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Esperam-se novos
. desembarques aliados

LONDRES, II (U. P.) --- o JORNAL "LASUISSE" NOTICíA QUE PODEROSAS FORMA�ÕES NAVAIS ALIADAS FORAM AS
SINALADAS NAS ÁGUAS DA CóRSEGA E SARDENHA. ACRESCENTA QUE OS PERITOS MILITARES ALEMÃES ESTÃO
CONVENCIDOS DE QUE SÃO IMINENT-ES DESEMBARQUES ALIADOS NO SUL DA FRANÇA9 EM CONEXÃO COM ATA··

QUES PELA BÉLGICA E COSTA DINAMARQUESA. DE ACôRDO COM AS INFORMAÇõES, QUE OBTEVE, o JORNAL ES·
TÁ INCLINADO A CRER, BASEANDO-SE AINDA EM DECLARAÇÕES DUM PORTANVOZ MILITAR ALEMÃO, QUE É ESSA A
RAZÃO DA RELATIVA DEBILIDADE DA DEFESA GERMÂNICA ATUAL) NA COSTA DA NORMÂNDIA, PRINCIPALMENTE

POR PARTE DA AVIAÇÃO NAZISTA

Ofensiva russa na Carélia
Londres, 11 (U. P.) - Os exércitos soviéticos desecandea

ram violenta ofensiva, em toda a frente da Carélia, Foi o que
informou a agência alemã D. N. B., ao transmitir o comuni
cado do alto comando finlandês. Segundo revelaram os fin
landeses, a ofensiva soviética começou �às primeiras horas da
manhã de ontem, tendo os russos lançado ao ataque podere
sas fôrças apoiadas por intenso fogo de artilharia. Aviões.
russos bombardearam violentamente as posições finlandesas,
Mas, segundo os alemães, os russos foram repelidos em diver
sos pontos. Os finlandeses disseram, também, que diversos
aviões russos foram derrubados.
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Propnetano e Oirf!tm-gerente - ALTlNO flORES

Ano XXX I Florlanó�olis- Segunda-feira, 12 de Junho de 1944 H. 9129

Luta se encarnl18çadamente Possível queda do falam-,prisioneiros alemães. -

govêrno de Vicbí . Lo�dres, �2 �u. �.) F Prí- �aPid��l�en�e domina�o�: As d�-
Londres, 11 (U. P.) - A no- americanas transportadas por Nova Iorque, 12 (U. P.) _ A sI011elIr,os a emHa�st'l ,a .r,�tnça, esast ldorafne�s COIIISIS iam :04

ta caracteristica da batalha na, via aérea ao norte de Caretan .

d B r teci I
reve ar am que I er VISl ara men e e UZIS e a gumas cer-

F ti d I toram .COllsI·deravelnlellte 1""�1 emIssor� '1:1 derdIm andecIPodu a praia, nas vizinhanças da cas de arame farpado, não ha-rança con mua sen o a uta �

a possibí lC a e a que a , o ,

1 d f dI' 1 dencarniçada. forçadas por novas reservas. marechal Pétain, acrescentan- qual eles tse aCdlavam e on ed ?- vtedn o ;'lMen lumlh slllla AtaI'det?an,;O Marechal von Rundstedt Em consequência disso as tro- f'
ram cap ura os, apenas OIS a. a ura a c o an lCO '

1 f bI' d d pas de choque germa'nl:cas das d? que o l(ovol ormara um gt'O- dias antes dos desembarques de Hitler.ançou novas orças III a as
, verno naCIOna pronto para 0-. . . -

O
.. .

à batalha. Suas dez divisões frentes norte e sul, passaram a 'b�"" bT d _

aliados ali. Essa mformaçao s prrsionerros, a maioria re-
estão resistindo com a tenaci- defensiva.

. mal' so ,1\> �I a I espon�a. 1 I � I foi transmitida da frente num ridos, estavam sendo manda..

dade típica. Tanques gigantes.
de da direção dos ne�ocIOs �a i despacho da imprensa combí- dos, em corrente ininterrupta,

e tanques anfibios aliados es-
As unidades avançadas ger- França, se o atual gabinete nao nada.. para a retaguarda, mas as tro-

'

- - mânícas foram repelidas. for capaz de cumprrr seu

dever'l
'

pas alemãs continuavam a ta-tao atualmente em açao, em Acrescenta o despacho terem

grande número - declarou lt...AI-=hares de prtsíonetros nazís
os Pl'iSío.neir?S declarado que zer terrível fogo, opondo forte

Lutz Koch, correspondente de P"_' J!. . as defesas lItoraneas naquele resistência.

guerra germânico, citado pelo Londres, 12 (U. P.) - O número de prisioneiros uaz ls- setol' eram manejadas por al- �-..-..........- ••••••-

rádio alemão. A léste de tas' eleva-se a quase 5.000. llIuitos dêles são rapazes,

perten_,
gumas

c.entenas
de alemães CASA MISCELANEA. distri

Bayeux travaram-se encon- centes às divisões da "Juventude Hltlerísta.", hem como 1'8- apenas. Tinham feito terrível

I
buidora dos Rádios R. C. A

tros no setor do rio Seulles, a. crutas obrfgados a prestar serviços militares na Polônia e ou- fogo de metralhadoras contra Victor, Vávulas e Dsicos. _

8 quilômetros a léste da refe- tros países ocupados. . os aliados, mas haviam sido Rua Trajano. 12.
rida cidade.

Parece que Montgomery tem Gaio Trévieres
à sua disposição nesta zona Supremo Q. G. Aliado, 11
cerca de dez divisões, entre (U. P.) - Informa-se oficial
-';lIas, três de tanques. mente que as fôrças america-
Simultaneamente, as tropas nas capturaram a cidade de

americanas por via aérea ao Trévíêres.
"'"_-_- -_._-. _-.- __ -_- _ __ ..-...•_..-...;.-.._._.•..- _-'

A «Gestape» contra
PQR ISSO A MASSA FICA UNIFORME E MACIA!

i--------------------------------------------�-----------r
COl11posto «A PATROA»

NÃO CO'"
'

a 1MOEj-*Franceses *----
os

Londres, 12 (U. P.) - Inror-t de tanques. Além de impedir
mações de Berna, não confir- fque os civís da região de Vi-,
madas, dizem que os esqua- chí transitassem pelas estra
drões especiais da "Gestapo" das, os alemães proibiram reu

efetuaram grandes batidas em niões de mais de três pessoas e

que prenderam, até 500 pessoas, mandaram fechar os teatros,
como em Lião. cafés, edifícios públicos,

proi-ISegundo informações de Es- bindo, ainda, a venda de bebi
tocolmo em Marselha houve das alcoólicas e ordenaram que
uma demonstração popular que fossem fechadas todas as por
durou seis horas, por motivo tas e janelas. Ficou também
da invasão, tendo sido, final- proibida qualquer evacuação
mente, dispersada pelos tascís- sem ordem das autoridades mi
tas alemães com o emprego litares nazistas.

• Que aspecto convidativo e

que sabor delicado possuem os

bolos feitos com o Composto
«A PATRÔA" !

Isento de umidade, o Com

posto «A PATRÔA>, assegura
massas finíssimas, que crescem

muito mais e coram por igual.
, ) É excelente, também, para�"

f
.

I,,:.::. '-..j;!'., ..� nturas extremamente e-

.�
.. �'���) ves, digeríveis, deliciosas!

--��==iij Use-o sempre!

