
NunU�I·O�()S tiros contra o príncipe Humherto
ROMA, 9 (U. P.) --- DURANTE UMA MANIFESTAÇÃO REALIZADA POR 5 MIL REALISTAS� OUVIRAM-SE INúMEROS Tln
lOS DE REVóLVER, NO MOMENTO EXATO EM QUE O PRt'NCIPE HUMBERTO APARECEU NUM DOS BALCõES DO PA.
uno DO QUIRINAL. A POLíCIA PRENDEU INúMEROS SUSPEITOS, ACREDITANDO-SE3 ENTRETANTO�. QUE O AUTOR

OU AUTORES DOS DISPAROS CONSEGUIRAM ESCAPAR.

PO$sivel ql�eda de
Sahlt-Me!'"e f!'11.i ,,��

Londres, -10 (U.· P.) - O. al
to comando. alemão anunciou
que fôrças aliadas convergem
para morte e sul desde Sainte
Mere Eglise atravessando a

costa da península de Cher
burgo, o que 'é possível indicio
de que tenha sido capturada a

cidade. Os alemães anuncia
ram, ontem, -que Sarnte-Mêre
Église era teatro de encarníça
da.Iuta.

o novo primeiro
ministro italiano
Roma, 9 (U. P.) - Ivanoe

Bonomi, ex-premier italiano
antes da, subida do "duce" ao';

poder, é o novo primeiro minis
tro italiano. Iníormacões ofi
ciais de Enrna indicam que o

marechal Badoglío, depois da
indicação unânime do nome de
Bonomi para o cargo de chefe
do govêrno, declinou de organi
zar o novo gabinete. Diante dis
so, o príncipe Humberto, te
nente-general do Reino, encar
regou Ivarroe Bonomi de orga
nizar o novo govêrno.
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Recuam os alemães com grandes perdas Não é verdade!
Rio, 9 (A. N.) - o Boletim abastecimentos pelas praias ras" acrescentando: "Nossos Rio, 9 (A. N.) - O Itarnara-

especial de guerra irradiado que se estendem para oéste. O países levam a melhor, porque tí enviou a seguinte nota à

hoje às 13 horas diretamente alto .comando aliado informou nosso público está bem Inter- Agência Nacional: "Um jornal
dos Estados Unidos pela N. B. que tropas norte-americanas imado de que não luta às cegas. matutino, em sua edição de 2

C: e C .. B. S. em conjunto com I desembarcaram em Cherburgo. Os jornalistas têm liberdade do corrente, publicou a infor
Q Departamento de Imprensa e Um correspondente de guerra de informar tudo quanto qui- mação de haver sido estabeleci

Propaganda: "Londres - Os declarou que as batalhas/rio li- zessem, exceto naturalmente do pelo Itamaratí o torneei
últimos telegramas proceden- toral francês, onde se verifica- aquilo que dizia respeito à se- menta, aos países devastados,
tes da frente francesa infor- ram os desembarques aliados, gurança militar". Eisenhower de três milhões de sacas de
mam 'que os exércitos aliados estão-se convertendo em verda- terminou, dizendo que jamais arroz, logo depois da termina
no setor da Norrnândia está deira corrida de aprovisiona- afirmará algo que não seja ab- ção da gUel;ra. Tal notícia não

forçando os alemães a recuar menta e que tudo indica que solutamente verdadeiro. foi fornecida pelo Itamaratí e é
com grandes perdas. Fôrças 'essa batalha está sendo ganha ,....._w�·......-..·_.....·.-_-_·_...--.:o_.... ·.....-..._..,... destituida de qualquer

fUnda-jcanadenses capturaram deze- pelos aliados. Pilotos de reco-
A I

-

d
mento" ;

nas de .localidades em seu nhecímento informaram que _
pOpU a(ãiO e

_. _

avanço na direção sul e das .es-I os alemães estão usando ho- Sao Paulo Munique fOI
-_------------

tradas de rodagem e ferrovias mens como fôrça-tração, pos-! São Paulo, 10 (A. N.) - Um bombardeada I
Bolsa Paulista

que lígamCherburgo e París na sivelmente devido à falta de .vespertino local divulgou que Roma,9 (U. P.) - Informa- Rio, 9 (A. N.) - Informam
zona entre as .cídades de Bay-I gasolina: Foi noticiado. que �l-'a população desta c�pi!al que se que de 500 a 750 aparelhos, de São Paulo que, ao contráriq
eux e Caem. Um porta-voz do. guns dias antes da mvasao, em 1940 era de 1 milhão 380 escoltados por "Mustangs", do que foi divulgado, não hou

general Eisenhower declarou I Eisenhower convocou os [orna- mil habitantes tem presente- "Lightnings" e "Thunderbolts" ve nenhuma alteração ou que
que as tropas norte-americanas I:

listas dizendo-lhes acreditar m�nte m�is de 1 milhão e 600 tomaram parte no violento da da Bôlsa. Pelo contrário, a
estão recebendo verdadeiras que o provérbio de que "opi- .míl habitantes. De 1940 até ataque realizado, hoje, pelas notícia da abertura da segunda
correntes intermináveis de nião pública é que ganha guer- hoje, foram construidos nesta fôrças aéreas aliadas, contra.a frente determinou alí um au-

capital mais de 50 mil casa. I área de Munique. menta de negócios.

(�

:'-Ja honrosa companhia dos mais

finos relógios do Mundo, Omega
disputou a célebre Prova Inter
nacional do Observatório de
Tcddington. Após comprovarem
a exatidão do seu perfeito fun
cionamento, os famosos técnicos
daquele Instituto afirmaram ofici
almente que o relógio Omega era o

primeiro em precisão. Celebrisan-
do esse excepcional feito, Omega
criou o Modelo Teddington com

máquina de tipo igual à do que
conquistou tão alto resultado. Nas
boas relojoarias o Sr. encontra,
agora, o Modelo Teddington.
Adquira-o e orgulhe-se de possuir
o relógio pulseira de maior pre
cisão - de precisão oficialmente
comprovada.

Este Relógio

éo

-

PRIMEIRO .EM PRECISjO!
comprovada oficialmente

to

De capturados passaram a captores .'.
Duma base aéro-transportes.. pôs-se a bombardear as posi

da Nona Fôrça Aérea, 10 -_ ..

'

ções inimigas da aldeia e os

Por Bruce Munn, da U. P. - O guardas começaram logo a

capitão dum planador norte- mostrar certo nervosismo.. Foi
americano e um coronel de in- então que o oficial, que falava
fantaria, feitos prisioneiros na polonês, dirigiu-se a êles e

península de Cherburgo, conse- concitou-os a renderem-se. Os
guiram persuadir seus capto- homens consultaram-se e relu
res e· depôr as armas; e, sem taram... Mas as granadas co

nenhum emprego da fôrça, já meçaram a explodir mais per
então impossível, reuniram to e a coisa foi resolvida: que
mais 156 combatentes immi- riam entregar-se. Os comba
gos de diversas nacionalidades tentes estrangeiros da guarní
e conduziram-nos, presos, a es- ção pediram aos oficiais, que
ta base. O fato foi depois re- haviam feito prisioneiros, que
latada pelo capitão, que se cha- os conduzissem até as linhas
ma William Adams. Seu plana- aliadas, através de uns milha
dor aterrisou junto a uma ba- rais que se estendem quase até
teria de morteiros alemã, que, esta base. Nessa' marcha, re

ato contínuo, capturaram, jun- crutaram ainda mais alguns
tamente com o coronel Briand alemães ...
e outro oficial de infantaria - -_-_-_- ..........w_-_._"..........._-...........

americano não identificado e Fo,· deml·tl·doque falava polonês. Foram, de-
pois, levados para uma peque- Rio, 9 (A. N.) - O Presi
na localidade, onde puderam dente da República assinou de
observar que o "inimigo" creto, na pasta da Educação,
constava de russos brancos e demitindo Mário Ghizi, de pro
checos. Eis que mal haviam fessor, padrão G, da Escola In
chegado, a artilharia aliada dustrial de Florianópolis.

I

EOOUolG10N
* MOO ElO 1

delo 'teddi09toOO 'deotifico o Mo
t'pO iguol

nO 11\ostfodOf \ ."Óquino de I

. _ até
,.. estrelo .. de pul'O co'"

de prec,soo
relóg'O resultodO

(0",0 o

teve o melbor
ii dO que ob leddi09too.Em Aço desde .. Cr$ 6.90,00 , .•trodo em

Folheado desde .. c-s 81J0,OO hoje reg'

ft
Ouro 18 Kls. desde Cr$ 2.600,00

------------------------------��� -�
* Em Teddington, todos os anos é

disputado o recorde de precisão para
relágios de Iodos os tipos. Êsse re-

\
carde Omega o detem desde 1933.

.

Fôrças transportadas pelos ares
Londres, 9 (U. P .. ) - Os aliados lançaram grande quanti

dade de fôrças, transportadas pelos ares, da zona ao sul Caen,
onde se está desenvolvendo tenaz batalha entre as fôrcas inva
soras e os nazístas .. Segundo a emissora de Vichí, os TI:ovos re

forços, lançados à luta, destinam-se a arrasar as principais li
nhas de comunicação do') nazistas na zona de Caen.

OMEG
PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORlOGERE

GEN EBRA - SUíÇAOr,\EGA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos loi descoberto um remédio
de componentes vegetais. que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roídos e varizes. HEMO - VIRTUS ti o nome

dêsse remédio que. para hemorroidas Inlemas
• VARIZES. deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para a. hemorroidas
exlernas. uso-se o H E M O
VIRTUS, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atenção o Ira
lamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia. peça-o ao

DeP<>Stlario: CAIXA P. 1874 (UM"
OItO-SETE-QUATRO). S. Paulo.

