IInstituto de Ciências Indiano. A penicilina tem sido produ- cia médica cedeu maravilho- tas. Segundo a mesma fonte de
nha filha adotiva do ar Joao B ' .

f - l' d 1
-

s
'.

. Esses dois pesquizadores zida no Instituto tanto sob a I sarnenta com. um tratamento 1': ormaçao, a la os e
,

a emaes e -

Rodrigues, contratou casamento
..' . . . toa combatendo tombem na zona

, com a sr. Jorge Tonera. 81'S. S. Snmvasa Rao e S. P. forma de pó como de solução. de penicilina, em Bangalore. de Tivoli ao oeste de Roma.

De, conseguiram produzir pe- Como de pó, é simplesmente Numerosas provas clínicas fo- -----'----------

nicílina em quantidades bas- espalhada sôbre o ferimento ram e ainda estão sendo rea-

t�"')�'b�tante grandes e inventaram diréto. Como solução, é usada llizadas
com referência ao tra- \('_"',:\ fi.:um método que permite atín- no tratamento de infecções do tamento do resfriado comum c= \�-

L �-��� �

!fo;I!1*tf��;i�;���� '�,:������quer outra parte do mundo. Vende-se um por Cr$ 15.000,00, Ruma"oI-a � l-'"
sito na rua Menino Deus. com

Na América e na Inglaterra, 58.5 mts. de fundos por 6 m ts, de
- ,.

d dí Nápoles,8 -U.P- Poderosas for-
sao nec.essanos oze las para frente. Tratar com o chauffeur do

ças aéreas anglo-norte-americanas INDIGEST.'i ,Oque o bolôr da penicilina atin-Icarro 1-595. no ponto dos auto- atacaram violentamente as refina- .ti
ja seu completo desenvolvi- móveis, 6 v.-I rias de Ploesti e os. campos de pe-

menta; o método descoberto tróleo situados nos arredores. Tom-

B I duzí JOÃO B. RODRIGUES

I
bém foram bombardeadas as

í

ns-
em anga ore re UZlU es'Se pe- talaço-es Ierrovidr íc s de Brasov e,

d de í b
-

t
A

d' participo aos parentes e pesono o ,e lncu açao a res las, sôas de suas relações'o cori- Pittesti. na Rurnôruc , e Belgrado,
durante os quais é atingida a trato de casamento de sua na Jugoes1ávia.
máxima atividade do "antis- filha adotiva Linaura Cunha

taphilococus". com o sr. Jorge Tonera

O segredo desse êxito reside
no meio de cultura empregada;
farelo de trigo, isto é, a parte

Rio, 7 (E.) - O presidente grosseira da farinha que fica
da República assinou um de- depois de peneirada. Nos la-
ereto-lei con�edendo aum,eI?-to boratórâos do ocidente, a peni- __�l
geral d.e vencIment?S e salári �s Icilina é desenvolvida numa 80" O tabelamento da madeira
Instítuíndo um regime de sala-IIUçâo de açucar ou de glucose, Porto Alegre, 9. A.N. _ Depois de
rio-família no Instituto de Pre- método que exige ° emprego díveraos estudos a comissão de
vidência e Assistência dos ser-I de grandes volumes de solu- aballtecimento deste Estado resol

vidores do Estado. O aumento cão. vau tabelar a madeira, afim-de

é concedido sôbre os vend-' � O sr. Srinivasa Rao, quando evitar a exploração, pois, doutro
modo. estavam sendo prejudicadas

mentos de salários percebidos trabalhava com produtos de, 011 edificações. Os preços serão fi-
em dezembro de 1943, na se- fungus metabólico, envolven- xados pelos que vigoravam a i: de

guinte proporção ; do o uso de farelo de trigo, re- novembro do ano passado, com o

Até Cr$ 660,00 aumento solveu experimentar o referido ac;réscimo de 10 por cento. Trinta
por cento da produção de madeira

mensal de Cl'�p 150,00; de Cr!$ farelo para o desenvolvimento

I
utilizável serão reservados para os

651,00 a Cr$ 1.400,00, aumento da penicilina. necessidades locais.
.

mensal de Cr$ 200,00; de Cr$ Descobriu-se que a penicill-
1.400,00 até Cr$ 2.900,00, au- na desenvolvida num meio de
menta mensal de Cr$ 300,00; fa;relo dE. trigo tem uma ativÍ
de 2.901,00 a Cr$ 3.400,00, au- dade média de 30 "unidades
menta mensal de Cr$ 400,00; Oxford" por grama, ao passo
de Cr$ 3.401,00 em diante, au- que a produzida no açucar ou
mento mensal de 500,00. na glucose apresenta ape-

O mesmo decreto, depois de nas três ou quatro unidades
instituir ° salário-família para por c. c.

os referidos servidores do Es- A primeira cultura de peni- Está à venda
tado, estabeleceu que aos que cilina para os trabalhos foi ob
estiverElm percebendo salário- tida no estrangeiro, em março
família já instituido pela ad- de 1943, e as provas clínicas

ministração do IPASE, fica as- do material produzido na tn

segurado ° pagamento da quo- dia, realizadas num dos maio
ta relativa aos conjuges. res hospitais militares do país,

*

Decorre hoje o aniversário
Orlando Cunha. dedicado

gado da firma Hoepke.

Estes dois antos mártires eram

irmãos nascidos de uma rica fa
mília romana. Eram pagãos até

que se convertessem, já em idade
madura. pelos cuidados do Papa
F'elix r Desde então, empregaram
'oda sua fortuna e sua influência
para aliviar a sorte dos cristãos
perseguidos. Peio ano 286. resolve
ram os doie imperadores Maximia
no e Dioclecia.no o eJo:terrnínio da
odiada Igreja católica. Este 6dio
exn parte e em parte a cubiça qu �

A1\IVERSARIOi'l

sra. IolandaFaz anoa hoje a

de Sousa Spalding.
*

Pasea hoje o natalício do sr. AI·
varo Soares da Oliveira, ccncettuo-
do comerciante,

*

O m-míno Válter, filho do sr

Adão Mira.nda, completa hoje 2

anos.

*

A era Lenira da Cunha Swain"

espôsa do ar. dr. Edson Swain. de

legado especial de F'Icr-ícnópoles,
faz anos hoje.