UM PRODUTO DA Swift do Brasil

o tempo ainda
não é ideal

Recom·pensa -

•••

Londres, 12 (U. P.) - A rá
dio-emissora de Berlim disse

Londres, 11 (U. P.) - As que o comandante militar de
condições atmosféricas constí- Parfs suspendeu o toque de re

tuem fautor importante. O tem-I colher à meia-noite para tea
po não foi bom para os desem-', tros, cinemas e casas de díver
barques e ainda não é ideal. sões, como "recompensa pela
Até agora, salvo os caças-bom- conduta calma e sensata dos
bardeadores que metralharam parisienses durante a Inva-]
os soldados alemães, os alia- são". Os parisienses podem
dos não puderam exercer ple- permanecer agora levantados
namente sua superioridade aé-. até uma hora da madrugada.
rea. Mas, quando a aviação
aliada irromper com todo o seu

poderio, talvez se produza uma

das maiores e decisivas bata
lhas da história.

Camísas, Gravatas. Pijarnes
Meias das melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA -Ruo Tra iano r l Z COMPOSTO

Londres, 12 (U. P.) - O Paraquedistas
vento e o mar melhoraram li- alemães
geiramente de ontem até ago- Londres, 11 (U. P.) - Para
ra, mas, as condições atmosfé- quedistas alemães desceram sô
ricas estão ainda longe de se- bre as cabeceiras-de-ponte alia
rem ideais. Os navios de de .. das, porém se supõe que foram
sembarque de supriméntos cor- liquidados, pois os despachos
rem grandes riscos ao se des- revelam que toda a resistência
fazerem de suas cargas nas i alemã nas cabeceiras-de-ponte
,:praias. I cessou.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
DiáriQ Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te1. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na

Ano

Semestre
Tr-imestre
Mês

Capital:
Cr$
Cr$
c-s
c-s
c-sNúmero avulso

No Interior:

Ano
.

Semestre
Trimestre

Cr$ 80,00
ces 45,00
c-s 25,00

Anúncios mediante contráto,

Os originais, mesmo não puhli
caãos, não serão devolvidos.

-
.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Garganta
Irritada

Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que Ie

respiram desinflammam logo as

membranas irritadas.

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO -Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e eri

pelope se 1 ado para a res

posta.

RENNER

o:

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480,
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58,00
COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480.
SAPATOS de Cr$ 50,00 a 255.
AGÊNCIA: PEDRO SOARES 9

L·!eJ1 d D
" COMPRAS E VENDA&,

I�oes e, emocraCI8 ';��;���i�E.�:;��F�[�:�i
Rio (Por Eernando Góes mem do Povo ", livro constitui- do em que se estabeleçam" de- medindo 6,40x50 preço c-s 25.000.00

Copyríght da Inter-America- do de tópicos de discursos e ar- terminados padrões mínimos Tres na Rua Uruguay, de mndei--
ro . todas alugadas. terreno plano.na) - O nome de Henry A. tígos coligidos e coordenados de alimentação, de Indumentá- medindo 10x58 por o-s 20.000,00:

Wa.llace, O vice-presidente do por Russell Lord, vejo, mais ria e de habilitação e tomar Uma em Coqueiros, com 3 quar
Estados Unidos, não aparec-e uma vez, quem é Henry A. Wal- medidas tais que garantam que tos, cozi.nha, sala. dispensa. bôa.

com muita frequência nos te- lace, o vice-presidente dos Es- ninguem cáia abaixo dêsses pa- água. medindo o terreno 30xI2xl.!l;
por Cr$ 12.000.00.

legramas e no noticiário dos tados Unidos - uma das gran- drões". E em outro discurso Uma na rua Almirante Alvim�
jornais, e eu penso, mesmo. des vozes democráticas do continua a falar dêsse mundo com 2 quartos. sala, dispensa, va

que entre nós êle é bem pouco mundo cru que vivemos. Por- novo, U111 mundo em que "os randa etc .. terreno com 22x50 por

hecido ianorando muitos 1 ras são cl homens que amam a liberda- Cr$ 25.000,00.con ,I:> que alS suas pa av a-,. Uma na Praça da Bandeiro, corrs.

quem êle seja. No entanto, êsse de progridem; quando os la- dois pavimentos,3 quortos, banhei-
político norte-americano que vradores teem a oportunidade 1'0, cozinha. Preço de vende c-s

I não é amigo da publicidade é de comprar terras por preços 60.000.00.
Uma na rua Deodoro com terreno-uma das vozes mais fortes e

�. razoáveis e de vender as co- de 10,25 metros de frente por 56 de
clarividentes da democracia. lheitas das suas terras através fundos por 80.000.00 cruzeiros.
Um dos seus livros - "O Sé- de suas próprias organtzações , Uma na rua Curitibanos. com �.
culo do Homem do Povo", ago- quando os operários teern a quartos. varanda, banheiro com.

I' água quente e fria etc., por Cr$'ra vertido para a nossa mgua oportunidade de sindicalizar-se 2 0002 .00, .

numa boa tradução de Vivaldo e de fazer contratos de traba- Uma no rua Oswaldo Cruz CEs-
Coaracy, é um exemplo dos lhos coletivos; quando os fi- i treitol 3 quartos. so lo etc" terreno-

mais frízautes do que seja uma lhos de todos t.eem a oportuni- 'I com 16x32 por 16.00.0.00.
Uma na rua Boco iuvn, com todo'

voz democrática, que se dirige dade de frequentar escolas on-I conforto (duas residenciasl por Cr$
ao coração e a inteligência do de lhes são ensinadas as verda- : 70.000.00.
povo, sem subterfúgios, sem des a respeito do mundo real] Uma na rua General Bittencourtc ."",
rodeios, sem demagogia de es- em que vivem". Porque êsse' por 35000 cruzeiros.

.

II
I Uma na rua Visconde de OurO"

pecie nenhuma. Voz clara, mundo, dIZ Henry A. Wa ace, Preto por 22.000 cruzeiros.
simples, falando franco, numa I é realmente um mundo que es- Uma em Coqueiros, ótima resi- .

. linguagem de conversa, pró- t4' tá caminhando para a frente. dência, na praia, por 15.000 cr-u-:

pría de quem quer ser enten- Propositadamente é que zeiros.
.

êsses f.rechos dn d I
Uma no Estreito, com 2 quartoS'dido, quer realmente se

comu-, '
transcrevi esses trec.hos o ue-

etc. por 7.000,00 cruzeiros.
nicar com os homens através mocrata Wallace, deixando que I Uma na rua Major Costa, recem-
das palavras. E de alguma ma- ras, são positivas, não escon- êle falasse por suas próprias construida por 45.000,00 cruzeiros.
neira a gente pode encontrar, dem, nada, pretendendo dizer palavras, afim de que aquele"
para explicar essas coisas, ele- apenas a verdade, mesmo quan- que estiverem me lendo tomem TERRENOS

Vendem-se um na Avenida Trom-··mentos valiosos não sómente do a verdade é contra o seu conhecimento, diretamente, do powskí , terreno plano, medinde,·
na vida de Henry A. Wallace, país, como em alguns tópicos pensamento dêle. Por aí, se po- l2x37 por Cr$ 15.000.00;
mas também na família a qual do capitulo 11 dêste volume, in-I derá avaliar quem é o cornpa- Um na Avenida Mauro Ramos.
êle pertence, gente do campo, titulado "O que .aprendemos". nheiro de Roosevelt nesta ho- idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;.