2 o HTAOO- Sabl'do, 10 d_ .•unho ele .44

o E S T A O O Os disfarces dos preparativos de invasão'
NOVA YORK (por GEORGE lhes serão mostradas na "hora IF. BROWNELL. - Copyright H", quando estiver sendo efe

da Inter-Americana). - Como tuado o desembarque na costa
não podia deixar de acontecer, ocidental européa.
os aliados não escondem que De posse aessas fotografias,
realizaram enormes preparati- tanto os nazistas como os cída
VOS para invadir a costa euro- dãos das Nações Unidas e neu

péa do Atlântico. Os alemães tras, ficam na mesma situação
sabem muito bem que nos por- de antes no que se refere á da
tos da costa léste da Inglater- ta e local da invasão. As foto
ra concentraram-se embarca- grafias, mesmo revelando uma

ções de desembarque de todos atividade febril, apenas fome
os tipos e tamanhos, as quais cem aos observadores, uma in
estão completamente prepara- formação que já possuiam,
das para zarpar na "hora H" apresentada em chapas foto
do "dia D", conduzindo os gráficas. Nelas os técnicos na

soldados que vão desembarcar zistas poderão procurar á von

no litoral da França, dos paí- tade, mas sem sucesso, desco
ses Baixos ou da Noruega. brir paralelos entre a concen-

Os aviões de reconhecimen- tração das fôrças navais num

Os originais, mesmo não puhli-
to alemães que sobrevoaram a ponto e ° eventual local do de-

caâos, não serão devolvidos. costa britânica do oriente es- sembarque. Jamais consegui
tão cansados de registrar uma roo ter uma idéa mais exata

A direção não se responsabiliza atividade febril nos portos de da que já possuem, baseados

pelas conceitos emitidos nos invasão, onde se concentraram nesses dados pois todos sabem

artigos assinados as fôrças encarregadas de abrir que essas concentrações podem
____________ a segunda frente. A proximi- desfazer-se rapidamente, para

dade da invasão e a concentra- refundir-se num outro ponto

COMPRAS E VENDAS ção de fôrças terrestres e na- que o inimigo não contava .

. vais na costa léste britânica A atividade constante das
são fatos conhecidos de toda barcaças, com embarques e

a gente, seja aliado, neutro ou desembarques ininterruptos,
eixista. constitue, por outro lado, uma
Por isso mesmo a censura parte do plano de despistamen

anglo-norte-americana permi- to dos aliados para ocultar ao

tíu a publicação de fotogra- inimigo, até o máximo possí
fias em que aparecem diversos vel, o inicio da invasão. Tanto
portos britânicos nos quais se se acostumaram os nazistas
nota intenso movimento num ia ver os aliados embarcarem e

indicio claro dos consideráveis desembarcarem, que acabarão
preparativos aliados para a sem poder distinguir essa ati
abertura da segunda frente. É vidade de "exercício" da pró
claro que o simples fato dessas pría invasão.
fotografias terem sido aprova
das pela censura mostra que
as mesmas não representam
indicações que por.>am ser

aproveitados pelos nazistas.
Evidentemente tudo o que apa
rece nessas fotografias é coisa

que os alemães, já conhecem.
Por certo, existem outras coi
sas que os alemães não conhe
cem, mas estas certamente só

"

Anúncios mediante contrato.

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
c-s
c-s
Cr$
Cr$

Ano 70,00
40,00
2{),OO
7,00
0,30

Semestre
Trimestre
Mês
Número avulso

No Interior:
Ano Cr$ 80,00

Cr$ 45,00
c-s 25,00

Semestre
Trimestre

Páscoa dos Comerciários e

CASAS
Vendem-se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las, cópa cozinha, terreno plano.
medindo 6,4Ox50 preço Cr$ 25.000.00
TreJI na Rua Uruquay, de modeí

ra, todas alugadas. terreno plano,
medindo lOx58 por Cr$ 20.000,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
água, medindo o terreno 3Ox12xl.S
por Cr$ 12.000,00.
(]mo na rua Almirante Alvim,

com 2 quartos, sala, dispensa. va
randa etc.. terreno com 22:11:50 por
Cr$ 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, 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

quartos. varanda. banheiro com

água quente e fria etc., por Cr$
28.000,00.
Uma na rua Oswaldo Cruz (Es

treito) 3 quartos, Rala etc .. terreno
com 16x32 por 16.000.00.'
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas reaidencias) por Cr$
70.000.00.
Uma na rua General Bittencourt

B
--

por 35.000 cruzeir�s. aDCarlOSUma na rua V1Sconde de Ouro
Preto por 22.000 cruaeiree. IConvite A Comissão promoto.ra da solena Comunhão
p�(l em Coq.ueiroB, 6tima resi· Pascal dos Comerciários e Bancários, que se

de?cla, na prol�, por 15.000 cru-I realizará no dia 11 de junho 'corrente, às 6 horas da manhã,zelrOB.
C d M

-

M'Uma no Estreito, com 2 quartos na ate ral etropolitana, durante a issa que será celebrada
etc. por 7.000,00 cruzeiros. pelo Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano, que presi-
Uma na rua Major Costa, recem- dirá a solenidade vem por êste meio dirigir convite a todos os

construido por 45.000,00 cruzeiros. empregados do comércio, comerciantes, trabalhadores em indús-TERRENOS _..

d di d B b IVendem-se um na Avenida Trom. trras , varejrstas, emprega os e tr e tor es e ancas e esta e e-

powski, terreno plano, medindo cimentos de crédito, quer em .atividade, quer já aposentados, a

12x37 por Cr$ 15.000.00; participarem daquela solene manifestação de fé. Põe empenho
Um na Avenida Mauro Ramos, a Comissão em frisar que a Páscoa deve ser uma demonstra

idem idem, 15,5:11:45 por Cr$12.000,00: ção de classe. um testemunho coletivo da fé herdaria dos maioUm na Rua Jaguaruna. idem
idem, 10x32 por Cr$ 7.500,00. res e que a todos deve levar ao cumprimento do dever máxi-
Um na rua Camboriú. terreno mo do católico.

plano medindo 30:11:50 por 24.000,00
cruzeiros ..
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x45 metros por 11.000.00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-se também a me

tade por 20.000.00 cruzeiros.
Um 6timo lote em João Peasôer,

00m anibus à frente, Cr$ 10.000,0.0
CHACARAS
Uma em Barreiros com 63.000

mts2.
Informações com A. L. ALVES.

Rua Deodoro 35.

E é mesmo possível que de
vido exatamente a esses inten
sos preparativos que os alia
dos não tentam esconder e re

velam em fotografias, os ale
mães venham a ser surpreen
didos na hora do desembarque
dos exércitos libertadores bri
tânicos, norte-americano e ca-

nadense,
-

Florianópolis, 5 de junho de 1944.
A COMISSÃO.

MACHADO & CIA.

Aos sócios da Associação Comercial de
Florianópoiis

AVISO IMPORTANTE
A Associação Comercial de Florianópolis insiste em

recomendar aos seus associados, afim de lhes evitar mul
tas e processos criminais, a fiel observancla da labela
de preços em vigôr, 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. sócios.
lerá afixado, à entrada da sua séde, um quadro, com
esclarecimentos sôbre liberação de açúcar, resoluções da
Prefeitura e da Comissão de Abastecimento.

Florianópolis, 5 de junho de 19ltft.
5 v.4

Ag�ncias e Representações em Geral
Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto, ri. 5
Caixa Postal. 37
Filial: Crescíúrno

,Rua Floriano Peixoto. s/n (EdiL
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais rnunícâpíca tdo Estado

.

'1

Caixa Econômica Federal.
do Rio de Janeiro

Ao Banco de Crédito Popular e Agr'[cota de Santa Catarína.,
rua Trajano, 16 - Florianópolis - Santa Catarina

Relação Geral das Apólices do Estado de Pernambuco;"

premiadas no 18° sorteio realizado no dia 31 de maio de 1944;
no Salão Nobre do Edift1cio da Matriz da Caixa Econômica,
Federal do Rio de Janeiro e pela mesma dirigido.

1 prêmio de o-s 600.000,00
354.812

1 prêmio de Cr$ 50.000,00
474.789

2 prêmios de Cr$ 10.000,00
109.971 - 413.025

4 prêmios de Cr$ 5.000,00
211.304 - 307.918 - 572.171 - 596.838

5 prêmios de Cr$ 2.000,00
163.372 - 285.230 - 299.580 - 302.208 - 313.479

50 prêmios de Cr$ 1.000,00

009.204 - 019.714 - 027.123 - 065.733 - 090.478
096.526 - 105.850 - 107.273 - 109.901 - 128.987
130.019 � 133.685 - 159.787 - 171.813 - 185.898
193.181 - 196.578 - 200.862 - 203.307 - 211.224
215.589 - 216.073 - 223.280 - 268.211 - 275.196
280.032 - 291.351 - 293.100 - 298.779 - 303.015
304_567 - 310.611 - 361.320 - 364.868 - 383.522
384.526 - 386.078 - 389.738 - 391.571 - 398.733
410.827 - 450.892 - 494.762 - 495.311 - 499.229
509.811 - 519.494 - 571.060 - 573.427 - 589.162 ;

A. VEIGA FARfA

Diretor da Carteira de TiltuloSo-

TENHA JUIZO
TEM síFILiS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

1§I-f;il:AiJB
A·SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

bela, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 91.4 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Síftlís e Reumatismo

da mesma origem
F1-\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a·
.914. devo dizer-lhes: sempre gradaveí do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comeudam-no como arma de
os casos de lndíeação apre- faclI manejo para o público
priada (sifills em varias de no combate á slfllls, qualída
suas manifestações) os resul- 'de. que frequentemente a
tados têm sido sattstatoríos, orovelto no Ambulatorlo da
pois são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. ür, Silvestre Pessu

I::I.� I
.

"A' Crediária Para-Todos"! .

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, �ãs, Peles, Case
Ternos feitos para homens e crianças' Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns.
Temos secção especializada para confecção de luxo. sob-medídcr.