*

Transcorreu ontem o aniversá·
rio nataUcio. do. senhorita Lurdes

Maria Rocha, filha de Galdino

Rocha. falecido.
• •

Fazem aDOS hoje:

GRATIS !pe(� este livro
DOENCAS DAS AVES E REMEOI05
ENVIE I CRUZEmOtMSEl.os P}.AA o PORiEPOSTAL

NovA EOJt:'ÃO

Aumento de
vencimentos

"
-,

.

1�/Gl!V07DI,-If/íft'
NOVOS e ...,....-.-.-...-.....-..-.-.-..-.-_.....�.J'.,._

USADOS l\�p���!�u q�AsR2!!�alia_
COMPRA e das, que atravessaram o rio Tibre,
VENDE ao longo da zona de Roma, já se

•
.ericorrtrcm a mais de 16 quilame.

Idi(o)mas
tros ao norte da capital italiana.

por- Outros despachos acrescentam quetuguês, espo- a vanguarda das larças aliadas ennhol, francês,
inglês, etc.

trou em contacto com o inimigo,
que se retira na direção do noro

este.

Dia Grande
. ,

soireeSábado10 --- ...._-

graças ao saboroso «PÓ Digestivo
De Witt > que, desdea primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
0« Pó Digestivo De Witt» corrige o

mal no seu inicio i estimulando a di
gestão, protegendo as mucosas gas
tro intestinais e neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o

• PÓ Digestivo De Witt» não se de
ve ter receio dos gostosos pratos
da arte culinaria .Brasileira.

Peça na farmácia o

Vende se
1 máquina in-

..

glesa de tríplice
expansão, de 180 HP norni
riais, 1 caldeira regime 7 qui
los de pressão; 1 bomba d;l
duplo efeito de 4"; 1 cuba d;;l
cobre.' Tratar com A. L. Alves.

Rua Deodoro 35.

Llt'oIAURA e JORGE
confirmam

Fpolis., 5-6-43

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

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

Dioionários, etc. etc.

-ElAldo Rocha e Ruth
. Fidélis Rocha

participam a seus parentes e

Iconhecidos o nascimento de
sua primog�nita
ALDA·MARIA IFpolis., 2.6·1944Onze de junho

Rio, 9 ·A N- A Marinha de Guer
ra brasileira vai comemorar, no

próximo dia 11 do corrente, mais
um anivenário da bata.lha naval
do Riachuelo.

o «Restaurante Pérola}). Para
mais informações, dirigir.se ao

proprietário, na praça Quinze,
n. 22. -- florianópolis.

Os 6rgioll da Estatistica Militar
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostra.
o que possuem em seua estabeleci>
.entoa. (D. •• II.).V ...2ô

Fabricante e distribuidores das afamadas con.

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl-íns e aviamentos
para alfai'l.tes, que reoebe diretamente das

fábricas. A Casa "A CAPITAL" choma a atençõo 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.
mêlhores

,.
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DR. MARIO

MÉDICO
WENDHAUSEN

,Diplomado pela Faculdade Nac. de Meo.iclna da Unrversíuade do Br-asrí )
��, ,J' terno do servtco de Cllnlcll Médica do Professor Osvaldo ouvetra, rnéd.lco <1<

Departamento de Saúde
CIJNWA M€OrCA - Moléstias Inter ..as de adultos" ertanças. CONSUI,TOHIO

'" Itld:I:UDítNt:IA: Kna Felipe 8chmldt n. 38 - Tel. 812. CON8UL'r.'\S - Das 16 às !tI

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS. NARIZ. GARGANTA

1i:8peciali'sta, assistente do Professor Sanson do mo de JaneJr ...
CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 -- A tarde. nas :I lu II

Rua Vitor Meirelea. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Do!' Serviços de Clínica Infantil da ASI'i"tpnda \lll1d";llal .. H ""pita'

ri., ('ar;r!a!lp

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
COX8UJ,TóRIO: Bua Nunes :l-l"d'8<1.o, 7 (Edifício 8. Praucisco) , fone 1.4H

Consultas das 10 à, 1;.' e dos 11 ;b I."> 1101'",
RESIDRNr:rA: Rua Marf'f·",,1 Guilhl'rjl1t' .'i. F"",. í�:'

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Kalriz --- Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTúRlO - Felipe Schmidt, 8. Das H as 18 horas. Fone 1259
RESJDE:'\CIA - Conselheiro Mafra, Tl.

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

DR. BIASE F"ARACO
Métliw - chefe do Servíçc de Sífillis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE -- SíFILIS -- AFECÇõES UnO-GENITAIS I�EAMBbs OS SEXOS -- RAIOS lNFRA-VEfu�ELHOS E ULTHA-VlOLE1AS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. -- R. Felipe Sehmidt, 4.6

RES:: R. Joinvile, 47 -- FONE 1648

DR. GUERREIRO DA FONSECA
üLtNICi\ nE ADULTOS E CRIANÇAS, DOENÇAS DA PELE, DOENÇAS VJiJ

NÉREAS, CORAÇãO, FIGADO, ESTôMAGO, RINS, VARIZES.. UL_CEUAS 11.1\"l'IGAS.
CONSULTóRIO - Fel ípe Schnlldt - 34 (2 <IS 4.3'0)

RmSlDl1:NOLA _: Esteves JÚJnior - 179 - F'lor ianópolis. TELEFO::-JE - M 764
Todos os días pela manhã em Palhoça e Santo .Amaro. . _ .

GIl chamados à tarde ou à noite devem ser feitos por íntermédto do F'arma
eêutíco Aa-mando d'Aoam.pora na Far-mácia São Luiz, na Palhoça.

AteRde chamados a qualquer hora do DIA ou da NOITE.

DR. ROLDÃO CONSONI
(

CIRURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS
F'QlmJ8do peja Faculdade d",; M�icln� ,da .Universidade de .São Paulo, onde fOI

Assísterste por vár-ios anos do ServIÇO Ctrúrg íco do Prof. Alípio COITela �eto..
Ch'Ulrgila do estômago e vias bãíares, íntestlnos delga?o e grosso,. Urólde, rins,

Próstata bexíea útero ovârdos e trompas. vartcocete, hldroceíe, varizes e hérnia.
, '" "

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas à Rua F'el'ípe Schrnddt, 2.1 (altos da casa Paraíso), Te!. 1.598.

RES'ID:11:NCIA: Rua E&'teves Júnior, 179; Te]. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso _ A.Derfei�amento e Longa Prática no RIo de Jane1ro

,.lON8lJ1Il'AS - peja manhA: d1ar1amente du 10 (18 12 h•. , à tarde, excepto <lO.