Um na Rua Jaguaruna. idemagricultores que sempre vive- Aliás, é nesse mesmo capítulo ra grave das Américas. E con- idem, lOx32 por Cr$ 7.500,00.
ram da terra e sempre traba- que se afirma, convictamen- fesso que si no geral a leitura Um na rua Camboriú, terreno
lharam para elevar e dignifi- te, que "os alicerces da demo- de discursos políticos, fóra do plano medindo 30x50 por 24.000,00
cal' o homem rural e a vida no cracia só se forniarão sólidos momento em que são pronun-

cr-uzeiros.
\&) Um na rua Almirante Alvim.

campo. Seu avô, que era pastor quando os povos da terra tive- ciados, é no geral monótona e
com 9x45 metros por 11.000,00.

presbiteriano, foi também Ia- rem uma oportunidade para. fatigante, a leitura destas pá- Um na rua Camboriu com 25x45
zendeiro e um dos colaborado- trabalhar, comprar e vender, ginas de Henry A. Wallace na- metros, veride-se também a me

res mais destacados do govêr- com a relativa certeza de que da têm de cansativas. Muito tade por 20.000,00 cruzeiros.
Um ótimo lote em João Pessêc ,

no de Theodore Roosevelt. Seu poderão gozar os frutos do seu pelo contrário, elas são de um 00m ônibus à frente, Cr$ 10.000,0.0))
pai, também do campo, foi se- trabalho". E mais adiante, ínterêsse vivo e permanente,
cretárío da Agricultura do go- mostrando que alguns enganos eu direi mesmo que quasí que
vêrno de Harding e do de do passado, se foram um mal, de leitura obrigatória, porque
Coolidge. E Henry A. Wallace, servirão. para que, no futuro, a. elas são verdadeiras, legítimas
que nasceu numa fazenda no política americana possa se lições de democracia.
condado de Adair, continuou a dirigir com mais segurança e

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

tradição do avô e do pai - per- mais dextreia dentro da sua REP'RESENTANTESmanece homem do campo e po-' tradição democrática, afirma
.

lítico democrático. corajosamente: "Podemos di-
A. maior Fábrica de Folhinhas, especializada há dezenaS'

Membro destacado do Par- zer sem erro que os Estados .

u, de anos, procura representantes e 'viajantes para todO�F
tido Democrático de Des Moi- Unidos semearam os ventos,

com a sua política de isola- os Estados do Brasil, em qualquer zona.

mento, de empréstimos ao es-
Bôas comissões e adiantamentos garantidos.
Seriedade obsoluta e Mostruário a crédito.trangeíro feitos sem critério,

de exportação agressiva e in- Escrever à: Norma - Caixa Postal, 409, São Puu Io..

tensa. Não podiam deixar 'de
colher tempestades. Olhar pa-
ra trás é mais fácil do que
olhar para o futuro, e milhões
de cidadãos americanos olham
hoje para aquelas normas po
líticas como representando um

erro trágico. Si, depois desta
guerra não olhássemos para
experíêncía passada, rriamos

prolongar a agonia do mundo" .

E a voz do democrata WalIace
vai falando sempre nesse tom
de franqueza, falando para o

homem deste século, que êle
reconhece ser do povo. E vai
mostrando os caminhos a se

guir, quando diz que que a der
rota de Hitler não será a Vitó
ria completa, será apenas me

tade da batalha que foi venci
da, para a vitória ser totalmen
te é preciso' que se construa um

mundo novo, êle diz, um mun-

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

� 2,�.:�.. �.�A.�*..--..M.N�a�P4••�"'�_�� mwn L.&.3 timMpb.bCt:.•n.tHI;;··�T.n�,��..s..e?P.g�t.�."..�.a Je.i.r.a.,..1.2 a.e J.U�".h..O.na••�.� '.�.4..4 �.� ..

nes, no Estado de Iowa, tem
vários trabalhos publicados sô
bre agricultura, e foram os

seus conhecimentos nesse se

tor que levaram o presidente
Roosevelt, a entregar-lhe a se

cretaria da Agricultura do seu

govêrno, até que em 1941 cou

be-lhe suceder John Nance
Garner na vice-presidência dos
Estados Unidos. Mas isso pou
co importou na vida de Henry
A. WalIace, porque êle conti
nuou a ser o homem que sem

pre foi, simples e interessado
em trabalhar tão sómente por
melhores condições de vida do
trabalhador rural estaduniden
se e pelo engrandecimento do
seu país. E Roosevelt não po
deria encontrar auxiliar mais
dedicado e mais leal a sua 'po
lítica democrática do que êsse
filho e neto de gente do campo,
cujo pai e avô já haviam pres
tado ao país serviços dos mais
relevantes. Agora, lendo estas

páginas do "O Século do Ho-

SE.4�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabam.ento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa ANI BOSA
Díariamente receoernos novidaues

RUA FELIPE SCHM1DT, S4 - FONE 1514

CHACARAS
Uma em Barreiros com 63.000 J �

mts2. (
Informações com A. L. ALVES.

Rua Deodoro 35.

Nde hà necessidade, mi
nha Senhora. de cada mês'
ter sé te dias de sua vida sub-

... �.'.'.'.'

traídos ás suas atividades e .

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

: :-:�

:::. ::::::;:: :::::�:::::::::::::::::::.,

,.;��� t/�
Á SAUDE_DÁ MULHER,
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ro U o crentí ICO para em e etar os seres

HOIIDO Vivos n.· 1 para os ...i08 pequen08 ou flacido�
Hormo Vivo. D.· 2 para 08 sei08 qrande•• volumoeos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.

·lA .... ,_ FlodcmopoH. nas Parm.ei.. ltllHi«_.
It.uliveir•.. d. F' - Em Blumenau: Fruma"ia.
'.nit••• Ocün m Em ltaiai: Fumacia Santa
'X.,••inh .

__- - _, 01'.._"' _, _•...........- -.-...-...."".y - W&".-

:r:···_··
..

····_·:···�·1 Vomissionando

lVlda Soclall'U��1�ton, 9 (U. P) _ O
........., presidente Roosevelt, p a r a

A.,�IVERSARlOS atender as crescentes necessi-
De-:orre hoje o natalício da gen- dades determinadas pela guer

·�il srita. Laur� Candoso, filha do .ra, comissionou, no posto de
,5.1'. Manoel Fehx Cardoso. malar-general, 21 generais de

A d V a* h B M I brigada. Além disso, 63 coro-
sr.a· . era ar osa orn ·0' . . .

fra, e-spôsa do sr. d. Mário Ma.fra, nelS foram comissionados no

faa anos hoje. posto de general de brigada.
*

Faz ano.• -hoje o. sro.. d. LuísC1
Rihl, espôso do sr. Norberto Rihl.
.-dil'�to.r-ge'l'-ente da Cio. Telefônico.

•

GRATIS! - a arte de embelezá-Ias!

"'''.r.

- para a manicura perfeita I

3
I' .... _. __

Jornalistas
colombianos
Rio, 10 (A. N.) - Os jorna

listas colombianos que se en

contram desde ontem entre

nós, em visita a nosso país, es
tiveram na manhã de hoje em

visita ao diretor do DIP onde
foram recebidos pelo seu dire
tor, capitão Amílcar Dutra de
Menezes. Depois da cordial pa
lestra, os jornalistas percorre
ram as dependencías do DIP.
....,..,· __ ··�·.....,.._". __..... iIIt ..... ....,..·

Móveis
Comprar, vender ou alugarI

só na

A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero ns.ta copit.alJ

Rua Jo-ào Pinto, 4,

Fon-e 775 .

Fo.z anos hoje o sr. Nelson
.. Almeida l'vIa'chado, al'faiate.

Quer receber ótima surpresa, que
o fará feliz e lhe se:I'Ó de V'Oll'OSo
utilidade? Escre"<I a Soiues.. Caixg
Pastell, 8'4, .. - Niteroi, E DO RIO:-

Beffáíillelrà�-.-.'_--�
I

a WasbingtoD
de Washington, 9 (U. P.)

O presidente Roosevelt revelou
que o general De Gaulle espera
visitar Washington,. oportuna
mente, ainda antes de meados
de julho.