Para-TOdOS)

miras,
NOTE BEM:

Credtérte Rua Felipe Schmidt, 38-Esquina Gerônímo Coelho-Telelone: 1595

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Relojoaria LABES

Grandioso torneio no Instituto
de Edu(a��o de Florianópolis

O esporte em J01-nvile sneansvaa�lrozneaa' encontro
......... Dispõe de moderna oficina dotado de aparelhos

Quando da excursão do Avaí a Joinuile, da qual fiz parte Amanhã, à tarde, no grama- de precisão poro executar quaisquer trabalhos
como representante dês te jornal, a-fim-de assistir às grandio- do do bairro da Pedra Grande, referentes 00 ramo, bem como uma secção
sas festividades inaugurais do magestoso estádio do América será realizada uma partida de especializada poro banhos de ouro
F. C., tive ocasiõo de observar de perto o desenvolvimento do futebol entre as equipes prm- e prata (galvanoplastia).
-âesporto daquela encantadora comuna catarinense. cipaís do Imprensa Oficial E. Serviços rápidos e garantidos!Joinvile é um dos centros esportivos mais adiantados do C. e do Palmeiras F. C., em

����������������������. •.Estado. É cidade onde o esporte vai proçreâiruio rápidamente, disputa de duas riquíssimas ta- �
isto devido ao incalculável número de entusiastas que labutam ças, oferecidas pelos srs. joa
pelo seu engrandecimento, obedientes ao lema imortal de Ooi- quim Lúcio de Sousa e revmo.
dio: "Mens sana in cm-pore sano". Irmão Ricardo, respectívamen-Nas competições oficiais e amistosas com os outros Esta- te chefe de oficinas da I. O. K
dos) muito necessitou Santa Catarina do concurso dos joinvi- e Diretor do Abrigo de Meno
lenses. O povo de Joinoüe, inteiramente afeito ao trabalho, en- res.
-cara, também, nas horas vagas, os problemas do esporte, Resurgírã, no quadro . do
apoiando as iniciativas de um sem número de aiicciotuuios, Imprensa Oficial E. C., o "for
pois compreende que a política dessas diversões é necessária ward " Augusto, uma das maio
.as aprimoramento físico da raça. res figuras do futebol de BIu-

A cultura do esporte na bela cidade sempre foi amparada, menau.
tanto moral como material, pelos poderes públicos e classes Enfim, dado e reconhecido
industriais, que vêem nele um fator imprescindivel para a sua o poderio (las duas equipes, é
formação econômica e cultural. de prever-se uma partida bas-O futeból contiinua em franco desenvolvimento; o bosque- tante movimentada.tebo: e o voleibol, ramos de esportes ainda novos em Joinuile, O início da contenda será às-oõo acelerando a marcha para o progresso; e outros esportes 15 horas e não haverá prelímenos populares vão crescendo num rítmo espantoso. Neces- míuar.sério se torna destacar que o desporto em Joinuile atinqin. ní
vel bem elevado e se está tornando realidade, graças aos esfor
ços de seus filhos.

O Caxias e o América têem empolgado o público esportivo
catarinense e parànaense, em "matchs" disputados nos dois Conforme havíamos noticiado há

dios a Associação Esportiva doEstados. Quasi todos os domingos o público acorre em massa Instituto de Educação promoverá-aos estádios ou às outras praças desportivas para presenciar as dia lO, sábado, um interessante
suas habituais diversões. A transformação que a progressista torneio de basquete e voleib61 em

cidade apresenta nesses últimos anos atribui-se à união inâes- que tomarão parte todos os ories

daquele esfabelecimento de ensinotritível e eficaz dos clubes, que labutam no sentido de torná-la
com os seus respectivos quadros«iiçna da admiração do público barriga-verde. As equipes de basquete e valei A' disposiCão do;

O que mais me impressípnou foi o atletismo, praticado por vencedoras do certame serão co

gral. MascarenhasI

ii t
.

d
.

d -i d t r1 e verâaâei roadas com 2 lindos jogos de me-,espor ts as aui a Jovens, cre encui os a se o uir m -

d h 1 f d Rio, 8 (A. N.) _ O ministrod ·t aI as, genti mente o ereci OI! pe-ras atrações. Nas competições realiza as, tanto na capi al co- la I.E.F.A.E. da Guerra colocou à dísposi- Nápoles, S (U. P.) - O ge-mo no interior, os atletas joinvilenses souberam demonstrar o O início do torneio será às 7,30 M nh neral Alexander, comandantel tênci d'fz'c'l L ta esporte O Clube horas da manhã no Estádio da ção do general ascaran as,va or e a compe encui nesse i t e sa u r .

Fôrça· Policial. comandante da Primeira Díví- das fôrças aliadas em opera-Náutico Cachoeira é, talvez, o mais acreditado no genero. Das -

d 1 M h s ções na Itália, dírigtu apêlo àsRel'na grande entuSl'asmo .entre çao O rrenera ascaren a'Suas figuras destacam-se várias figuras que competindo com os b'
os jovens atletal! do Instituto. ria como correspondente de fôrças de patriotas italianos,da capital, obtiveram classificação invejáveis. gu�rra, nas funções de rotógra- convidando-os a se levantaremNas provas atléticas, patrocinadas pela Liga Joinnüense Esperança x 28 de Setembro .

fo e operador cinematográfico, contra o inimigo comum, afim-âe Desportos, foram notáveis as "performances" cumpridas Encontrar-se-ão novamente do- O desenhista da Escola do Esta- -de cooperar com os exércitos"por Hercilio Nazaro e Eugenio Walter, pertencentes ao oito- mingo pr6ximo, no gramada do dE' ít H
,.

'que avançam através da peuínrioso Clube Náutico Cachoeira e duas expressivas figuras do Penitenciária do Estado, os fortes do Maior o xerci o oracio

-atietismo joinvilense. esquadrões do Esperança F.C. e 28 de Gusmão Coelho Sobrinho. sula italica.
Eis as classificações obtidas pelos dois tierculeos atletas: de Setembro F,C. O grêmio dos

presidiários, 'que conta com um'''Hercílio Nazaro" - Vencedor da prova de corrida, dos 100 me- dos maiores cartel de viliérias en-
tros razos, com o tempo de 14 segundos; vencedor da prova de tre os clubes varzianos, espera
-saitos em distancias, com 6,02 metros; vencedor da prova dellev�r de vencida o seu leal adver
corrida dos 200 metros razos com o tempo de 22 1/5 sequn- sarlO, o 28 de Setembro por sua

o
.
'

vez espera desforrar·se daqueles 11dos e 2 colocado na prova de saltos em altura, com 1,65 metros.
a I do. prj.meiro encontro com o

"Euqenio Walter" - Vencedor da prova de lançamento de pe- Esperança. Salvo modificações de
SO, com 12.11 metros; vencedor da prova de lançamento de dar- úftiz:,a hora, 09 p:esidiários .�o�-"do com 5338 metros' vencedor da proua de saltos em altura n::arao .c�m a 9Gg;,mte CClôS!HUl-, ,

o
,

. 'çae: Chlnes; Mano e Padrf.nbo :com 1,69 metros e 2 colocado na prova de lançamento de tiisco. José Albino e Jací; Manoel, Platt.O atléta Nevino Diessel, do América F. C., é de grande ua- Pedr'o, Miguel e Vanelli. Na par
lar, pois venceu a prova de lançamento de disco com 32,341 tida principal B,erá disP1J..tado um

'metros riquissimo trofeu o íerectdo pelo.

itas Art dr. Angelo Lacombe. A preliminarOs outros atletas Ar ur Lange, Nelson Wendell e Jorge será entre as equipes secundáriasElias, os dois primeiros do Clube Náutico Cachoeira e o tercei- de ambos os quadros.
"1"0 do A�érica F. C., conseguiram o 2° lugar em várias provas.

Como podemos observar, as marcas obtidas por esses in-
T - - __ - _"'W

trépidos atlétas são excelentes. A formação dos atlétas do C. N.
C. obedece a rigorosos treinos, antes de serem submetidos
a "tests",

Concorrendo para o engrandecimento de Santa Catarina,
eis porque Joinvile se coloca na vanguarda dos municípios do
Estado, graças à gestão sequra de seus filhos.

PEDRO PAULO MACHADO

Vende se
1 máquina in-

..

glesa de tríplice
expansão. de 180 HP nomi
nais; 1 caldeira regime 7 qui
los de pressão: 1 bomba dó}
duplo efe ito de 4"; 1 cuba dó}
cobre. Tratar com A. L, Alves.

Rua Deodoro. 35.

•

Idí=mos por
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

imprensa Oficial F. (. F. c.," preliará domingo próxí-
Transcorre hoje o 3° aníver- mo dia 11, frente ao possante "'_- _ _.-._ -.- - - ..

sárío de existência o glorioso esquadrão do "Palmeiras F. C."
"Imprensa Oficial F. C." em disputa de uma taça ofere-

\

Fundado a 10 de junho de cida pelo sr. Joaquim Lúcio de
1941, por uma pleiade de des- Sousa, esforçado chefe das ofi
tacados desportistas ilhéus, cinas do "Diário Oficial do Es
funcionários e operários da tado".
1. O. E., o grêmio do orgão ofi- Atualmente, o "Imprensa
·-cial do Estado, tem sabido im- Oficial F. C.," vem sendo diri
por-se à admiração' nos meios gido pelo sr. Otávio Montene-
pebolísticos. gro de Oliveira, revisor daque-
Embora afastado por cir- le órgão da imprensa floriano

cunstâncias várias, do pebolis- politana.
mo amador, vem contudo, ba
talhando com' afinco no des
llorto varzeano de Florianó
polis.
Em comemoração à passa

gem do terceiTO aniversário de

1undação o '�Imprensa Oficial

NOVOS e
USADOS

COMPRA
VENDE

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

O "Estado" esportivo, apre- logia, Mineralogia, Engenharia ci-
senta a sua diretoria e ao sr. vil, militar e naval, Carpintaria,
jornalista Batista Pereira dire- Desenho, Saneamento, Metalurgia,
t T O E f l'··t I

Eletricidade Rádio, Máquinas, Mo-01' da L . .. as suas e lCl a-
t H'd,' l' a Alvenaria Agri'""" . ;. ores, 1 rau lC

, ,

çoes, augurando um pr�mlS'30r cultura, Veterinária. Contabilidade,
futuro, no esporte catannense. Dicionários, etc, etc.