..',adow, 4u 18.30 la 18 horas - CONSUL'I'ORIO:' Rua Jolo Ptllto a. 1, IIObrado -

If'one: 1.tel1 - �dêacl.: llua Presidente Co.Unho. ,a.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

I'ormac1o pela Universidade de �ebra
Com prãtíca nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen-

1ltl8 do sistema nervoso. aparelho geníto
ur!nArio do homem e da mulher

40181ste. T�ioo: DR. PAULO TAVARIlM

0urB0 de Rad!ologla Cl1nlca com o dr.

Hanool de Abreu' campanario (SAo Pau

lo,). Especializado em Higiene e Sat1de

Pública, pela Universidade do Rio de J8'

Di!!iro. - Gabinete de Ralo X - EJectrlT

tIlr4!ogra!ta cl1nica - l'tfetabol1amo ba·

l1li1 - Sendagem Duodenal - Gabinete
de flJlloterapla -- Labol'atór!o 48 mtcros

oopla-e, Il<né11se cl1nlca. - Rua Fernando
MachadO. 8. Fone l.19lS. - FlorlanõpollB

s
C

�

DR. SAULO RAMOS
JGe�ta em m,ol8ltlu 4e _"OTlU -

PartoL
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: 8tG

NACO•. "«'J81oula, 6tero. OTártos, apêodl�,
"Imores, ete. - CmUaGIA PLAS1.'leA
DO PlllUNJilO - B6l'1l.i.. , hidrocele, 'f'&

rloocele. Tratamellto &em <lor e operação
de Ilem'orroldee e yartzel - Fraetur88'

apllrélbClll 4e cêll8o. O�r. nClll JloepltaJI
4e J'lorllm6pou..

Pue- l'm'eJi'a e 'OUyetra, 18. J!'Ollle, 1.80t,
BOI"MO: nu 14 � 11 bor.., tiarlamen'"

DR. AURSLlO ROTOLO
Médico - Cirar�o - Parteiro

RAIOS X
.Moderna e possante instalaçAo

•

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pllhtronál", úlceras gástricas e duo
d.�Dais câncer.. do estômago, afe
çóes dáS vias biliares, rins. etc.
Aplica o PneUIUo-torall artificial
j')r1r'<t o (patamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos ti etica,�es desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médic.a: Ondas curtas e ultra-curo
tlt:l. Raios Infra-Vermelhos e naio!
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório; Rua Deodoro, li

esquina Felipe Schmid't
,oa., 9 às 12 hr8., e das 14 às 11 un

l't:,c:!(ill� 1.41' ,.J' ----."

Dr. LADRO D4URA
Especialista em Doenças de Senho

ras - Vias Ur�nárlas.
Curso de especíallzação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa,

culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital fem}nlno (Útero, ovãrros,
trompas. etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovãr íos, trom.pas), sem ope
ração). Tratarnen.to de todos os dis
túrbios da menstruação e da eeterüí

dade.
Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crôníca, em ambos os

sexos, por processos modernos sob
contrõle endoscópíco - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEfu'\1IA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12
horas e das 2 às 6.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Residência - Rua Tiradentes 7

(Sobrado).

SOB O FOGO DO INiMIGO _.- Caminhões anfíbius do exércilo dI'. {(Tio Sem" arro:'!imam-se
das praias italianas. arrostando 'Os perigos do fogo da artilharia rro z'is to , Esses caminhões, que
funcionam tanto em terra corno na água, permitem que os transp::rtes fiquem ou l o rqo e que

os desembarques sejam feitos apesar do canhoneiu inimigo. (Fóto da Ir.ter·Americana),

Quer receber ótima surpresa, que Uro"ura coloca�a-oo fará feliz e lhe será de valiosa r \) yutilidade? Escreva a Soares, Caixa Senhorita, com dip!l)ma dePostal, 84, _. Niterci, E DO RIO.
,.... -._••_ - -_._ _. complernentarista e dactilógrafa,
Camisas, Gravatas, Piiame� oferece-se para empregada de
Meias das melhores. pelos me casa comercial ou escrit6rio.
nores preços s6 na CASA MIS- í Informações na Gerência do
CIIIANEA - Rua Trajano, 12 «Estado·,

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

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

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

v-o Is I.......,._..._.�--....J"__·-.-.-�.__- ........_._......,..,...........w........... ..............._

Missão acadêmica de ortografia
Rio, (A. N.) - Na sessão ('0111 Múcio Leão, que foi à Eu

semanal, ontem realizada, na ropa, sem contudo, passar por
Academia Brasileira de Letras, Portugal. Múcío, falando em
sob :? presidência do acadêrní- nome dos cfemais membros da
co Múcio Leão, foi designada comissão, declarou: "Vamos
a comissão que, de acôrdo com 'conseguir, em caráter definiti
recente resolução do govêrno VO, que os portugueses do mun

brasileiro, deverá ir a Portu- do inteiro escrevam de uma só
gal, a-fim-de, em entendimen- maneira".
to com a Academia de Ciências �.-.......-...�.......-.".,__..-"oI.,.._....-.".,.....-�__v_-..............-..,.,-..�-�_-"oI...-..._-..._,.,-_"....""-...._,....,_.......

de Lisboa, promover a elabora- R E N N E Rção das bases definitivas da
ortografia da língua. Abrindo
a sessão o presidente da Aca
demia comunicou à Casa que o

ministro Gustavo Capanerna
solicitara urgência para a de
signação dos acadêmicos que
devem compôr essa importante
delegação. Diante disso e de
acôrdo com a diretoria, foram
indicados para tal fim os no

mes de Rodolfo Garcia, Oleg
rio Mariano e Barbosa Lima
Sobrinho. A seguir, com a pa
lavra Olegario Mariano expres
sou que aquela comissão esta
ria incompleta se nela não fi
gurasse o nome do presidente
da Academia, propondo que
fosse aclamado o nome de Mú
cio Leão para, também, parti
cipar da representação brasi
leira. Falou por último Viriato
Correia, sugerindo que fosse
aclamada tôda a comissão o

que foi feito com aplaUsos ge-

Móveis
Comprar, vender ou alugar

aR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

ctrnrcta e Ortopedia. CI1D.Iea ti (,"InIrCU
110 toras. Pal'toll ti ctoellÇM de llellhor...

�ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dicí·
lamente das 18 ta 17 hOl'Il8. RESID2N
'f A.: A.lmlrwt.. AITIm. 36. li'ou.. 7111

DR.· REMIGIO
CLíNICA HiDICA

Molé!tlas Internu. de Senhf)ras I! Cri·

,ncu em Geral CONSULTóRIO: Rm

"elipt' IJi'hmldt - Iildiflclo Améllll �eto
.'()np 1592. 9 As 12 e 14 às 1'1 horBll. RE

SID1I:NCIA: , Lal'q'<) Benjamin
Constante, 3

s6 na

A SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nestn capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Irmandade do Senhor Jesús 'dos
Passos e Hospital de Caridade

-
.

EDITAL DE FORNECIMENTO
De urdem da Mesa Administra

tiva da Irmandade do Senhor
Jesús dos Passos e Hospital de
COlÍdade, desta Capital, previno
aos interessados que, até o dia 20
des te mês, às 12 horas, receberá
esta Irmandade e Hospital, na sua

Secretaria. pr-opoatos , em cartas
fechadas. de todos os artigos neces
sários ao seu consumo, durante o

semestre de julho a dezembro do
corrente ano. Os proponente. po
derão obter informações de todcs
os artigos a que se refere êste
edital. no Hospita 1.
Consist6rio em Florianópolis, e

ce junho de 1944.
JULIO PEREIRA VIEIRA,

Secretário

Dr. Newton d'AvHa
Opi!lra�ões _. Vias UrinQri�9 -- Doen
ças dos intestinos, réto e anUI
-- HemOTroidas. Tratamento da

colite amehiana.
Fi.ioterapia •• Infre·vermelho I

Conault: Vitor Melrel., 28,
Atende diariamente à.s 11.30 hs.• ,

o buda, das 16 h•• em diC1nt.
Resid: Videl RaJ:J;l.o., 68,

ron, lOti?

·'ais.
TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de
COLEGIAIS
MILITARES
PANTUFAS
PULLOVERS
COSTUMES
SAPATOS
AGÊNCIA: "ando ..lgném, ta.!_ a ....

Ihelro da llustraçil.o ""'Una. oftJreear.
lhe, em ll.Dlá.vel gesto, a.m CléJioe do
ercelente a.perltivo KNOT, lembl'�
oe v. Si... de Itcl'escentar, ao a.gr;r.cII.
oer a gentileza:E$TEE TAI1.
BE'i'1 (J I1EU APERITIVO

PREDILET(J!

Cr$ 430,00 a 465.
Cr$ 140,00 a 170.
Cr$ 320,00
Cr$ 29,00

d6 Cr$ 58.00
d", Cr$ 390,00 a 480.
de Cr$ 50,00 a 255.

PEDRO SOARES '. 9

Rio (A. N.) � rrodos os
academicos que vão a Lisboa
a-fim�de entra.rem el1J enten
dimento com a Academia de
Ciências de Lisboa e promover
a elaboração das bases defini
tivas da ortograia da língua,
falando a uni vespertino local,
manifestaram seu contenta
mento pela oportunidade, que
se lhes oferece, de conhecer
Portugal. Dos acadêmicos que
compõem a dita comissão, ape
nas Olegario Mariano conhece
Portugal. O acadêmico Rodolfo
Garcia, que jamais saiu do Rio
de ,Janeiro, declarou: "Conhe
ço muito o querido Portugal,
mas apenas em sonho. [rei
agora vê-lo na realidade. Isso
significa um momento felicís
simo na minha vida" . O acadê
mico Barbosa Lima Sobrinho,
que também não conhece Por
tugal, mostra-se entusiasma
giii�!�mQ. Q mt3�lll.Q açont�çend()

Casa no centro
Vende-se, em ótimo' local,

para família de tratamento,
com terreno disponível para
mais uma construção.
Informações: Rua João Pin-

to, 5 -- térreo. 5 v. 2

J GRATIS 1
[ {/I'f MODuro DA /(/yOTSÂ.III/J.•('{)If. E SE6URO$
________ ITAdAI �
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FORAM INICIADOS ONTEM ALDO NUNES
Na quadra de basquete e vo- Transcorreu sábado úttímo o

lei, do Lira Tenis Clube, foram aniversário natalício do nosso

iniciados ontem o campeonato prezado conterrâneo sr. Aldo
estadual de basquete e velei- Nunes, distinto aluno do 20
ball, do ano de 1943. ano vocacional do Instituto de

* Educação e destacado elemen-
CATARINENSES E GAUCHOS to do Avaí F. C., amador.
No próximo dia 15 do mês Embora tardiamente, o "Es-

corrente enfrentar-se-ão na ca- tado" esportivo, envia-lhe o seu

pital gancha as equipes repre- cordial e afetuoso abraço de
sentativas do Estado de Santa felicitações.
Catarina e Rio Grande do Sul, *

respectivamente, em sensacío- VAI DAR O QUE FALAR
nal disputa do campeonato na- O público esportivo da cída-
cional de valei do ano em de aguarda ancioso o prélio en-I
curso. tre a A. D. Colegial e Bocaiuva
A êsse respeito a F. A. C., re- E. C., ambos desta capital, no

cebeu comunicação da C. B. D., próximo domingo dia 11, do
no sentido de que a mesma cite mês em curso.

três árbitros deste esporte, O sensacional embate, por
classificados entre os melhores, certo que fará afluir ao campo
para constituir o quadro oficial da F. C. D., uma numerosa as-

dêste campeonato. sístência, que não regateará
,� aplausos aos jovens preliantes,

A QUESTÃO DE ÁRBITROS verdadeiros amadores na acep-
Não podemos atinar como a cão do têrmo.

F. C. D., pode consentir que ci-.' Ambos os contendores, fôr
dadãos de todo falhos no dificil ças iguais no amadorismo cita
ramo de arbitragem, possam dino, hão de por certo eletrizar
fazer parte do quadro oficial da a assistência com suas jogadas
entidade mentora em nosso Es- de classe e técnica.

.

tado. I
Os "pupilos" do prof. Bonas-

Vem a baila o seguinte co- sís e do sr. Agapito Veloso,
mentárío, pelo fato de como empregar-se-ão com afinco pa
transcorreram os jogos de do- ra merecer os louros da vitória.
mingo último do campeonato Estamos certos de que ao es-

de amadores. r

tádio "Dr. Adolfo Konder",
Cidadãos, que deixam passar acorrerá uma m u l t i dão

despercebidos os mais comesí- ávida de assistir um sensacío
nhos atos da ética esportiva, nal embate entre os futuros
não deveriam atuar em parti- "cracks" do "association" ama
das futebolísticas nem para dorista.