• Colorido original, graça, fidalguia .

requintes de exquisita personalidade estão

guardados para Você... aguardando Você ... no

esmalte CUTEX!

E quantos prazeres êle lhe reserva!

Desde a aplicação, fic;\rá encantada com a

docilidade com que se estende, em camada

translúcida e uniforme. Depois ... o enlêvo de

possuir joias vivas, realçando a beleza
., I

de suas mãos e a graça de seus gestos ...

Adquira CUTEX hoje mesmo e terá em suas

próprias mãos a arte de embelezá-las!

E'rico Veríssimo
Rio, 10 (A. N.) - Comuní- Seguiu para os

cam de Nova Iorque que o es- Estados Unidos
critor brasileiro Érico Veríssí- Rio, 11 (A. N.) - Via aérea,
mo acaba de receber o título seguiu hoje para os ESitados
de doutor honoránío em Iítera- Unidos o sr. Otávio Gouveia Bu
tura pelas suas obras literárias lhões, chefe da secção de estu
e pelas suas traduções de obras dos econômicos e financeiros
norte-americanas contríbuin- do gabinete do ministro da Fa

do, assim, para o intercâmbio zenda, e que vai participar na
intelectual entre o Brasil e os Conferência Monetária que se

Estados Unidos. .realizará em Washington.

Acadêmicos
pafr,jotas
Belém, 10 (A. N.) - Foi ini

ciado, nesta capital, sob auspí
cios da União' Acadêmica Pa
raense um movimento para a

aquisição de uma bandeira na

cional a ser oferecida ao con

tingente paràense da Fôrça Ex
pedicionária Brasileira. Asso
ciando-se a êsse ernpreeudí
mento patriótico, a Escola
Técnica de Comércio vai pro-Imover um torneio monstro de
voleibol, cuja renda será entre
gue à União Acadêmica Parà
ense visando aquela finalidade .

Êsse torneio contará com a

participação das faculdades Su

periores e Federação Paràense
de Escoteiros.

Ostãftqúes
....

êm-
...

. terreno baixo

Londres, 11 CU. P.) - As

fôrças britânicas batem-se pa
ra manter posições ao norte e

noroeste de Caen, especialmen
te do outro lado, onde os ale
mães fazem pressão para o sul.
Atrás das linhas de combate,
as unidades anglo-canadenses
limparam os focos de resistên
cia nazista, especialmente nas

margens do rio e canal de
Orne.
Durante todo ° dia, unidades

blindadas aliadas e nazistas
manobraram sôbre um amplo
terreno baixo, entre Bayeux e

Caen, apropriado para os mo:'
vhnentos de tanques, O domí
nio da estrada Bayeux-Caretan
passou de um beligerante para
outro muitas vezes.

I
CONTABILIDADE AGRíCOLA
CURSO POR CORRESPONDÊNCIA m ÚNiCO NO BRASI L

Pelo contador E. BRÁULlO BERLlNCK
De grande utilidade para fazendas'de café, Mõquin<:rs de beneficiar
café, arroz etc., pecuõrio, silvicultura e serraria, Êsse curso é de
grande interesse poro os senhores fazendeiros e contadores
em geral. Da boa administração depende o futuro do Brcstl.

P.�.m informoç6es ci

ACADEMIA IICARLOS DE CAMPOSII
Rua D. José d. Banos, 337 - 6.0 andar - Caixa Postal, 2260 - 5. Pou'o

U.]. B.

PQr motivo do SEiU aniv-ersário,
<uni hoj-e muito felic.it-a-d-o.' a sru.d,
"Cora de Oliveira. Santos, espôsa d-o
....sr. farm. Edua.rdo Santos .

..

Hoje deconre o nlltalício da gen
til srota. Mar.ia de Irurdes Jaque�.

•

,"'87.."'" �n(t" hOJftf
Sras. Naír Sardá e Maria P, de

· Oliveira· Ramos.
Sritas. Nelí Macu<:o. Maria Apor·

ceia Acioli Carneiro e Antonieta
de Bqcros Alves.
Sr.s, dr.' Júlio Tietzmann. Éric';

\Gruntiché, Mário O. Goelànel' e

,·.jol'nalista Otávio Bessa. 'r-esid-ente
·-na· Laguma,

Menino: Joaquim.G'!raldo Rosa.

Sub-delegados
o novo sub·deleqad-o d-e poiícia

do Cocc.l, . U-<'U8l>nng.a· • é Oto.cllio
Galli, serrdo s.eu suplente SÜvi'O
Burigo.
O sub.delegado do Morro d'a

F'urnoço é Júlio Boe tole+o.Falecimentos:
Faleceu sábado. às 11 ho rcs da

)·znanhõ. em Cachoeiras, o senhor
F..ancisco Pereira, irmão dos sr.lI.

·

Manoel e Euclides Pereira O seu

'"'S�'Pultamento efetuou··lIIe domingo,
·ccnn .qrande acomp,anhamento, no

,-·cemitério ,local.

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

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

o pescoço e o peito com

-,---- .-

Está à venda
'.'0' «Restaurante Pérola». Para
'mais informações" dirigir-se ao

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

V.·2B

�CARTAZES. DO DIA
HOJE· 2a.feira

CINE «ODEON»
A 's 7,30 horas

'Ultima Exibição da encantadora comédia romântica, desenrola
. daJlna Capital dos Sonhos Côr de Rosa, com Fred Mac Murray,

;Mary Martin, Robert Preston e Akim Tamiroft:

New-York é assim
DOCUMENTARIO 23-(NaturaJ)
ATLETISMO FEMININO (Short)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
':Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,00 «Livre de Censura»

"CINE «IMPERIAL»)
A's 7,30 horas:

Programa Duplo.
'Chester Morris, HarriettvHiliard e John Hubbard em:

Nas asas da glória
'William Boyd (Hopalong Cassidy) e Rusell Haydea em:

A lei dos pampas
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

Preços 2,00 e 1,50 Irnp. lO anos
----------------------------

_Amanhã, no Odeon às 5 e 7,30 horas 2 filmes
excep cionais:

�ll) De volta a família de ..Ftorisbella», com Arthur Lake,
Panny Singleton , Jujuba e Faisca:

Papai em apuros
2) Deana Durbin com Franchot Tone e Robert Stack em:

Noiva por um dia

REPRESENTANTES
Importante empresa deseja amo

pliar seu quadro de representantes
em todo o paiz, nas capitais e in
terior dos Estados. Ramo de negÓ·
cio fácil e distinto, podendo ser
exercido sem prejuizo de outras
ocupações. Escrever' para a Caixa
Postal 231 -- Rio de Janeiro.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Em àudiência
especial
Cidade do Vaticano. 9 (U. P.)

-O secretário de Estado do
Vaticano, cardial Maglione,
conferenciou longamente com
o príncipe Humberto, sôbre as

relações da Santa-Sé com o go
vêrno da Itália Libertada. O
príncipe foi recebido em au

diência especial, na qualidade
de tenente-general do reino.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o referido aviador é o se

gundo no Brasil a atingir tão

grande número de horas voa-

Odas, sendo superado tão somen

te pelo, comandante Coriolano
Luiz Tenan, seu colega do Qua- S. João Fecundo,
dro de Pilotos da Panair, o Confessor
qual, como foi amplamente no- Este Santo era o fruto de mui-

f\(;ENTE EM FJ�ORIANóPOLlS tíciado no devido tempo, é o tas orações que seus piedosos e

C.'l M J> o � " o B o & C I .<\. _ Rua Felipe Rchmidt. n. 39 recordman das dez mil horas nobres pais Gazales de Castrillo e

Ca!xa P()S�II"ll. !9 � Telefone 1.083 - En�. Telegr. "ALIANÇA" em toda a aviação brasileira.
Eancha Martinez, dirigiram a' Deus

SUB·ACENCJAS E.l\l LAGUNA, TUBARAO, ITAJA'l 'RLUME· O C d t Childerí
para que lhes concedesse, filhos,

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL' .oman an e
..