De ALFREDO LABES, ex -z-e Io j oe i r o técnico da

Relojoaria Internacional, de S. Paulo e ex-chefe das
oficinas da Relojoeria Amabile, de Porto Alegre.

na

INSI'ALA-,SE HOJE
rua Felipe Schmidt, 44

REMEDIO
. ANTISEPTICO

as

PASTILHAS
�:.

:�

���.�t!o

'-
evitam e combatem as TOSSES,
CATARROS, as dôres de GARGANTA

as laringites, as Bronquites.
-'b licença do D. N. S. P. N° 186

�.
�� • <1e �6 de Feve •• iro ç<>"•

41" de 1935 r;ffi:> \).
(/1"01 0,002, Euc<llypIO\ O.

o apêlo ciO gral.
Alexander

«EMULSÃO DE scon
Q maneira mais fedi e se

gura de tomar-se o legítimo
óleo de ffgado de bacalhau

Faca seu
anuncio
no

ESTADO
Sõbre garimpagemPassou o Tibre

Nápoles, 8 (U. P.) - Noti- Rio,8 (A. N.) - Encontra-se

cias chegadas da frente Itália- aq�i o sr. D3;rcy ?arCí�, 'lue
na revelam que o Quinto Exér- vai ser recebido pe o mmis ro

cito completou a travessia do d? Trabalho a q�em entreg�=.

'I'ib dominando ligeira ra longo memonal sobre a
rlO 1 re,

t
-

d ' ímpagemresistência do inimigo e procu- uaçao a gari -

ra aumentar seu avanço rumo

ao norte.
SCORE DO FOLE

609
...- .........-..-_-_....-----------.-.._-�-.--._...,.

no mês de maio p. p.

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

Está à venda
o «Restaurante Pérola», Para
mais informações, dirigir-se ao

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

V.-2ô

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

e sito na rua Menino Deus, com

58 5 mts. de fundos por 6 rnts, de
fr�nte. Tratar com o chauffeur do
carro 1-595, no ponto dos auto-

6 v.-l Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral de Adultos

Doencas das crianças
Laborat6rio de Análises

móveis,
..,....-.-_-_..-_.._·_-.·......-_w_.._._..............

Casa no centro
Vende-se, em ótimo local,

para família de tratamento,

I
Consultas diariàmente, das

com terreno disponível para 3-6 da tarde, na rua Nunes

mais uma construção. Machado,7 (Ed.S. Francisco)

,In{ol'mações: Rua João Pino Res.: Tua Vise. OUTO PTeto, 74.
to, 5 - térreo. 5 v, 2

_
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LIRA TENIS CLUBE . ,

soiree

A Dh'etoria do Lira avisa que �ómente pOderão ter ingresso nas festas do Clube os SÓ,cios quites.

O São Francisco
••tNltI."Ia••�G"•••O>;ii 6r�� de rodovia

V·d S .)Ii
uH i

I ,�. oela " Rio, 8 (A. N.) - o governo

! u· I de Goiaz já iniciou a constru-
.

'

: ção de grande rodovia, que li-
.......e! ......8QI gará o sul do Estado ao norte,

ANIVERSARIOS I percorrendo as zonas não ser-

Transcorre hoje o natalício do' vidas pela rota do Tocantins.
srita. Maria do Céu To.lentino. Esta rodovia põe ainda o Esta-

*
do em contacto direto rodoviá-

Faz anos hoje a .src , d. Edite rio com a Bahía e Minas é desLebarbanchon
tina-se a intensificar a vida e a

o menino Vaid:r Livramento faz produção nos pontos mais sa-
canos hoje. lubres do Estados, o que muiito

interessará ao abastecimento
o sr. Fernando Farias festeja não sómente de Goiaz como de

hoje o seu natalício, São Paulo e, mesmo, do Rio.

c{Trocadoras»
Rio, 8 (A. N.) - Notic�ã a Mais de 1 milhão!

imprensa local que continuam �orto Al�gr�, � (A. N.) � No

apresentando-se,
.

em massa, mes de maio último, deram er:
moças cariocas para servir co- trada, !_la mercado. de_:>ta capi
mo "trocadoras" de ônibus. As tal, mais de um milhão de sa

empresas limitam-se a insere- cas de arroz. Este n:ovimento
vê-las, 'aguardando instruções daquele pr�duto f'oi um ,d�s
especiais da Prefeitura, sobre- maiores registrados nos úíti

tudo em relação aos uniformes.lmos tempos.
.,..- .-.-..._-....·.-...-_......-_-.-.....-......• .._,._-...............w_._,.._-.·..- ............--.....,.-... -......-.

*

•

Hoje a.srita. Valdívia Riachuelo
,de Oliveira Santos comemora o seu
<Iniversário natalício.

*

Noivados:
Com o sr. Heládio Mário de

Sous\, correto empregado da Ca
sa Moellmann, contratou casa:rnen
'to a gentil srita.. Alaíde dos San.
-tos, filha do sr Jc6é AlciI10 dos
Santos.

,

.......................-0.

lherro da illutl1tQAO a-eimo, oftnoecar.
lhe. em IUIlé.VeJ gesto. um càllGe do
.xcelanT.e aperitivo ItNOT, Iam_
_ v. Sia. da 8.C!'e8091Itar, ao�
- .. �enrjjeza:ESrE.É TAI1-
em O I1EU APERITIVO

PREDILETO!

qffPflOovro DA KflOTIA, I/(O.,('(l'1.E Sf6VRO$
� ITA4AI �

Dia 10 Sábado ......... Grande---

Rio, 8 (A. N.) - Repercutiu
aqui favoravelmente a notícia
de que o Govêrno está adotan
do providências no sentido de
melhorar a navegação no bai
xo São Francisco e as quais já
estão produzindo os primeiros
resultados. O fato é tanto mais
auspicioso quanto se sabe que

I êsse grande rio se tornou uma

das preciosas vias de comuni

I cações entre sul e nordeste.
_. --- -

Ce rrns a s, Gravatas. Pi i ames

Meiasdas melhores pelos me

nores PI eços só na CASA M IS
CILA NF A Puo T'Pj"o,) l:?

QUEM PERDEU?Recentemente ineteleci?
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
la está funcionando o

(.SALÃO AMERICANO" ,

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

Foi achada e depositada em nos

sa gerência u rnn caderneta de ma
tricula marítima per-tencen te a

Antônio Marixs de Oliveira.
-

-Visões da Pátria»
Recebemos e agradecemos o fo

lheto que o ST. terven te- coronel
Cantídio Regis. digno comandante
da Fôrça Policial do Fs1ado; teve a

gentIleza de nos oferecer e o qual
encerr':l o brilhantíssimo discurso
pronunciado po r s .e , no 'almôço
oferido por oquela Milícia ao con

tingente forneci.do pelo 14' B. C.
pa.ra integ!ar o Corpo Expedicioná:
rio Brasileiro, a 8 de maio p. p.

�
,

O
.ç , CAPITÃO

1)URIINTt ÊSSt$ 71>

\l
' .. DE CO�VETA

DIASOC5QUA1)RÃO ' J.T.BlACK13U1<N
PEQnEU APEliA<; 131'IlO· soe o SEU COMANDO, ÊSS'f NOT,(VEL 'ESQUADIlÃO
TOS, OU SfJA A MÉDIA l'A�TICIPOU EA IA,. OTl NÚMERO OE SO�TI\)AS,
DE 12 AVl1l'tS JAPONESES CO�\ MAIO� NtlME1l0 1)E tlORAS 1)E cOM13ATf
llOll AViÃIJ AMERiCANO 1>0 QUe QUALQUER OUTQO t:SÇUAllRÃO COM
I'EIl,lr.DO!

_ llM_!: N�.<;-'IL_H_"""S_S_A_L_OM_íl.O_! -t--r-__-r--'

Rio; 8 (A. N.) - Um vesper- -"'-"--..........__.........,.--_ ��-...................-- "Iedades atacadastino local noticia que a Lígnt.: '

li
tendo necessidade urgente de'! José Aldno dos Santos e ir, Evacuando Londres, 8 (D. P.) - Notí-
500 homens para mesteres de S nh Kandy, 8 (Ü. P.) Anunciou- cias difundidas pela agência..condutores e motorneíros.vdírí- -.

e. ora
" .

di.

1
participam a seus parentes se oficialmente que as tropas "T'ransocean ln icam que

giu-se as

autOl'i.dades militares,..
e conh eci d os o contrato de japonesas estão evacuando rá- Milão, Faenza, Gênova e loca-

solicitando que lhe cedessem casamento de sua filha pidamente a área de Kohima, lidades da Riviera voltaram :l,
um número de soldados equi-] AL'AIDE corn o sr. Heládio após terem sofrido pesadas ser violentamente bombardea-
valente. O assunto foi submeti- MarÍ<J de Sousa. b

.

dI' Ii daixas, as pe a arma aerea a la a.
do, pelo generàl Valentim Be- ,.' ..............._-....._-.....�_••-_-_........v.-..._�-� ._ - _

nícío, comandante da Primei- I VergiHito ferr�ira de Sousa
ra Região Militar, à apreciação i

e Senhorado ministro da Guerra. 1
f It

.

d d í �:;:���:';ni�C1:e�s :o�::��esd:a am novt a es j seu filho HELÁDIO com a
Londres. 9 -U.P- Depois da bo- I srita. Alai:de dos Santos,talh::t de Bayeux, cidade essa to- .jmoda pelos aliados. os «corrrurdcc

I'dos» alemães rarearam.
-. _ .. _ ---_... --

Havios de menos de mil tons" ...

Washington, 9 -U.P· O sr. James
recomendou ao ParJamento que ------------3�v....-�1-1permita aos Estados 'Unidos entre

g,)� navios de guerra de menos de
1.000 toneladas a diversas republi
cc.s ornericunas para a defesa
do hemisfério.