?rianças, 'e muito mais para Estamos informados de que
Jogos de certas responsabilída- os torcedores de ambos os clu
des.

., .,.
bes.eestão em "concentração",

No Jo.go �e dommg? último afim-de melhor torcerem por
entre Figueirense e Liceu In- seus ídolos,
dustrial,. atuou como juiz o sr. Por tudo isso, o prélio entre

Wa�demIro Melo: que teve .u.ma os rapazes do Colégio Catari-
� arbitragem abaixo da critíca, nense e os da rua Bocaiuva, vai
1 n:er�cendo por parte da a�sis- dar o que falar. Aguardemô-lo.
tência apulpos, que poderiam (Waldir de Oliveira Santos).
ser evitados, porque as vêzes *

trazem discórdias e outras cou- IMPRENSA OFICIAL X PAL-
sas mais entre os preliantes. MEIRAS

S. s., devia e deve reprimir Realizar-se-á domingo às 15
com energia o jôgo violento, e horas, no gramado do Palmei
não ficar indeciso, o que lhe é ras, sito nas Pedras Grandes, o

prejudicial. sensacional embate entre os

Reconhecemos I?erfeitamen_!.e clubes que encimam esta nota.
que o sr. ,W�ldemIro_Me!o, nao l!:ste jôgo será em disputa da
age de ma fe, mas, tao so��:lte Itaça "Joaqyim Lúcio de Sou

por. des��hecer -regras do as-, sa", que nao teve vencedor no
socíatíon . IÚltimo encontro.
A nossa F. C. D., deve agir *

com mais I?re�isão na escolha Campeonato brasilei.
de nossos arbitras, porque em. .

••àssím fazendo estará evit ....ando rc d� volell»o
cenas desagradáveis.

(.

, ,Ri�, 7 (E.) - O Conselho

No segundo prélio tivemos I'écnico de VoJeylbal da C. B. D.

como juiz o sr. Paulo Barbosa, l'e,solveu em face do elevado

que também teve uma atuação numero. �e concorrent�s e ,�
péssima deixando passar certas atual dl�lCuldade ,d� tr anspor

"barbaridades" sem nada con- tes, realIzar o prnxuno Cam

signar.' peonato Brasileiro, com ele-

Aquí em nossa Florianópo- mentos _nas zonas norte � sul,

lis, deviamos adotar a medida, que serao controladas por re-

posta em voga em São Paulo,. presentantes seus.
. .

como aconteceu agora ao sr., Os nove concorrente.s mscri

Artur Janeiro, que foi suspen- tos: Pernambuco, Ba:l1a, �sta
so por insuficiência técnica.

. do do Rio, Parana, Minas,
É êste o remédio que melhor Santa Catarina, Rio Grande do

,se ajusta aquí, embora saiba- Sul, S. Paulo e D. Federal fo

mos que se tal acontecesse nBial ram distribuidos em d,,:as
"sobraría" um siquer para com- "chaves" para facilitar assim

tar a história. '0 desenvolvimento do certame.

1Nrge, pois, que os distintns A tabela geral do certame ff-

dirigentes da F. C. D., tome as cem assim organizada:
providências que o caso está a

.

1a Chave: - 10 jogo - Ri.o
exigir, afim-de evitar

aborreCi-I'Gra.nde
do Sul x Santa Catari

mentes entre preliantes e assís- �JI1la - em Porto Alegre, a 15 de

tentes. (Waldir de Oliveira: :iiunho; 2° jogo - Paraná x

Santos). iVencedor do 1° - em Curitiba.

�������-��������������������������

o ESTADO Esportivo
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Exijam o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
1'�í :\. WETZEL INDUSTl=tIAL-JOINVILLE (Marca regtsi.)

recommeuda-,e para roupa fina e roupa commurn,

ATENÇãO!
Qualquer assinatura
deve 'ser subscrita
exclusivamente por
intermédio dos nossos

agentes abaixo
indicados. Cautela com

os solicitantes não
autorizados!

REFÉNS
ASSASSINADOS
ÀS PENCAS!

Quadro de rwrror, extraído do no

vo livro delt>rthur Koestler - em

que se pintam os bárbaros proces
sos usados na Alemanha nazi para
exterminar os reféns... Pág. 116.

Voou Mais Depressa
que o Som!

Como um pilôto de combate lan-
'.

çou o seu avião num «mergulho»
vertical de 13.000 metros, e sobre
viveu para descrever a alucinante

experiência .. ' Pág. 48.

NUNCA SE MORREU
DE GRIPE!

Que se sabe ao certo sôbre essa

Um quadro magistral da
desintegração que se está
processando atrás da «rnu

ralha de aço» do Reich.
Condensação de um livro
de êxito... Pág. 95.

....:.... E MAIS 25
ARTIGOS I

Agentes em Florianópolis . PEI);{\J ).,'� � il·_.{ �,: C:A. - ;W:1 Felipe Schmidt, 8

Representante Geral no Bras;!: FEB" \. '\lla �::�! .. \í;i.1 \. - Nua II/) r: ) ...âri)� .iii�A - 2.° anelar - Ri�

COMPANIDA '�AUANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e reservas _. '" Cr'
CUras do balanço de 194Z:

Responsabíüdades ...• ..•. .••• . ....•••.....•..... Cr$ •.999.477.500,58
Receita .....•....................•. Cr' 70.681.048,2,0
Ativo . Cr' 105.961.917 ..70
Sinistros pagos nos ülumos 10 anos Cr$ 64.986.967,20
Responsabilidades .... .... .... . ........•....•... Cr$ 76.736.401.806,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr' 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pa.rnfllo d'U!tra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sã e Anisio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal DoO

Uruguáí. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, D. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

71.6:16.189,20

.

I

._� - !.oI _.W'.. -_-_ -_- w_-_......,...._w_-_-.-.-_..-_ • _ ....

Correias de transmissão

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

...,....,.-_'...._..'_..........................,.,.,. -.'a·a......-.. - .......-:-........-_-.-_....-_-JP_-_.,_•......-........... -. .......,.