1 erico Nasceu João en'\'Sahagun -Espo-

_-----------.---.----------.-------------- ,'Motta, que pertence 'ao' Corpo nha- pelol,anodano B1419de frequen .

....-- •• -----�.--�---.-�... --.--�--- ••----�-.---.--"" de Oficiais da Reserva da FAB,
í

ou o co egio os ene ili'nos de
, sua cidade pcitr iu , levando uf seu s

fEXP I
e natural do Estado do Ceará e cond íscipwIos pela. palavra e pelo

FO' EcrO�ANTE S' O L U ç A- O
conta trinta e quatro anos de exemplo para uma vida' de aplica

, Rr/F/CANr. idade. Piloto da antiga Aero- ção nos estudos e de pureza de

BCA.L"'A.Nr�
E

,

náutica Militar, prestou bons costumes. O bispo de Burgos dese

� � Ih
· serviços ao nosso Exército ha- Java ter perta de si 00 distinto

��U'iil��'l e·�8e I
vendo int�grado a� guarniç?es ��c�:c�6;�� d:p�:coo���, u:\::��e

8;:Il Wc:.. I. dos voos maugurais do antigo i ermi'tiu seguir as preleções teo

APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB. N",3384
- 15,11925 Correi.o �éreo M.ilitar, hoje !ógicm. Tendo sido 'ordenado so

, cerdote, obteve um canonicado na
, COrreIO Aéreo Nacional, o mo- catedral. Mas. c;iescjoso de"levar u-

delar serviço dirigido naquela ma vida de pobreza e abnegação

GRI P E o TOS S [o B R O,N Q,U', T E época pelo então major Eduar- renunciou a seus bens, dedicando

do, Gomes atualmente briga- se à cura de almas. Depois fn

'----:------_'-
, deíro do a;. I

para Sala�<?ncCi em, cujo ur:i��l'si

C
·

d t·
. dade adqUIriU ()S graus ccodêm iccs

nr,r��ªs . e �r�n�nl!('�a�o, �et���f�s��d�9�:.cd��6I�ilO�� Ij� 0�eEdeq�rle::;-3�:b:l:��d�o:J:; l��s��:
_ .. __ '" ..... J ..",.... U ... _ .... _d _ JUnIOr, 01 prornovJ, o a coman- \;18.•ln 'c. er;.l'OU ceio p-arci ?-

dante em dezembro de 19:37 ordem dos EremItas de .St A�OS:'-
.
.' nho. Poucos anos depois fo i ele

tendo SIdo nomeado Instrutor eleito Pri�r do con s ento, após ter

de pilotos em novembro de desempenhado as funções de rnes-

1939. Em maio do ano passado t�e .de ,:oviços. Ao mesmo tempo

foi-lhe confiado o cargo de pi- dIstIngUIu·se como Pl·egador. Uma

t't
. - doença que ° prendeu, durante

:
loto-chefe em subs ,1 uIçao ao longos meses ao leito, levou· o ao

comandante Coriolano L. Te- túmulo aos 11 de junho de 1479

-V. ,12 nan a quem foram atribuidos Sua festa, porém, foi fixada para

:::====::::=======================:- encargos de outra n3!t�reza. �o d�IIi� deste mês pelo Papa Ben-

I
Em suas novas funçoes o co-

_ , mandante Childerico Motta

FILHA I MAE I AVO I ; tem prestado assinal�ados ser-
, ,.

,

i viços à organização em que
,

• • II I' trabalha, inclusive participan-

T
do dos estudos para o estabele-

,odas devem usar a cimento das rotas noturnas
Belém-Fortaleza-Bélem, Forta-
leza-Salvador e Rio-São Paulo

Rio, cujos vôos inaugurais fi-
zeram-se sob o seu comando.
À sua chegada ao Rio, pouco

depois de ter atingido a sua dé
cima milésima hora de vôo, o

comandan te Childerico Motta
recebeu, no aeroporto Santos-

, L� Dumont, calorosas felicitações
[',fi prt'ga- se com VA. n tagem pa- ENVIE UM CRUZEIRO EI1 SÊlOS PARA o PORTE POSTAt

ra comb!1ter as irrf'�ularidadeb
das, pessoas que ali se encon- UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA

das fonçõell periódic.tts das Re.
travam, entre as quais se viam C.POHAl.l+ "'ABaTlç�AL EST.S.PAULQ

, �'�,'
" nhoras. É calmante p regulador

o dr. Paulo Sampaio, presiden- ".. --.-......--..--.........._-...............-_,._.......,._...".,.

, AV8i�)'; '�

dessafÕI fun�ões.
te da Panair; o dr. Roberto Pi- pitão Jorge Marques, chefe da

/(�\':""��� FLUXO-SEDATlNA, pt>18 liUR
mentel presidente do Aeroclu- Secção de Rotas do Ministério

�,--...,.�.J;.t �+�, comprovada eficáeia, é muito rp-
be do Brasil e chefe da Divisão da Aeronáutica e o engenheiro

�,�,� ,....

�'JI� 't d D d
de Operações da Diretoria de, J o s é M a r c e 1 o Pereira da

I('�)i{ ,�, ','� ceI R. fi. pve ser U�8 /j com

\Aeronáutica Civil; sr. Frank Cunha, do mesmo Ministério.
'I!.)f,i�' confIança.

�Ã� ',�-:- FLUXO-SEDATlNA eocootrtt..se
M. de Sampaio, assistente do O dr. Cesar Grillo, diretor da

FILHA ,,)MAC PU] toda parte. ! presidente d�. Panair; coman-/ Aeronáutica Civil, fez-se repre-
\ ! dante Amanho V. Cortez, che-, sentar pelo dr. Roberto Pi-

_____________________• -'__1 \ fe de Operações da Panair; ca-!mentel.

I· CERCAS UPAG EU
'PARA TODOS OS FINS

RESISTÊNCIA
ECONOMIA

DURABILIDADE

o !,egundo avi ....dc r

1brastii:!íro a completa'
Cliez horas de VÔ'�
Quando viajava, dia 3 do'

Icorrente, de Porto Alegre para,
o Rio de Janeiro, pilotando .0 I
[Lodestar PP-PBB, na linha I

gaucha da Pánaír do Brasil, o IIcomandante Childerico Motta,
piloto-chefe dessa empresa, ;
completou, às 10,40 horas, no IItrecho compreendido entre

Florianpolis e Curitiba, o apre
ciavel score de dez mil horas de
vôo, o que equivale a cêrca de
dois e meio milhões de quilô
metros.

\
•

• '.,
..,.: -,.-:,J�,.'.�

:,��:���:�;;i
.'

, ,'Unico. fabricantes no Brasil:

up A G,E'u.:,ltda.
Praça da Sé, ,371 -, 2.0' 'andar • Sala 204
Telefone 2-3080 -Caixa 24J - SÃO PAULO

End. Tel. "CERCAPAGE"

� COMPANHIA "ALL\NÇJ\ nA BAIA"

�' Fundada ,em 1870 - Séde: B A f,&.
I I�CEXHíOS E TItANSI'Oltl'E�

�
Capitar • r",-ervas , , , , , . ' ,. Cr,

, Cifra" do halan(,'o de 1942:

Responsabütdaaes . "" " , .' , , , , . '

I Cr$ 4.999.477.1500,68
Receita. ' , , .. , ' , , . , , , " ,Cr' ·70,681.048.�o

'I
'Ativo , " Cr$ 105,961.917,/0

'I Sinistros pag'os n08 'últlmos lU anos ,' " ',. Cr$ -, 64.986.9157,20
• Responsabttíríades , ' , .. ' , .. , .. " ' .' Cr$ 76,736.401.306,20

Bens de raíz (prédl()f; e terrenos) , , ... '. "Cr$ '23,742.6157.44
,DIRfêTORE!:i: - Dr, Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho. Dr-, Francisco

71,656.189,20

de sa e Anisio Massorra.