Preços módicos e

serviço garantIdo I
�"""'''''''''''''''''''''''�-l
Pediu o auxilio 1
dos milil'ares I

RTAZES DO DIA
SABAOO

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

«ODEON)j(lHE
AlAIDE e HELÁDIO A's 4,30 e 7,30 hor .. s, um Programa Colos�o

Riso e Mister ios. com James Gleason em:

O segredo do conde ,.

Lutas e Torcidas com William Boyd (Caasidy) 'e Rusell

Hayden em:

A lei dos

confirmam
Junho de 1944

�------------,-------------.'
JOÃO B. ROORICiUES

_ participo 005 parentes e pes
sôus de suas I'e!ações o con

trato de casomento de lIua

filha adotiva Linaura Cunha
corre o sr JOflje Tonera

pampas
He r mam Br ix nos 8' e 9' Episôdiosde

novas aventuras de TarzanAs
lIHAURA e JORGE COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

Preços: Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00. Imp. 10 anosconfirmam
Fpolis., 5·6.43

3 v. -I

CIHE «IMPERIAL»)
I A's 7,30 horas:
Chester Morris, Harriett Hiliard.Tchn Hubbard num filme que

toca de perto ao coração.

I A epopéia dos.bombardeiros americanos que partem para Q

I I Nas ��;s
da

d;""gloria!.------.-.-----���--�---,-----,-.--..,; COMPLEMENTO l'TACIONAL (Natural)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00, e 2,00 Livre de Censura

I Venda folhinhas e guarde dinheiro
, -Importante fa'brica procura vendedores ativos nCGs CaPdi�aís e

no Interior, dando adiantamento de comissão. artas tre+c

I mente à fábrica: Caixa Postal, 2286. São Paulo".

Aldo Rocha e Ruth
Fidélis Rocha

participam a seus parentes e

conhecidos o nascimento de
sua primogênito
ALDA·MARiA

F'pol is .• 2-6-1944

'Correias de· transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

Ludwígshaven
Londres, 8 (U. P.) - Dm co

municado expedido pelo Minis
tério do Ar da Grã-Bretanha
indica que os bombardeiros in

gleses atacaram Ludwigshefen.
Outros aparelhos despejara!.,
minas em águas inimigas.

" Amanhã. Simultaneamente, no Odeon e Imperial
Nova York, a grande metropole ninho de muitas ilusões e

muitos desenganos:

New-York é assim
com Fred Mac Murray. Mary Martin}

Akim Tamiroft
Robert Preston e

V. -11

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem suas

------------------------------...---------------------1--------------------------------------------

-

Fabricante e distribuidores das ofo.madas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran

de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, ,mol'Íns e avJ.amentos

para alfai'J.tes. que recebe diretamente dos

chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

compras. MATRIZ em Florianópol�s, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
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.Quanto ganharão . as enfermeiras
Rio, 8 (A. N.) - o ministro da Guerra assinou ontem avi

so, declarando que se aplicasse integralmente às enfermeiras
convocadas, que fizerem parte da Fôrça Expedicionária Brasi
leira, o disposto artigos 32, 33, 34, 35, 36 e 37 é letras b, c, d do

. .artígo 38 e seus parágrafos, da portaria ministerial n? 6499 de
23 de maio próximo findo. O aviso manda acrescentar ao artigo

_ 38 da referida portaria a letra a seguinte: enfermeira de pri
meira classe, dólares americanos 40; enfermeiras de segunda

· classe, dólares americanos 35; enfermeiras de tereeira classe
-dolares americanos 30. No tocante á etapa de alimentação fi
, cam as enfermeiras equiparadas aos oficiais.

Crédito Mútuo Predial"'i

Proor etários - J. Moreira & Cia.

!

I
I

�������������R�':__�_.�:_S:_�W&�'���;z.���-����.�

I{�O santo do dia Prelúdio para o
grande choque

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

PRÊMIO MAIOR CR s o.�50 00

Muitos bonif.ccções e médico
Tudo isto por openns

gra'.is
c-s 1,00

Sta. Margarida, Rainha da
Escócia

Margarida. descendente do rei
"santo Eduardo o Confessor, nasceu
em 1046 eu 1047. Casou se, em

: 1070, com o rei Malcolm da Escô
, . .cia e morreu aos 16 de novembro
de 1093. A história desta santa é
uma das folhas mais beJas na

história da Escócia. A santa era

.. uma modêlo da verdadeira pieda
de e das virtudes mais acabadas,
um anjo para seu espôso, perfeita

.. educadora de seus filhos e uma
· poderosa protetora da religião ca

tólica. Incansável zelava pelos bons
"costumes e pela boa administra
ção da justiça. Favorecia as artes

· e as ciências e era uma verda�i
.ra mãe dos pobres. O seu conl'éSl-

· SOl' escreveu a vida de Margarida,
,·documento dé grande importância
.' para a história eclesiástica da Ea
-côcíc . A rainha convocou, em en-

tendimento com a autoridade corn

petente, vários concílios nos quais
"ela mesma falou exigindo a estri
ta observância dos mandomentos
-do Igreja. Prova a sinceridade de
'seus esforços neste sentido a sua

-atitude para com seu confessor ao
quo! pedira que lhe revelasse, sem
reserva la!guma, todas as faltas
'que êste notasse nela.

Nova Iorque -- Inter Arr.ericana -

A tremenda importancio da gigan
tesca ofensiva desfechada peras
Nações Unidas na Itália é frisada
pelo 'New York Times', num edito
rial, descrevendo as operações co

mo um "prel údio do grande cho
que".
"Não se trata de um choque lo

cal para ganhar algumas milhas
de terreno, diz o jornaI. "I.' mais
uma parte do plano para colocar
as forças nazistas em ação e des
trui-Ias'"
Diz o 'New York Times' que de

pois do "reagrupamento das u.ní
dades das Nações Unidas na pe
ninsula" as atuais operações ad
quiriram o caracter de "um ver

dadeiro empreendimento das Na'
ções Unidas", pois que "não ape
nas tropas' americanas e inglesas.
mas tamb3m franceses, poloneses,
indús, canadenses e italianas es

tão na batalha"_
, Os alemães estão serrdo fusti

galos por tais homens em todas
as frentes', aCI'escenta o 'New York
Times' que ainda diz: 'Hitle!' con
quistou todas as suas vit6das procu
rondo travar apenas uma batalha
de cada vez. Será derrotado sendo
obrigado a travar muitas batalhas
de uma só vez".

Santo de Domingo
S. Barnabé, Apóstolo.

Quando S' Paulo, depois de sua

GR A..TIS 1<:onversão, pela. primeira vez vol- .'

·tou a Jerusalém, havia um só ,,,. s, •

cristão que não compartilhasse o Quer receber ótima surpresc , que
medo e a desconfiança dos outros o fW'á feliz e lhe será de valiosa
a respeito do antigo perseguidor utilidade? Escreva a Soares, Caixa
dos discípulos de Cristo. Era Bar' Postal, 84, -- Niteroi, E DO RIO.
nabé. Nasceu este -- não se sabe
quemdo -- na ilha de Chipre, para _ _ _._ _ _-.,

onde emigraram seus antepassa-
dos da Palestina. Quando ficou Horário das Santas Missas
cristão, não se pode determinar.
Sabemos. entretanto, qu s êle foi para Domingo
-enviado para ARtioquia afim de Co tedral; 6, 7. 8 15 10 horas.
dirigir a Igreja naquela cidade. Novena: às 19 horas.
Desempenhou a sua tarefa com Em dias da semana: Missa: às
tanto sucesso que em breve preci- 7.30 horas.
sova de um auxiliar o qual rece· Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas
beu na pessoa do mesmo Paulo Hospital de Caridnde: 6 e 8,30 ho-
-de Tarso. Juntos trabalharam, du ras.

remte um ena, em Anti(lquia. Puríssimo Coração de Maria (Par
Empreendeu s. Paulo a sua p r-i- to): 8 horas.
meira viagem missionária ocornpo- Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
nhado po- Barnabé e s. Marcos, o Igreja de S Sebastião: 6.30 horas.
'futuro Evangelista. Tendo sido Igreja de Sta Teresinha: 8 hora•.
convidado, uma segunda vez, a Igreja da Conceição: 7 horrrs .

associar se a Paulo numa nova Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
nova missão, recusou Barnabé por- Ginásio: 5, 6, 7.30 (s6 alunos) e

que, .• como parece -- s. Paulo 8,30 horas.
quis que êle levasse consigo a Mcr- Capela de S. Luiz: 7 e 8.30 horas.
coso Com esta separação de s. Capela do Abrigo de Menores: 7
Paulo desaparece s. Barnabé da horas. (todos os dias).
hiotória. Uns autores afirmam ter Trindade: Matriz: 8 horas.
êle sido morto a pedradas. em Se- Trindade: Chácara dos Padres: 8
lamina, pelo ano 70. Da atividade horas
<lêste apóstolo de segunda classe João Pessoa -Estreito-: 7.30 horas.
falam-nos os Atos dos Apóstolos e Barreiros; 9.30 horas; dia seguinte:
·as cartas de s. Paulo aos Gáltas e 7 horas.
.{l primeira aos Coríntios. São José: 7.30 e 9,30 horas.
.•...............................................•.�

,SEGUROS
THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SULH

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

• e oee ...

REFÉNS
ASSASSINADOS
ÀS PENCAS!

Quadro de horror, extraído do no

vo livro de Arthur 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

doença tão comum, que tem ater

rado o mundo?.. Pág. 6.

.'ENCio!
Q....Jqu.r assinatura
deve s.r subscrita
exdusivCflllente I>"r
j"'ermádio dos nOs�

ag...t•• abaixo
indicados. Cautela com

os solicitantes não
autorizados!