CASA MISCELANEA, distri- Prestigia o GOTêrno e .1
buidora dos Rádios R. C, A classes armada8, - O. 8er'.
Victor, Vávulas e Dsicos. 11m "q1llnta· eo)nnl.ta". (L
Rua Trajano, 12. D. 11.)'.

«Salão americano «

Recen temente inetelad"
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
la está funcionando o

" SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizonte").

Preços módicos e

serviço garantido

a 20 de junho. 3° jogo - S.
Paulo x Vi6ncedor do 20 - em

São Paulo, a 24 de junho.
2a Chave - 10 jogo - Ba

hia x Pernambuco - em Sal

vador, a 13 de junho. 20 jogo
- Minas x Vencedor do 1.0 -

em Belo Horizonte, a 24 de ju
nho. 3° jogo - Estado do Rio
x Distrito Federal - no Dis
trito Federal, a 24 de junho. 4°
jogo - Vencedor do 20 x Ven

cedor do 3° - no Distrito Fe
deral, a 27 de junho.
Final: - Vencedor da la

chave x Vencedor da 2a - Me
lhor de três, no Distrito Fede
ral a 28, 29 e 30.

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

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

I

*' c:,��Í1.���RCfAt
ESPECIAliDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONtRA CASPA,Contra o preco excessivo do ensino
Rio, 8 (A. N.) - o ministro Gustavo Capanema assmou

portaria seguinte: "O ministro do Estado da Educação e Saú
de, considerando que a fixação de preços nos estabelecimentos
de ensino, medida que tomou em caráter transitório o coorde
nador da Mobilização Econômica, pela portaria 218 de 13 de
abril 1943, é de evidente ínterêsse público; considerando ser a

medida de justiça que o preceito estabelecido pelo coordenador
da Mobilização Econômica somente vigore a partir da data de
sua publicação, resolve, de acôrdo com o coordenador da Mobi
lização: artigo 1 - os estabelecimentos de ensino de todo o

país não poderão elevar os preços cobrados de seus alunos, saram o canal, conduzindo 1'0- Em São Paulo 'ra o pôsto de primeiro mmis-
além dos limites em vigor a 17 de abril 944. Artigo 2 - o De- forcas para as tropas que com- São Paulo, 8 (A. N.) - A in- tro do novo govêrno italiano
partamento Nacional de Educação examinará, desde logo, o, bat�m os alemães na zona de vasão da Europa foi ontem e numa reunião conjunta de di ..
aumento de preços verificado em cada estabelecimento de en-I Chorburgo. Aviões de transpor- ainda hoje é o assunto obriga .. rigentes políticos que foi pre
sino secundário o ensino superior, entre o ano escolar de 19431 .e, por sua vez, levaram para- tório ele todas as palestras. sidida pelo marechal Badóglio.
e ° de 944 e representará ao Ministério da Educação contra a quedistas, qUE' desceram em 011 Desde_ as primeiras hor�s �?�maioração, por ventura, excessiva. tros pontos da região de Cher- manha de ont�m, os �o�naIs (eíu (aen ?
".�-................�.,.-.....w....._.....-."._-.-..-.."...._...·WV"..-_-..-....�__

burgo, arlm-âe ampliar a re-,lan.çaram ediçoes eSlleClalS c Londres. 9 ·U.P- A rádio de An-
<�

I gel noticiou a tomada de Caenglão, que já está sob o ccntrô-] emissoras (e n:omento a mo-
pel os aliados, mas não há cori-

]e <los aliados. Segundo a agên-I mento suspendiam seus pro- firmação oficial +o ro essa notícia,
.la ., T1'3nSOC8an". Caeu já es-l gramas musicais para ela I: no- *

i á sendo utilizada como basC'1 vos det�lhes do sensaclOu_aI Em (herburgo
'fIe referêneia pelas fôrças alia- acontecimento. A população Londres 9 .U,P. Notícia de Fori-
das. que lutam na zona do rio bandeirante saíu à rua e dispu- te alemã, através da Suiça, diz
Orne. Afirmou ainda a l11esma. tau, conl avidez, os exemplares que o gral Von Rommel estabele·

d
. .

E 1 ceu seu quartel·gc:melal ern Cher'oure de informação eixista os jornais. m toe os os sem
burgo.

_ _ _., ,. _ ., '1118 os Aliados dominam grano. blantes notava-se satisfaçãoAs «famosas fortlfl(iJ(OE'!}) {d f. m "blu fI» 'e área circular entre Valoo'- pelo feliz e arrojado empreen-
Londres, 9 (U. P.) - As fôrças aliadas. já se encon��am! �;'s e Carentan,' e que cons�- dimento das fôrças aliadas.

dentro da "Muralha do Atl.tico", cujas "famosas for:�lflca-I urram abrir um corredor até Tôda a cidade amanheceu en

c::es" pão. passavam c�e um "bl,uff", p�lo .menos na regiao d,� ]11'aia, pelo qual estão rece- g�lan�da. À noite, a Praça da
hormandIa. Informaçoes autorizadas indicam que os tanques =ndo novos reforcos trans- Se. fOI pequena para conter os
e a infantaria aliadas estão ampliando ràpidamente a ar�a ortados ror via m�rítima. En- milhares de mauifestantes QU9 Em Rerl.ube
conquistada aos alemães que continuam opondo t.-enaz reS1S-

manto isso, o comando das foram ouvir as palavras dos Reo i iacr-se-ci. nos dias 10 e II
b f d do corrente, sábado e domingo, notênc}a. De �côrdo. ?om despachos, �e fon�e� em in arma as, "il'ças navais revelou que foi oradores que enalteceram ;J distrito de Rerituba, a festividadeas forças aliadas ja avançaram varios qUllo�\Otros, ocupa:�m arrlda totalmente a resístên- feito dos soldados da vítórí a. da Sta. Cruz que constará de no

diversas localidades e capturaram grande numero de prisio- -í a naval alemã em todas as São Paulo pois comemorou vena, leilão e fogos. Haverá tom
.

A f' d ta-o avançando na zona de di bém nos dias 12 e 13 solenidadesneiros. s orças cana enses es
.onas da invasão As flotilha" con ignaments o dia 6 de ju- . _n d

. ,

d localidades francesas e aprí-
' í. o

1 d
.., .