Agêncías ,,' sub-agências 'em Lodo o terrltórto nactonal. - Sucur-sal no

Ur-uguá í. Hegul"dnl'es rle avartas nas principais cidades 'da América. Europa
e Afrtca

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

da Fábrica!

;Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 4l

(OU 'REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA'
,

EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

I fixe bem este nome quando precisar de móveis: I
I FABRICA DE MOVEIS "BRASll"

Esta modela,' Orga rrizac..io de .nó ..eis e tapeçar-ias
est

á

aparelhada paca mob it'iar seu lar com pouco

':Iinheiro. Peça 'pur ca r tn U11.1 ca t álogo, Despaclra
rnus e engr-adamos gt:atuilanlcnte para o interior.

S. BECA!( J11'1 NOVO PROPRIETÂR10"'- NOVA ORGANIZAÇÃO
Avenida (el;o Garcia, 174 - Fone: �,8Ó�5

- SÃO PAULO

�""""""_""'��W�"""""""'''..W�H __�

Retificada a, notícia do iechamento
da Companhia Swiít do Brasil
Tendo recentemente, sido divulgado' na imprensa que

a Companhia Swift do Brasil' iria suspender suas operações,
procuramos obter informações positivas sôbre o assunto, apu
rando tratar-se de uma confusão de nomes. A notícia, de fato,
refere-se à Cia. Swift Internacional, nada tendo a ver com :J;.

Cia, Swift elo Brasil, -r-r-r companhia. brasileira, completamente
nacionalizada _;_ que continuará a operar como sempre.

Firma tradicional na, indústrta .brastleira, 'produtora, 'há

mais de um 'quarto de século, de produtos nacionais, a Ci3..

Swift do Br'àsil' constitue uma das mais conceituadas organiza
ções industriais de nosso país, possuindo dois gnàndes ffigorí
ficos no Rio Grande do Sul e 'dois .moiuhos e reíinartas no Es

tado de São Paulo" com um total de 7.5ÜO empregados.

LAC,TIFERO
Lactífero Lde o l das Mães. Estimula' e regulariza
a secreção lácteo, produzindo leite abundante,
sadío, nutritivo' e assimilável, t.o r no n d o «l criança
robusta e belo, enquanto o organismo materno

Em
se revigora e r-ej uve r eàce.

sua fQ,rrnqdo, cu Cx. Posto I, 1861.

SÃO PAULO.
, ,

santo 'do 'dia Irm.andade do Senhor Jesus dos.
Passos e Hospital de Caridade

EDITAL DE FDRNF.CIMENTO
De ordem da Mesa Administra

tiva da Irmandade do Senhor
Jesús dos Passos e Hospital �e.
Caridade. desta Capital, previno

'

aos interessados qu� .. até o dia 20
deste mês. às 12 horas. I'eceb�rcf
esta Irmandade e Hospital, na sua

Secretaria, propostas, em cartas:'
fechadas, de todos os artiqos neces�

sórios 00 seu con su rno, durante (l

se rriest re de julho o dezembro do
corrente ano, Os proponentes po
derão obter informações de todos
os artigos a que se refere êste
edital, no Hospital.
Consistório em Florianópolis. 6:

de junho de 1944,
JULIO PEREIRA VIEIRA..

Secretário

José AI<ino dos Santos e
.

, Senhora
participam a seus parentes
e conhecidos o contrato de
coaornerrto de sua fqha

ALAIDE com o sr, Heládio
Mario de Sousa.
-

Vergilino Ferreira de Sousa 1

e Senhora
participam a seus parentes e

pessoas amigos o noivado de

se,u filho HELÁDIO com a

srita. Alolde dos Santos.

AlAiDE e HELÁDJO
confirmam

Junho da 1944

3 v.-2'
---------__--- -._-

JOÃO' B. RODRIGUES
participa aos parentes e pes-
sôas de suas relações o con- �
trato de casamento de sua

filha adotiva Linaura Cunha
com o sr, Jorge Tonera

j UHAURA e JORGE
confirmam

Fpolis., 5,6,43

3 v. -2

Aldo Rocha e Ruth IFjdélis Rocha
pp.rticipam a seus parentes e

conhecidos o nascimento de
sua primogênito

I
ALDA·MARIA IFpolis .• 2·6·1944

-

�

GRATIS! peça este livro

DOEN�A5 DO GADO
E REMÉDIOS

'''AlTA",.TOG "OIVU16A'''O

�.,,.,
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)f) POVO italiano
Rio (Especial). - Segundo anos se lancam ao ataque dos

"o "Diário de Notíclas", só ago- nazistas, notícias ainda há
"Ta começa o povo italiano real- pouco confírmadas por um co

. mente a lutar. A guerra ao la- municado
.

do general Alexan
{ia da Alemanha não merecia der comandante zeral aliado, b

desse povo nenhum apoio. A na frente mediterrânea.
população inteira jamais de- Já diversas divisões do exér
monstrou simpatia pela causa cito regular se haviam passado
do "Eixo". Em vão Mussolini para as hostes do marechal Ti
procurou levá-lo a empenhar- to, e tudo indica que, dentro

s� com fer,::ol' na guerra. Não em pouco, as fôrças península
so a naçao como o exército res, reconstituidas e com novo

mos�Taram sempre repulsa em espírito, voltem a dar nos cam

p�I�Jar ao la?o do inimigo tra-I pos de batalha, provas do seu
dicíonal. So a cumplicidade antigo valor.
fascista dos seus dirigentes co-
locou êsse povo contra a tradi- Sente-se que anima hoje o

. ção de sua política externa, povo italiano um novo espírí-
dos seus interêsses e de suas to um novo ânimo uma nova

, .. afeições mais profundas. Ele fé: O fascismo er� na Italia
. «então reagiu da maneira mais uma crosta como tantas vezes
.fírme e perseverante: não lu- o disse o co�de Sforza. O fascis-
tando, ou lutando sempre mal. mo jamais chegou a penetrar a

Agora, porém, que o povo conciência do povo, que viveu

italia�o vt diante de si aberto sempre esperando pela hora da
, o cammho de sua tão esperada libertacão. Esta hora soou. E o

.

e. desejada rev_9lução democrá- povo italiano, que não lutou na

'tIca, eIS que nao cessam de che- guerra de Mussolini da POIUi-l-gar . notícias acêrca da decisão ca fascista de Mussolini, come-
'€ da coragem com que, no ter- ça agora a lutar de verdade na

Ir�tório ainda ocupado pelos na- sua guerra, pelos seus ideais
. zístas, os guerrilheiros ítalí- de democracia e liberdade.

Reféns
Assassinados
às Pencas

"LA RESISTENCE" - Não somente na Franca
existe "la resistence" contra o invasor alemão. Nas mon
tanhas da Grécia, também, prolijeram os patriotas, de
nomiruuios "Aruiartes", que lutam denodadamente con
tra os nazistas. A jóto acima, vinda clandestinamente
da GMcia, mostra urna ponte destruida pelos patriotas
gregos. üsse» ataques são diários e demonstram que a

Grécia não foi e não está conquistada. (Foto da INTER
AMERICANA).