Estará Iminente
a Derrocada
da Alemanha?
Um quadro rJagistral da

desintegração que se estã

processando atrás da «mu

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

-E MAIS 25
ARTIGOS'

Agentes em Florianópolis: 1'EIJi'-0 '." • 1 j'.t{ ue ClÃ. - hua Felipe Schmidt, 8

Representante Gernl no BrOJlil: FEH,,"ANOO Cl�,·\j,\(;LrA - H.rLa do T:'o.<IIário., 55-A - 2.0 au.dar - Río

Sapatos para Senhoras
os preços vantajosos!
modernos modelos!
vai Q!ém d. Cr$ 5O.00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Aproveitem
Os mais
Tudo não

IDecreto-leihumanitário
I Rio, 8 (A. N.) - o presiden
te da República assinou-decre
to-lei, determinando que à fa
mília do funcionário aposenta
do ou em disponibilidade, que
falecer, será concedido, a título
de funeral, a importância cor

respondente a proventos dum·

mês, correndo a despesa por
conta da dotação destínada ao

pagamento dos proventos.
Os órglos da Estatistiea Militai

têm apôio legal. quando "ntima•.
o produtor e o vendedor a mostrai!
o que pOS8uem em •••• eatabeled.
.eDtoL (D. •. II.).

V-. 12

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
,

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

Capital e r-eservu •...................... _ .. : .....• Cri 71.6116.189,20
CUru do balanço de nu:

Responsabllldad8 ..•. .... ..•. . , ...•...•...•.• Cri 4.999.477.500,58
Receita _... . .. _ . _ _ .....•...• Cl'$ 70.681.048,2()
Ativo " Cr$ 105.961.917;70
Sinistros pagos noe ültímoa 10 al'108 ..••• _ ••.•.•.••• Cri 64.986.957,20
Responsabíltdades .... .... "" .....•.....••.•... Cr$ 76.736.401.806,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cri 23.742.657.44

DIRETORES: - Dr. PamflJo d'Ultra Frelre de Carvalho. DT. Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

Agências e sub-agâncías em todo o território nacional. - Sucul'SII1 no

Uruguál. Reguladores de avarias nas prlnclpa�8 cidades da América, Europa
e Afrles.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O & C I A. - Roa Felipe Schmidt, B. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO 00 SUL

81R E IRMAZEM ORI[NT[

ALVARO RAMOS

Que importa lá
Mussolini ..•
Rio,8 (A. N_) - O sr. Leão

Veloso foi o último émbaixador
do Brasil em Roma. Hoje o se

cretário geral do Itamaratí fa
lou ao "Globo", sobre a queda
da Cidade Eterna, acentuando:
"A libertação de Roma signifi
ca o fim definitivo do fascismo
e do seu fundador. O povo da
Cidade Eterna recebeu entre
flores e aclamações, triunfal
mente, os soldados libertadores,
e nínguem se preocupou em sa

ber onde estava Mussolini e que
fim teria levado. Isso ainda é
mais significativo."

Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc. etc.
r......................"._,. - ...--_,...........,.�-..-_,-.-_-.-.-_,._,.___-..-......,...-.-----•••- ...-_-.- ....-.-.-

CASA MISCELANEA, distr i- PrestIgia o Govêmo e 111111

buidora dos Rádios R. C. A I classes armada8, - o. Aerás
Victor, Vâvulas e-DsiC09 -_ 11m "fllIlnta· e�hr.!lóta". (1.
Rua Trajano, 12. O. 11.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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200,00
39,00
13,00
50,o(}
90,00
15,o()

PÉLES
Artig'os para senhoras

iBoléros de péle desde "
.

Renards Alaskas à .

Martas, par .

Renards Isabel .

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/lençóes, largura, 2,30
metro .

'Filet á mão, metro .,
.

'Stores superiores á .

. ':Tecidos para cortinas, linda padro-
nagem, metro .

.:
I

Artig'os para homens
Capas de gabardine, pura lã á
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 '

.

Sobretudos de córte elegante e supe-
ríor qualidade á .

Sweters algodão á .

Sweters pura lã á .

Sweters pura lã c/ mangas compridas
á .

Casemiras de lã, corte (gde. pechím-
cha) :.

CASEMIRAS FINAS, recebemos °

que há de mais moderno .

Cr$
275,00
390,00
175,::)0
790,00

1.590,00 APAREI,HO UE .1AX'I'AR, CHÁ E
('l\}'É (Ingleses) ainda temos :,1-

guns, por preços oonvídatívos.

SEnAS
Kimonos, acolchoados á .

Jogos de Jersey ã .

Calças de Jersey á .

Camisolas finissimas á .

ASTRAKAN SEDA métro .

Blusas de seda á .

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

.

I

LÃS
Mauteaux de pura lã, tipo reclame á
Manteaux de superínr qualidade, á ..

Manteaux com forro seda, últimos
modêlos á .

Idem, idem em lãs lisas, confeção
finíssima á .

Tailleurs de pura lã á .: .

Blusas de pura lã �esde .

'l'APETES

Cruzeiro O,50x1,OO

0,60x1,20

1,20x1,80

1,60x2,30

2,00x3,DO

Smirna 2,00x3,00 .

�)5,o()
135,00

200,Ofl

235,00
135,00
35,00

39,0.

50,()0

175,00

395,00

490,00

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-

cês, por . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. �.901).oo

Impul. j .ner do ii mar(ha da Sla SENSACIONAL

e VIT0110SA UOWOAÇjO, com o acréscin.o

das RE�EN-'fINrA) NOVIDADES DE ESTAÇÃO e

ôinda com llmEl MAIOR BAIXA DE PREÇOS

375,00

A ODELAR185,00
26,00
16,00

8,70
se ufana do êxito obtido, ao mesmo tempo

que manH. s a o quanto lhe é s nceramente

grato o fato de representar essa sua liquidação
um DECIDIDO E REAL FAUTOR DE ECOHÔMIA

para a 'OPULAÇÃO FlORIAHOPOLlTAHA, � q.uem

TANTAS ATErIÇÕES DÉVE!

t}asaquinhos para meninas
e meninos!

Capinhas colegiais
e sebremdestnhos.

260,00
245,00

Legítimos PanneuuI Franceses

Cengoleuns e passadeiras
de Conguleum !

375,00

345,00

375,0:>
14,00
40,00

59,00

125,00

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.MÉDICO
DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mealcina da UnIversidade do Brasil)

W;l<-lilterno do Serv íco de CUtnlca Médica do Professor Osvaldo Oltvetra. médíco do
Departamento de Saúde

CLINICA MIi:I)(t:.'\ - Moléstias 1IlwlIas de adultos e crianças, CONS.OU.foRIP
II K.I!:SJU&NCIA: Rua Felrpe ScllJl1idt n. 38 - Tel, 8J2. CONSUVl'AS - Das 16 às Ill.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NAR:1.. GARGANTA

Especialista. assistente do Professor Sanson do R·io de JanelTo.
CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às J2 - A tarde. das :I iu ti.

Rua Vitor Meireles, 24, Fone 1441
---------------------

Há molestares de diversas fontes
originados por excessos de toxinas
no organismo, o que causa prisão
de ventre, enxaquecas, enjôos, etc.
E isso tudo torna as pessôas inape
tentes, de mau humor, intrataveis.
O regime ENO - o uso contínuo, ao
levantar e ao deitar, de um laxante
suave e seguro como o "Sal de Fructa"
ENO, evita essa intoxicação do orga
nismo, ENO pode sertomado em qual
quer idade. Não há contra indicação.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

IDos Serviços de Clínica Infantil da Assistência l\1unieipal e H""pital
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
COXSlJl.'l'óRIO: Rua Xuue>; Machado, " (Edificlo S. Pr-aucíseo}, rone t.4H

Consultas das 111 ás 12 e das 14 às 15 l)t)rH�
nF.S[nf:NCrA· !lua l\'farf'ch::l1 Gui lh e rme. :i. F ..np 7X:�

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

t o alegria em pessoa! Sempre de bom
humor, trotave!... Memória cloro, prontamente
alerta, sempre tem as lições no "ponto da
língua", E o "crock" dos jogos do colégio ...
E, depois de tudo isso ainda come de tudol
Desconhece dieta, desconhece "nõo pode"
nõoé "do contra" porque conhece o regime ENO'!DR. SAVAS LACERDA

70 ANOS DE FAMA MUNDIAL

f:1ín ica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. ;-';a�·i7. - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacionnl de Oftalmolugia.
CONSULTúRTJ) - Felipe Schmidt, 8, Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

. .
•

o

PR. BIASE FARACO
Médico - chefe elo Serviço tle Sífilli:s do Centro de Sall!Je

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES UnO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS'

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. .Toinvile, 47 - FONE 1648

DR. GUERREIRO DA FONSECA
OLi.'iTCA DE ADUI,TOS E CIUANÇAS, IWBXÇ:\S DA 1'.KLl�, ])OFl�C'\S VE·

NÉREAS, e�UAçÃO, FlGADO, I�S'rõMAGO, InNS, VARIZBS, Ul,CBRAS AS'l'lGAS.
CONlSULTóTIro - Felipe Schrnldt - :34 (2 às 4,30)

HESIDJ!:NCIA - ES·IJE'v'BS Júnior - 179 - Fl,o',-ianópolis. TELEl<�ONE - !vI 764
Todos os dias pela 111nn11." em Palhoça e Santo Amaro.
Os chamados il tarxle ou à noite devem ser feitos por in t er-méd ío do Fa r-ma

céut tco Ar-marido dAcampor a na Farmácia São Luiz, na Palhoça.
Atende chamados a qualquer hora do DIA oU da NOITI'.

DR. ROLDÃO CONSONI IISAL DE FRUCTAII
CI-RUnGI.>\ GERAL - AI,T,\ CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SEXHOR,\S - P.>\RTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, intestinos rlelgado ve grosso, tiróide, rins.