"

ao Ss. Sacramento com procassco ,L�ayeux, on � ja ocuparam oze
_ _ 1 azistas foram derrotadas p«- n 10, ata que ficara na hístó- de Cospua-C h, isti no último dia.manaram IIl:als de 60.0 soldados alem.aes: Informações que aca-

O� aliados, que as destruíram ria do mundo como o dia dai .......-.w....._......--_..--:----:-..............,.bam de cheg�r da lmha de fre!lte indicam que agora os �a- 11 afugentaram da zona de ressureição e das reinvindica-I KORI: DO FOLEnadenses estao combatendo violentamente com os alemaes
-ornbate ções humanas.

pela posse de uma localidade cujo nome não foi divulgado.
.

t-! O 9Os soldados norte-americanos por sua parte estão atacando Na foz do Sena. 1Hz a "D. �. Il." \. Jo flanco direito das fôrças alemãs que estão defendendo Cher- Londres, 8 (U. P.) _ Aburgo. Informações de fontes eixistas por outro lado adiantam 1
• Londres,. � �U. P.) As D. N. B. anunciou ter sido truc-

Que na zona entre o Orne os aliados sofreram sérios reveses. I forças brttânicas ef'etuararu
trado o movimento aliado noÓ capitão Adams e o coronel Brian, depois de capturados pe-] novos desembarques a� leste
sentido de enviar reforcos àslos inimigos, conseguiram fugir com 156 soldados poloneses.] do Havre, durante a jornada tropas de paraquedistas -que lnchecos e russos brancos. II passada. Segundo parece, as
tam ao sul de Carentan e Va-,

fôrças aliadas desceram nu 'lognes. Segundo a D. N, B., fo ..

A atu;;.ca-O ,....... m,�gnl·fl·ca
. .

i �llargem esqu_erda. do �e.na, em 1 b d 3- I!W '.. 1 . ."
,ram (erru a os 8 planadores

Londres, 9 (U. P.) - O general Eisenhower claSSIfICOU de! �ua desembocadUI,a. � 01 o qu: de grande porte 'e 51 aviões
magnífica a atuação das fôrças de terra e mar, que estão par-. �;lf�:'mou a" agencia alemã

destinados a transportar tro-
ticipando nas operações contra a França ocupada pelos na-I TI ansocean

_._ pas.
zístas. O com�ndante-,chefe das ,fôrças, aliadas destaco� a ex-I Can]lOneando -

�e�ent� !l�uaçao das forças navaIS e ,aereas que garantIram o
Londres, 8 (U. P.) _ O Es-

.

Londres, 8 (U. P.) - A DNB
e�{�to mICIaI da luta e tornaram posslvel as forças de terra IU�! ta.do :.\1aior das Fôrças Expe_I'.l1fOl'm?:l que durante os ata
tc.lem no solo da França. Re�pondendo a pergunt3l- que se es Idicionárias Aliadas informou Cjlles aeIeos, efetuados de 110i

!ava s.ati�feito com as operaçoes .declarou qu� esta plenamen-
llue as fôrças navais aliadas te, foi afundado um transporteLe satIsfeIto por menores que seJam seus exltos.,
estão canhoneando intells,,- aliado de 7 mil toneladas. Se.

• • • • elllnte as baterias costeiras na- gundo a,guela agência, outroA mlhclB de Lav�1 e .05 patriota.!, .
I zistas. Segundo a mesma fonte I f;ande navio aliado. teria sirI) ILondres, 9 (U. P.) - Vmte mil homens da MlhcIa �da I de informacões os desembal'-I .�uall1lente destnudo pelas

::'-'rança or�a.nizada por Pi�rre LavaI para ��rvir aos alemaes

I qnes COlltinu�l11,'protegidos pc.
i bombas dos aviões nazistas.

foram �obl�Iza�os para �gIr contra os patnotas franceses. �n- los canhões da esquadra e pelo
-

1ormaçoes fIdedIgnas sallentarn que os grupos de sabotadOles
I ')ombal'deio (las fôrcas aérea-:: ::leais tl'O]H1S

na França iniciaram urna campanha de destruição sistemáti-
l

.__.
'.

Lo.ncll'es, 8 (U. P.) - O co-
ca das principais vias de comunicação nazistas. Ao que pa-! J<:m }.Ilana(lol'es' mUlllc,ado do Supremo Coman·
Ieee já foram causados enormes dános na via férrea de Belle-' I - 1 ' � (U P) C t'

do AlJado revela que fôrças
. 'do I,-,olllle.s, '.'

-

onl'!ano'lo-norte-americal t'-gran .

I nua de forma VIOlenta a luta b las con J

ao l�ordeste de Bayeux 'onde )" i nuaram desen1barcal1do na __• _-,,- .... _"" ""_ ............ __-__() quedisse o sr. diretor do

Ilha'"
em que se afirma que a: aliadOS.efetnaram n�vos d�� França durante todo o dia de

DIP .

-o da EUl'opa const'tue o' ontem
. ) . � lllv�sa 1

.' sembarques. Outros despacho;,
,

RlO,8 (A. N.) - O caPltaOlll1als trallcendental acontecl-'transmitidos pela ao-ência'al"-
-

Amílcar Dutra de Menezes, di- mento dêstes últimos te�npos.j mã D. N. B., acresc�ntal11 ql�(); SOlH'íl o yeuto na ll'IancJla
retor geral do DIP, desde duas: Com os desembarqu�s alIado:;, os Aliados estão procurando Londres, ,8 (U. �.) - O co-
horas da madrugada de ontem,· seg:ll1do o mesmo_Jornal, .

os reforçar as suas posições, a,) l�,ando SUpI emo '. a�lado al1lli�- O Barr igC! Verde, campeão áeachava-se en�re.?ue a�s. encar- naZIstas enfr�mtar�o um pengr, I sul de Carentan e Valognes. I c�a que as condlçoes atmoRf.'- basquete e voleibólgos de sua mlssao, dingmdo os de morte, pOIS terao de comba-! com fôrças de paraquedistas e
Tlcas 110 Ca.nal. da Mancha m8- Como haviamos noticiado tserviços de informações e tO-i ter violentamente em dIversas soldados transportados por

i lhoraram llgelramcnte,. �l11h(.- iníc�o dia 6, na quadra d'o L�::mando providências no mo-; frentes.
1 lanadores Ira sopre o vento e esteJa pro- �em" �lube. o campeonato fIo.

mento, Falando à reportagem I P.! vocando ondas com três pés de r1anopohtano Je basquete e volei
sôbre O O'rande aconteciment�11 Visão de (�onjuuto lt' -1- 1'1' d d 'jaltura. Virtualmente, as operl_'edmBque.tomvaradmpadrteL?,seqU'ipesb

" L l' 8 (U P) O lt .rI. nque ns ('o lluas '" 111 n as _
'. _

_

. o arnga er e e o ua. numada invasão, disse: "Os exercí-; 0110eS, .,
- a ,o '

jçoes navaIS ahadas nao estCll' séde «melhor de tres».
tos ela Democracia tomarão pél co.n�ando alemão �caba d� ad- !:"'ondres, <f (U', �.) BOm?ar-: sofrendo obstáculo pelo ini111i- Na. 1.3 noite, saíu vencedor o

J1as costas da França. A vitó-, mltlr que q_S forças allad:u dCll'OS leves e medlOs, britani- go. Barr1g.a.Verde no basquete e valei,.