CréditoMútuo Predial
Propr etários __ o J. Moreira & Cia

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

Quadro de horror, extraído d®
novo livro de Arthur Koestler -
em que se pintam os processos
usados na Alemanha" nazi para
exterminar os reféns. No novo
número de SELEÇÕES. E, mais:
A maior façanha aérea
desta Guerra. Como se de
moliu a formidável repr êsa de
Mohne na Alemanha... Pág. 1.

Voou mais depressa que o
som! Como um pilôto de comba
te lançou o seu avião num «mer

gulho» 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

caprichosa doença que tem ater

rado o mundo?.. Pág. 6.

Está imin�"'te a derrocada
da f}'lemal.;�a? Quadro ma

gistral da desintegração que está
ocorrendo atrás da "muralha de
aço» do Reich. Condensação de
um livro de êxito... Pág. 95.

Nâo deixe de ler êstes e outros
25 notáveis artigos no número (1-

SELEÇÕES para MAIO

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

Representant« Gel'ai no Brasil:
FERNANDO CHINAGLU

RU(t (10 Rosário, t;.5-A - 2.0 arultur - .Rio

OLHE PARA O FUTURO

descuidando dos pneus
da pressão do ar
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TUDO que diz respeito a seu carro, caminhão ou ônibus,
precisa ser poupado agora. Não só as peças, porque já

estejam faltando, mas tambem os pneus, cada dia mais neces

sarios às urgentes necessidades civis e militares. Poupe seus

pneus, observando estas regras:
• Regule frequentemente sua ?!..cssão.
• Em cada 8.000 quilômetros, faça o rodizio dos pneus.
• Não abuse da velocidade.

Seu Revendedor Esso poderá pres
tar-lhe estes e outros servicos. E se

seu carro estiver necessitando urgen
temente de pneus novos, o Reven
dedor Esso tem para fornecer-lhe
os pneus Atlas, de longa duração.

McC

STANDARD OIL (OMPAHY OF BRAZIL

1�1\\\\�\:��I�"".'�III\I�I.lilí11Jlilllll.. � ..

Ouça diariamente o Reporter Essa, através das Radi?s: Nacional, �o Rio;
Record, de S. Paulo; 'nconfidencia de M. Gerais, de B. Horlzon.te;
Farroupilha, de P. Alegre; e Radio Clube de Pernambuco, de Recife.

;.• ., •

PRÊMIO MAIOR CR s b.L50 00
J

;

Muitas bonifícccôes e médico graris
Tudo isto por apenas c-s 1,00

-----...�����������������
·Concursos de mono-

Igrafias sôbre Lepr a
Q Dr. Elyseu Bandeira, re

presentante do Departamento
Nacional de Saúde no Estado,
participa aos interessados que
se acham abertas no Servico
Nacional de Lepra do Departa
mento Nacional de Saúde, à
rua do R'esende, 128 - 2° an
dar - Rio de Janeiro, as ins
crições para os concursos de
monografias sôbre diferentes
assuntos relativos à Lepra.
As inscrições poderão ser fei

tas até às 17 horas do dia 15 de
Outubro de 1944, podendo-se
inscrever médicos, técnicos,
funcionários e extranumerá
rios da União, Estados, Terri
tórios, Distrito Federal e Muni
cípios, bem como funcionários
de ·instituições particulares de
combate à lepra.
As monografias serão sôbre

os seguintes temas:

a) - Organização e funcio
namento de leprosários e dis

pensários.
b) - Sintomatologia nervo

sa da lepra.
A monografia deverá abran

ger um trabalho inédito sôbre
os assuntos escolhidos, poden
do ser de autoria de uma ou

mais pessoas.
Haverá três prêmios, sendo

um de Cr$. 6.000,00 e os restan
tes de Cr$. 3.000,00 e Cr$.: ...
1.500,00 a serem conferidos aos

que se classificarem em primei
ro, segundo e terceiro lugares ..
Quaisquer outras informa

ções poderão ser prestadas na

séde da Repartição, nesta Capi
tal, na Praça Etelvina Luz,
na 2, ou pelo Telefone 1.618,
das 8 às 11 e das 13 às 17, dia
riamente exceto aos sabados,
que será apenas pela manhã.

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôio legal, quando 'lltimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o uue 1l0bsuem ern ',"UM estabe lecj
ü.:utoa. (O. I$. M.).

.....

,'1
I·

Iheu-o da i IustraQil.O a-ctma, oftlreeero.

lhe, em cmável gesto. um oàlice do
excelente aperitivo K NOT, lembre
se V Sia. de acrescentar. ao o.g.ra.d&-
"'" .. gentile=:E$TE.t 1.411- '

T5El1 {J NEU APEí?lTIVO
PREDILETO!

UI'f »ooooro /)A KffOTSA.IIIP••COI1. E Sé6URO$
� ITL�AI �

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

,.,."w "'I.........--...........----...---....-----.......---�

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
'.

Idir.>rnas por-
tuguês, espa
nhol. francês,
inglês, etc.

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

logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinasi Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contubilída.:l.e,

DicioncL. ics, e te. e te.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ti

200,00-
39,00
13,ou
50,00
90,00
15,0()
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PÉLES
Artig'os para senhoras

Boléros de' péle desde "
.

Renards Alaskas à , .

Martas, par .. , .. ,., .

Renards Isabél ' .

Argentês finíssimas á .. , .

Capas e casacos de lontra, BLEU, Ar-
gentê,

.

Visonéte, etc. por preços e�
tupendamentes baratos.

I

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

mão, á , .. " .. , ,., .

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

Filet á mão, metro ,
.

Stores superiores á .,,'.,., .

;recidos para cortinas, linda padre-
nagem, metro .. , .. ' .

Al'tig'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-
rtor qualidade á

.

Sweters algodão á .

Sweters pura lã á
.

Sweters pura lã cl mangas compridas
á .

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

CASEMIRAS FINAS, recebemos °

que há de mais moderna .

I·

Smirna 2,OOx3,OO 870,00
Oriental 1,20xl,80 255,00

Bagdad 2,OOx3,OO 1.68�,�

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

cês, por . .. 3.901),00

�r$
275,00
396,00
175,'00
790,00

1.59'0,00

SEnAS
Kírnonos, acolchoados á .

Jogos de Jersey á .

Calças de Jersey á .

Camisolas finíssimas á .

ASTRAKAN SEDA métro .

Blusas de seda á " .

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

APA.RELlIO nE JAN'J'AR, CHA E
CA}'É (Ingleses) ainda temos al

guns, por preços cenvídattves.

•

tmpuhi mal d J a l1I:aleha da St a SEIl)A(IOlut

e VITO ;IOSA UQUIDAÇiO, (cm o i<résdrno

das RE�Hi-'lIHfÂ) NOV1VA!)'ES es ESrA�ÃO e

ain'da com mr:4 MA·I·O:R BA1XA H PREÇOS J.JÃS
:1Vra!a.teaux de pura lã, tipo reclame á
l\Ia:nteaux doe superior qualidade, á ..

JVlante.aux com forro seda, últimos
modêlos â •••••••••••••• , ••••••

Ide�" i�em :em lãs lisas, confeção
ríuísstma a .

TailLeurs de pura lã á , ..

B1usas ,de !jí)-ttra lã desde r ••••••••'

••

375,00

A ·IODELAR185,00
26,00
16,00

8;70
se ufana do êxtc o'btido, a·o mesmo te,npo

que menll.s a o quanto lhe é sn.eremente

gf.ato o fato de represmtar essa sua liquid'lÇão
um I';:ODIDO E REAL FAUTO'R DE ECONOMIA

para a POPULAÇÃO FlORIAH'OPOUTANA, 3 quem

lANTAS ATEH(ÕE,S .OÉVE !

�asaquighos para meninas
e meninos!

Capinhas colegiais
e sobretudosinhos.