_próstata, bexiga, útero, ovár-ios e trorllp.a;:,.c.. Varicocele, hídrocete, varizes e hérnia.
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas, à Rua F'elbpe Schrn.ídt, 21 (altos ela Casa Pa ra í

so ) . Tel. 1.598.
RESIDftl\CIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M76'1 ENO

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso '!<!! Aoerreteoamento e Longa Prãtlca no Rio de Janeiro

LAXANTE SUAVE. ANTIÁCIDO EFICAZ. MELHOR ALCALlNIZANTE

,.'_'OlI1SULl'AS - Pela manbâ: diariamente das 10 às 12 hs .. à tarde, excepto aos

pload08, da. 16.30 às 18 bor... - CONSULTóRIO: Rna João 1'lDto •. 1, sobrado - Vozes de LI-s bo " nacionais, de cabotagem, Io- -Irmandade do Senhor Jesús dos
a

.

'ram torpede�dos � metralha-] Passos e Hospital de CaridadeRIO (Especial). - DIZ o dos. Esses navios nao transpor- _

O L IIURO D 4UR" "D" " d Notícias" t I Itavam material de guerra pa- EDITAL DE FORNECIMENTO
r. 11 11 1:1.

iario e l?!aS que..e e-
ra nenhum beligerante, esta- De ordem da Mesa Administra-

grama? �e LIsboa �otlclam rvam a nosso exclusivo serviço. tiva da Irmandade do Senhor
que a impr ensa portuguesa co-, Logo nem sombra de rivalída- Jesús dos Passos e Hospital de

m_eçou a �ro.clam.ar, em altos. de. 'Apenas, a defesa de um
Caridade, desta Capital, previno

brados unanIm S aos interessados que, até o dia 20'
_

.

. e , _que a neu,- principio: o principio de que a deste mês. às 12 horas, receblr·[Professor Moraes de Barros. da Fa- tralídade de Portuzal esta (1

culdade de Meelicina de São Paulo. .

b
. honra e a dignidade da nação esta Irmandade e Hospital, na sua.

,ameaça?� p��os aII�,doS: O Jor- exigiam desagravo. Secretaria, propostas, em cartas
·nal católico A Voz saiu mes- E' verdade que, no telegra-

fechadas, de todos os artigos neces-

mo em defesa da E a h c sários ao seu consumo, durante oSp n a, 0-
ma que pO!' essa ocasião dirí- semestre de julho a dezembro domo a querer acentuar que a

. . r • corrente ano, Os proponentes po»neutralidade portuguesa tem giu ao presidente da Repúbli- derão obter informações de todos
O mesmo carater que a espa- ca, o chefe do Govêrno luso fa- os artigos a que se refere êste

nhola, e decorre das mesmas lou elo direito que assistia ao edital, no Hospital.
razões, e visa os mesmos fins'. Brasil de agir conforme o que Consist6rio em Florian6polis, ê

. de junho de 1944.
Para nós brasileiros a posí- Julgava ser o seu de-yeE e a su� JULIO PEREIRA VIEIRA,

ção de Portugal nesta guerra h.onra... Es� posiçao re�atI- Secretário
é muito importante. Não se VIsta em r�laçao aos motivos

. afirma todos os dias que Por- que o Brasil teve para declarar

tugal e Brasil são duas pátrias guerra ao "��xo" de certo não
irmãs? Que nem o Brasil po- encontra apoio no povo portu-
de ser indiferente à sorte de guês, que sabe que o Brasil'
Portugal, nem Portugal à do não está fazendo os sacrifícios
Brasil? No nosso caso, ocorre impostos pela guerra por sim. coisa parecida, senão igual à ples política de rivalidade na
que acontece entre a Inglater- cional. Aliás, a comunidade
ra e os Estados Unidos. São portuguesa, entre nós, particítambém duas pátrias irmãs. E pa desses sacrifícios - e con
o sentimento dessa comunhão vencida de que com eles ajudade destinos, da. s�li?ariedade o Brasil a defender sua digní
que, no plano hIstonco_; un� dade a preservar sua indepen-,
as duas gr_andes naçoes, fOlI dência.realmente tao forte que os Es-
tados Unidos acabaram se sen- w.w_.._.......... .-.-. .,..............-----

DR REM IG IO
tindo em perigo desde que em

'. Prefira uma parte de seu
Médico - Cirurgião - Parteiro' perigo se achava a Grã-Breta- trôco em "Selos Pró Doente

R A lOS X CLíNICA XJ\!DICA nha. Pobre do Hospital de Carida-
Moderna e possante instalação Moléstias internas, de SenhoraB e Crl- Ora, a imprensa lisboeta, ade". e estará coutribuindo parade 200 MA. mças em Geral. CONSULTóRIO: Rua estas alturas dos acontecimen-

que eAle tome maI's um poucoDiagnóstico precoce da tuberculose 'lj'ellpe Schm1dt - Ediflclo Amélia Neto. t· f'pulmonar, úlceras gástricas e duo- Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 boras. M. OS, Sal a campo para a Irmar de leite, tenha melhores medi-
denais, câncer do estômago, afe- SID:ltNCIA: J Largo Benjamin que a guerra at�al.é simples- camentos, mais confôrto no
ções das vias biliares, rins, etc, Constante. 3 n:ent� fruto de Elvahdades na- leito de sofrimento, etc. etc •••Aplica o Pneumo-torax artificial -D N t d'Avl"la

clOnaIS, nela, n�o se acha.nd? (Campaha de Humanidadepara o tratamento da Tuberculose r ew on I 'd .

Pulmonar _ Tratamentos moder- O
•

el!vo VIaS qualsquer prmcI-1 do Hospital de Caridade).perações -- Vias Urinarias -- Doen- plOS M r tnos e eficazes desta moléstl'a . as, pa a argumen ar -------------------------------------------
ças dos intestinos, réto e anus

E ERANÇACompleto gabinete de Eletricidade -. Hemorroidas. Tralamento da apenas com aquilo que nos diz FARMAC IA SPmédica: Ondas curtas e ultra-cur- colite amebiana. respeito, parece não haver si-
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios Fisioterapia -- Infra-vermelho. do nenhuma rivalidade queUltra Violeta. Infrazon-Terapi a Consult: Vitor Meireles, 28. I dI'Consultório'. Rua Deodl)ro, 3 nos evou a ec 8xar guerra a

Atende diariamente às 11.30 hs. e, Aesquina Felipe Schmidt à tarde, das 16 hs. em diante
lemanha. Declaramos guerra

Das 9 às 1') hrs .. e das 14 Ih 17 hr� Resid: Vidal Ramos, 66, à Alemanha porque fomos bar-
L l'elefone 1.47:; Fone 1067, baramente agredidos. Navios

"" ..." 1.461 - Ke;oIdêncl,,: !{ua Presidente Coutinho, '3.

Formado peja Universidade de Genebra
Com prática nos hosptta ís europeus

Cl!nlca médica em geral, pedIatrIa. doen

eas do sistema nervoso. aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

A8slste. Técnico: DR. PAULO TAvARIilS
Curso de Radíologfa Clinlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau

to,). Especlall7.ado em HIglpne e Saúde

Pública, pela UnIversIdade do RIo de Ja
neiro, - Gabinete de Ralo X - Electra

�Iografla clíníca - MetabolllllJlo ba
_I - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapIa - Laboratór!o de micros

copia e a.nálise cüníca. - Rua Fernando
:Machado, 8. Fone 1.195. - FlorlanópollB.

INSTITUTO DE OIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

f4Jspecialist.;t f"1II Doen ças de Senho

ras - Vias Ur-Inár-Ias,
Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Tratamento especializado, médico e

c it úrg rco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero. ovários,

lr0111paS, etc.).
Cura radical das Inflamaçôes dos

anexos (Ovários. trompas). sem ope
ração). Tratamen lO de todos os dis-
túrhios da menst r-uacão e da ester-tlt

dade.

Tratamento moderno da blenorra-

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob
contrôle endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12
horas e das 2 às 5.

DR. SAULO RAMOS Móv'eis&8pecla.ll.sta em molésU88 4e 118Dh0788 -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: N�

DUlKO, ...esicnia, 6tero, OVári08. apêBdlce,
tamores, eu, - CIRURGIA PLASTICA
J)() PlilRtNJilO - HérnJaa, hldrooele, ve

ncocele. Tratamento sem olor e operaçAo
de Hemorroldes e varizes - FracturllB:
.parelho. de Kê880. Opéra nOll H08plta1e

de FlorlanópoHa.
Praça Pereira e OUvelra, 10. Pone, 1.00'.
BorArlo: D.. 14 ... II horu, diariamente.

Consultório - Rua Tiradentes 14.
Fone: 1.663.
Residência - Rua 'I'íradentes 7

(Sobrado).
Comprar, vender ou alugar

só na

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

IA SERVIDORA
[a maior organização no

g�nero nesta capital]
Clrurp e Ortopedia. Cltnlca e Clrurl{la
do tor.x. Partos e d04lJlÇ88 de senhora".

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
riamente das 15 às 17 horas, RESID�N·
-:TA: Alm.Irul'" AJ ...Im. 86. Fone 7111.

.

Rua João Pinto, 4,
Fone 775,

DR. AURÉLIO ROTOLO

Procura colocação
Senhorita, com diplúma de

complementarista e dactilógrafa"
oferece-se para empregada de
casa comercial ou escritório.

I Informações na Gerência de
«Estadoll•

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhá serA a sua preferida

0-..0&.. .aclonal.s ti estrangeiras - Homeopatl.. - Perf1UDari..

ArtI.l{o. de borracha.
exata observância no rece1tu4rlo m6dloo.Uarante-eoJ e

PREÇOS MÓDICOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LONDRES, 9 (Uo Po) ._. MAIS 225 MIL SOLDADOS ALIADOS JÁ ESTÃO COMBATENDO EM TERRAS DA FRANÇA. FOI O.,

QUE REVELOU A AGÊNCIA OFICIAL AlEMÃ Do N. B. SEGUNDO A MESMA FON TE D� INFORMAÇÃO, ESSAS FôRÇAS�
QUE REPRESENTAM DE 15 A 16 DIVISõES, ESTÃO OPERANDO ENTRE o ORNE E o NORTE DE CARENTAN, OU SEJA

.