," n á t- � d
. sem dlhculdade algumaria (lue se aproxima sera tO-1 consegUIram avançar, e.1 v

-,
cos, es 'ao ataCal1 o mtens '1- A 2fi 't d f' '.., , "

.

t d t.l! I' O" f'
n01 a a, 01 ma1s 1nteres-t,�l, porque cada soldado das i nos �on?s a co� a .Lrances':i" n�ente as co unas blmdadas na- s 1)l'Jmc1l'os er�dos sante, na qual o Lira, obtendoNacões Unidas traz dentro doi A emlSSOla de Berllm acrescen- zlstas, que se deslocam para dl", Londres, 8 (U. P.) - Uma a melhor no basquete, perdeu,neito fôrca indominável e dQ-1 tou que, em ambos os lados do I'versos pontos, onde as fôrças j composição f e r r o v i á r i a da porém, n:, vaIei.�erminacão que só homens li- estuário do rio Orne, e ao nor-

I aliadas efetuaram desembar-!" Cruz Vermelha" formada por' 0d dBordrlga Vler:de, vencendo a 2&
.

I d C 1
-

I
!'. - .

ro a a e vo e1, sagrou-se cam-vres podem possuir" _ ,te e arentan, os a emaes es- ques e estabeleceram cabeças-, seIS carros conduzlU ontem os peão, ficando a disputa da última
--

I
tão empenhados em feroz luta, -de-ponte. Informações autori· I primeiros feridos aliados at6, de basquete para ontem.

Esqual1ra em a�ão contra as fôrças inimigas nu- zadas destacam que êsses aLt- aos hospitais. O trem rodon· A finalissima. que se verificou'
Londres, 8 (U. P.) - Seis I mericamente superiores. Os ques estão sendo desencadea- durante a noite. Pessoas que

no

mBes�o IVocadl, pela manhã, deu
d· ! .

t t tA' . I ao arrlga er e uma espetaculoI"cou�'aça OS, qumZ�, cruzado�esi naZIstas procuram, en re an 0, dos com pleno eXlto. aguardavam o combolO reve··' vit6ria pela alta contagem da �8;e CIncoel1ta destrclleres, alem! fazer crer que os progressos -- lal'am que os homens feridos I
a 20. Conquistou, assim, o Banigcde inúmeras

. unidades. de de-j aliados foram efetuados à cu_s- Não puderum dormir davalp boa impressão, sendo'): Ve:de. 0. mereo�do título de «Im-
sembarque alIadas, estao ep.11 ta de pesadas perdas, o que nao Londres, 7 (U .P.) - Até às', que alguns feridos estavarn í peaol �lbo:llanopohtano de basquete

-

d b" f
- e vo elO.açao ao largo a costa france-l com 111a com as m ormaçoes, 7 h01'as de hoje, todos habitan-I sentados e espiavam através I Os esforçados atletas 't

. ,, . , f'
..

l' A "D N B" I 1
. I V) ()rlCSOS�sa entre o estua1'lO do Orne e o, o lC13IS aladas. ... tes da costa sudoeste da IngIa-, (as Janelas, As visitas só são, que aceitem os nossos POl'abens;'1orte da Bayeux. Foi o que in-i também admitiu que as fôrças

I·
terra não conseguiram dormir:; permitidas quando constar da I por tão auspici?so triunfo, espe

formou a agência alemã Tran-j de desembarque aliadas conse- em virtude do ininterrupto mo- lista que correm perig�o ele j randodque
continuem sempre coo-

.

11 'd 1 ! .
.-. I

'd peran o para o engrandecimento,socean. gUIram me lO1'ar C.Or_:Sl erave -I Vlmento de aVlOes alIados em VI a. do esporte barriga-verde,- I mente as suas poslçoes na

pe-I direção ao continente. Das 5! --

,

() maior acontecimento

dêstesl'
nínsula de Contentin, especial- às 7 houve ligeira calma; po-l O l' ministro ildliano Pela madrugadaúltimos tempos mente na zona vizi?ha de

Cher-, rém, pouco depois, grandes for-1 Roma,9 (U. P.) - O sr. Ivan Fara disputar, em Farto .Alegre,.Londres, 8 (U. P,) - A emis-1 burgo. De parte alIada se reve- mações de aviões aliados d') Bonomi primeiro ministro do o campeonato de volei, a nassa reSOl'a de MOSC.OU leu um edito.-lloU a êsse re.speito que várie,.s todos os tíP.os reiniciaram o' go.vêrnó que precedeu a subida presentação seguirá rumo àquela;.rial do jQl.'�a.l "E$tr�la VermaM, ondaR de planadores �traY�s� 1 movimento. i de Mussolini.. foi escolh"l"'o 1"Ia ..
cidade sulina às três horas -de.

• �.t" maclrullqc1<\ ele Q,m��ha,
�

'II.allll
1�IRI[aIR

..

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
'T/Ol-llco, CAPILiliR'

P.�R 'E�C'EÜlofd�

Florianópolis, 9 �� Junho de 1944

•

Caíu (ivittã - Vecchia
Argel, 9 ·U.P- ° 5' Exército ocu-_""

r-ou a cidade italiana de Civittá·
Veachia.

��vv���������

no mês de maio p. p,

CINEMAS
No Odeon: às 7,30 horas - NAS

ASAS DA GLORIA, com Chester
Mords, Harriet Hilliard e John
Hulebard. Complemento NacienoJ
(natural). A voz do mundo (atua
lidade). No Imperial: às 7 horas
- LANCEIROS DA INDIA e OLHOS
ACUSADORES Complemento Na- i
cional, Imp. até 10 anos. 1

ULTIMA HORA
.ESPORTIVA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