NA PRINCIPAL ZONA· INVADIDA PELOS AUADOS.

Dr. Nerêu Ramos

lO

Por via aérea, é hoje às 13 ho
ras esperado do Rio de Janeiro o

s,r. dr. Ner�u Ramos, interventor
federal.
Diante da palácio uma compa

nhia da Força Policial lhe pres
tará honras militares .

•• - _-. --- ", ..._..__ -..-y

AVISO
Dr. M. S. Cavalcanti
De regreaso de sua viagem

REASSUMIU SUA CLíNICA
COCEIRA 5,

Quais credenciais Bonomideas NUNOR EXISTIU IGURl

Várias vezes tomada e retomada
Londres, 10 (U, P.) - Informações procedentes de Estocclmc

indicam que a cidade de Caen está, firmemente, em poder dos alia
dos. Ainda segundo os mesmos informantes, a localidade mudou vá
rias vezes Je dono. nestes dois últimos dias.

Londres, 10 (U. P } - Informações do comando a-liado indicam

que Caen foi ocupado na manhã de ontem, pelas fêirças ingle:as e�

canadenses. A cidade se encontra em poder dos aliados que repebrarn
pesados contra-ataques inimigos.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinho Creosotai
"SILVEIRA"

SOFRE DE CA- Grand. Tónico

TARRO E NAO'
r •

OUVE BEM? Pequenas notlcla�
Londres, 10 -U .P- A locahdade·

de Isigny foi ocupada pelos alia
dos.

Nápoles, 10 (U. P.) - O ma- não eram conhecidos em Ro
rechal Badóglio declinou da ma. Quanto a Badóglio, era A vez deformação do novo govêrno íta- muito impopular, em conse-

liano, o que levou o príncípe quêncía de sua íntima associa-·Charles ChaplinHumberto a designar uma co- ção com o rei Vítórto Ji'manuele
. -

t ítí Hollywood, 9 -U.P- Charler Cha·missao compos a de pO�I ICOS (que aquiesceu a todas violên- 16s exigiu que Joan Barry prestede Nápoles, Rloma e Salerno, cias fascistas) e cooperou com contas de 11.700 dolares que lhe
reunida sob a chefia de Badó- Mussolini nas campanhas mi- deu, logo que começou o processo

glio, para a designação do novo litares da África e Albânia. Bo- 1 movido por _ela, afirt_l-de garantir
g O V ê r n o, tendo a escolha nomi é ainda conhecido como at;nanf�tendça� 1

da hlhta Rdeec Jodan'A.
• •

a e o 1m o lU gamen o. or a'
recaído sobre Bonomi, que era autor de dOIS Importantes tra- se que, heí ibs, Joan Barry diri-
presidente do Comité Romano balhos sôbre política. Logo pe- giu -se ao tribunal, pedindo que o

de Libertação e dirigia re- la manhã de ontem Bonomi julgamento. fôsse apressado, pois
sístêncía clandestina da capi- iniciou conversações destina- 'ela e sua f:lha estavam se� re-

. .
,_. cursos. O trIbunal em questao de'tal italiana, durante a ocupa- das a formaçao do novo gabme- verá decidir em última instância

ção nazista. Fôra ainda "pre- te, que certamente incluirá os s ôbr e a acusação movida por Joan
mier" da Itália, tendo servido líderes políticos de Roma, Sa- Ba;ry decla�ando ser .Carlitos o

como ministro da Guerra no lerno e Nápoles. Soube-se ainda pa_l_d_e_s_u_a_h_lh_a_. _

gabinete de Giolitti; e, quan- que Bonomi está particular- Farmácia de plantãodo Mussolini tomou conta do mente interessado em conquis- Estará amanhã de plantão a

poder, há 23 anos passados, tar o apôio de Sforza, Croce e Farmácia «Esperança», na rua

Bonomi abandonou a política, do líder comunista Rodino, Conselheiro Mafra.
�-_..---.._---.-.-_._-.-------_...---_....._...,."".._.dedicando-se à advocacia. E procurando incluí-los no futu- Comprar na CASA MISCE

seu nome apareceu como o rro gabinete. Por outro lado, LÂNEA é saber economizar.mais cotado, desde Benedito IBonomi envida todos esfôrços
Cr?ce e Sforza, nomes dos mais

" para
concluír a formação de

evidentes e que, no entanto, seu gabinete ainda hoje.

Dr. Lutero Vargas
Rio, 9 (A. N.) - Integrando

a Fôrça Aérea Brasileira, se

guirá, para o "front" da Eu

ropa, o médico dr. Lutero Var

gas, que, com o pôsto de 10 te
nente, chefiará o Serviço de
Saúde. Ontem, à tarde, o dr.
Lutero Vargas esteve na séde
do Serviço Nacional da Febre
Amarela onde foi vacinado.

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Guerra aos

t�?n!�s?�o�� �.) _ A B.- 1
B.C., por intermédio dum por
ta-voz graduado da França Li-·

vre, fez um apêlo a todos os pa
triotas franceses, no sentido de

que procurem capturar todos
os traidores franceses para pre-'
'venir o êxito do movimento
subterrâneo. Por outro lado, as
estações rádio aliadas da In-'

glaterra continuam advertin-
do os pescadores e residentes
das costa da Noruéga, Dina

marca, Holanda, Bélgica e

França de que devem abster-se
de se fazer ao mar, quanto aos

primeiros, e afastar-se o máxi-
mo possivel do litoral, quanta
aos segundos. Nos próximos
dias, pois, sua permanência,
"poderá ser' de consequências.
fatais".

Londres, 10 ·U.P- Os alemães di
zem que suas lanchas torpedeiros
repeliram o assalto de numerosaS"

lanchas aliadas que, possivelmente,
pretendiam chegar à costa holan
desa,

Roma, 10 -U.P- O sr. Ivanoe Bonomi, novo primeiro ministro
italiano, informou que já organizou o novo govêrno para dirigir os
destinos da Itália libertada da presença dos nazistas. O primeiro mi
nistro Bonomi acumulará as pastas do Exterior e 'do Interior. O novo
gabinete terá c 7 ministrõs sem pasta, os quais são o conde Sforza,
Cianca, Taqliatti, Ruini. Gasperi, Benedetto Croce e Giuse Saracat. Os
demais ministros são os senhores Fausto Gullo, Aqricubura; Alessan
dro, Guerra; almirante Raffaele de Courten, Marinha; Tupini, Justi
ça; Ciero, EduOQção; Marcelo Singlento. Finanças; e Rominte Obras
Públicas.

'

, ""--,. _T_--_ _ '"of" '"of"_w _- & _..& & _&.._

-- __-----

Em persegulcãc
aos nazistas

Londres, 10 -U.P- Há n'otfciOS
de que fôrças nor-te-americanas se-'

acham a 25 krns. de Cherburgo.

Londres, la -U.P- Na Itália.. 05-

aliados ocuparam Torginia, Grimll
e Orsonia.

Londres. 10 ·U.P- Calcula-se que:
já chegaram à Inglaterra cerca de

2.000 prisioneiros alemãE.s, captura
dos na França.

Nápoles, 9 (U. P.) - As fôr
ças do general Alexander con

tinuam perseguindo os nazis
tas, que se retiraram ao oeste
do rio Tibre, ao norte de Roma.
Os alemães, numa tentativa
para retardar a perseguição
aliada, estão demolindo as pon
tes e danificando as estradas.
Consta, entretanto, que as fôr
ças aliadas já se encontram a

muito além de 50 quilômetros
ao norte de Roma. O alto co

mando aliado informou que,
durante a jornada passada, foi
ocupada Tollo, na costa do
Adriático, tendo sido igualmen
te libertadas as localidades de
Agosta, Plombara, Salina, Su
tria e Caparola.

Camisas, Gravatas, Pi i ames
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Trajano, 12

Oficial de Justiça o aturdimento, provocado pelo
.. . catarro, é muitó incômodo e abor-

.

Pedro
. Ro�r1gues f01 nomeado oh

recido. As pessoas que não ouvem

c�al.de l\lstJça da comarca de Cres- bem que sofrem de zumbidos nos
C1Uq\a , '

d di t

í:;�;-;--;-;-;·......·-_··--·_-·-·.......-J I fif����
e

��1�Y�* ep:����:!�i��
seguramente realmente eficaz no tratamento �a
Washington 10 (U. P.) afe<;ç:ão catarral: Pela sua. açao,

. . tonificante, Parrnint reduz a infla-
Interrogado pelos jornalistas, mação do ouvido médio, causadora
a respeito da marcha da inva- do catarro. E uma vez eliminada a

são, Roosevelt expressou que inflamaç:ão, cessam os zumbidos

as operacões progridem lenta- nos OUVIdos e a dor de cabeça, .e
, desaparecem gradualmente o aturdi-

mente, acrescentando que, mento e a dificuldade de ouvir.
"contudo, isso é progresso". A Parmint é obtido em qualquer far
uma pergunta sôbre a queda mácia ou drogaria.
de Caen em poder dos aliados To�os que sofrem de _catarro,

,,-'. " aturdimento catarral e zt; "lbId:)sdeclarou que nao tmha notí- nos ouvidos farão bem expeiimen-
cia disso". tando Parmint.

Tinha os olhos rasos de lágrimas.. �
Moscou, 10 (U. P.) - O marechal Badoglio deixou ontem à

noite a cidade de Roma, tendo viajado de autom6vel para uma resi
dênc io particular no sul da Itália. Segundo os correspondentes. e
marechal estava com os olhos cheios de lágrimas, quando deixoJ3 o
Grande Hotel. rumo à sua nova residÉlncia. Falando ao correspondente,
Reynolds Packard, o marechal mostrou·se triste. mas resignado. «Eu
sabia, disse Badaglio, que, embora o povo de Roma me tenha o.ele
made:' com mais entusiásmo do que os demais ministros, tudo estava
termInado para mim». O marechal Badoglio não se conforma unica
mente com o fato de ser considerado elemento fascista, o que acha
ser «acusação fantástica e muito dolorosa».

I
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