260,00
245,00

Legítimos Panneaux Francese.s

Congoleuns e passadeiras
de Congoleum ! Cruzeiro O,50xl,OO

O,60xl,20

TAPETES

375,00
" 1,20x1,80

1,60x2,30

2,OOx3,OO

345,00 "

375,0)
14,00
40,00

59,no

125,00-

•

95,Oi)
135,oi)

200,01)

235,00.
135,on
35,oQ'

I'

39,oa:

50,00

175,00

395,00

490,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Silenciosamente
.. ,d. C\.H.)�G\. mei iorouai da In

glaterra, os pescauores corn.i

uuain concer canuo suas i eues.

Esses pescacores untamcos
�·Lnlerno do servtoo de Cll<nica Médlca do Professor lJ�valdo Oliveira. médrco do

&:LO hOIUenS iaconicos, cUJa�Oepanamento de Saúde
CM1\lUA Mfi:IHCA _ Molé!>tlas lnt.e,·uas de ailnJlos e crtancas, CONSUVl'óRJO barbas Vlven1 cheias de sal elO

e RiôSAI>Jl:NCJA: l{ua Fell'le Scbmidt n, as - 'l'el. 812. CO..'I;SULTAS - Du.. 1-6 às UI. luar, quando eles têm barba ...
A ordem que, desde primeiro
de abril, transformou a costa

merídíonal oa Inglaterra nu

ma zona resuíta uesvmada a,

servir de cabeça-de-ponte pa
ra a invasão; restringiu ainda
mais suas já limitadas opera
ções de pesca. Os regulamentos
são inumeráveis e são tantos'

H""vita1Ios lugares em que não se póde �.

pescar é tantas as coisas que 1\J1111ereoroloqia e Invosôonão se pode fazer quando se.L"J A V
está pescando! Assim, muitos lUo, 9 (A. N.) - Revela-se, eram mais constantes e ínsis-
pescadores sentam-se em uma agora, que o Brasil teve parti-I tentes e provinham do Grau

! lage de granito, na porta de cipaçao direta na invasão ela! de Estado Maior do general Ei-

Isuas
cabanas, e trabalham si- Europa. Quando das operações

I
senhower e destinavam-se ao,lenciosamente com um peda- para a invasão da África d ') i trabalho da coordenação dos

Ctin ica rnédico-cirúrgir-a de Olhos - Ouvidos. Naa-iz - Garganta. ço de canhamo novo - quan-' Norte, as informações do nosso
I
meteorolistas da invasão Es�

Diploma de habilitação do Conselho Naeion al de Oftalmologia. uo O conseguem - em suas serviço meteorológico f ,I .

f
-

f t t'CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horus. Fone 12;59., .'d d . Da . .

oram

I
sas 111 ormaçoes oram an o

RESIDÊNCIA _ Conselheiro Mafra, 77. Ire
es e pescar.. ". �ez em decisivas e, graças a elas, o sal- mais interessantes, quanto é

---- - ----- - - - ---- quando, o pescador pala um
I to foi feito com absoluto êxito, certo saber-se que as moditl-

DR BIASE FARACO momento seu trabalho para!dentro de tempo favorável ao cações do tempo, no Mar c1�•

IOlhar os bombardeadores qua-, . d
í

t S be-sev mes 'd· IMédico - chefe do Serviço de Sífillls do Centro de Saúde dri motor . T
enlpl een ln1en o. a e-se, l11e::;- Norte, proven1 o Este e � �

DOENÇAS DA PELE _ StFIUS _ AFECçõES URO-GEN1TAJS DE'
-

r

es ql!-e atra\es�:n _amo, que os Estados Unidos, pe- América. Falando a um ves ...

A..\fBO"S OS SE..XOS - HAlOS I�Fl�A-VEHME�fi:0S E ULTRA-yIOLETAS cag�l, zumbindo, .em direção la sua repartição competente, pertino, sôbre o assunto, o Di-
CONSULTAS: das 3 as b h. - R. Felipe Schmidt, 46 a s ende e Boulogne. enviaram ao Brasil calorosos retor QO Serviço de Meteorolo-HES.: H. Joinvile, 47 -:- FONE 1648 I Frequente!11ente, ?S pesca- agradecimentos pela eficiência aia local declarou entre ou-dores precisam deixar suas

to>,

DR GUERREIRO DA FONSECA· . [das nossas pesquisas meteoro-f tras coisas, o seguinte:
• pescarias para navegar em dl-IlÓgiCaS, visando prestar infor-I "Tivemos a nossa parcéla,C'J,t8IC,\ OE AnUI/TO;': }<� ('HHX('AS, OOEXÇAS IH I'F'I..l;;, H()F,:'<ÇAS \'E- . reçao a nublada costa da Fran- . E d· , •.

�

X(.:REAS, CORAÇA9, }<'I(".Al)O, J"S'J�ÔMAGO, RISS, \',�RlZ�S, UJJCERAS A'N'l'lG:\S. I

ça num caça-mín f" d
mes segui o� ao sta � Maior m�d:sta, e verdade, de �onth-CONiSULToRlQ � F'elí pe Sehnl1dt-_34 (2,à� .:J,3�), �

I.
.

as, a Im. e Norte-Amencano. Ultnnamen- buicâo nesse acontecímentoRESID1l:NCIA - Esneves .lún íor - 179 - F'Iorian ópol is. l'ELEl' Oê<E - 1\1 /64 Iímpar OS CanaIS dos pengos:, .. .• , .' . .

'

Too,os os dias pela manhã em Palhoça e Santo Amaro.
ocult

._,_ ,

t f I
te as consulL.as feitas aos nos- histórico e decisivo para os

Os chamados à l,a,rlfe ou à noite devem ser feitos por intermédio elo F'arma- OS. �ssa e uma are a em .
.

. I'
.. "

cêut íco A1'111an"o dAoampora 'nu Fa-J rnác ia S5.o Luiz, n� Palho,·l!. I que os marinheiros b ,·t'· '�9� __ ��I_vl��� __ 1;l':���I_O_ S'Ec,?:_ ���t;�o� _�� mundo .

.�tende

chamad{)�R�al(RO(DiodIAcô;�ó�í I �:��b��ma����o d�u�br�;:�; \
- - - - -

FA�RMA·C iA-
-

-ÊsPERANÇA
......--·�

dland. A SUA FARMACIA
�as, apesar de tudo, os pes- RDa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - fONE 1.642

caaores encontram tempo pa-
j

E tr d' íIira usar suas rêdes. A despeito
D era a om_cl o

dêsses incidentes, existe um

próspero, ainda que limitado,
comércio de peixe em tempo
de guerra. O preço do peixe é
elevado, da mesma forma que
os riscos das pescarias. Os pes
cadores, cujos ascendentes
pescaram durante gerações na
costa meridional da Inglater-

BD D 1& U " ra @ construiram as defesas

Dr. tAU 11 Ba contra Napoleão, estão agora
Especlalista em Doenças de Senho- lançando suas rêdes ao largo

das praias inimigas.
Um dêsses pescadores, cha

mado Bill, nascido numa ci
dade da costa merídíónal, é
considerado como o melhor co
mandante que existe ao longo
da costa. Veterano da primei-trompas, etc.).

d· I
�

Cura radical das Inflamações dos
ra guerra mun la, ele coman-
dou um navio de recreio até
Dunquerque e o trouxe de vol-

túrbios da men.truação e da esterill- ta não uma, mas duas v.ezes,
da��tamento moderno da blenorra-

coberto de balas e cheio de ho-
gla aguda e crônica. em ambos os mens. Bill tem uma aversão

pessoal pelos nazistas, devido
ao que aconteceu quando êle
recolheu dois aviadores ale
mães no mar. Segundo conta
Bill, a história foi assim:
"Seu avião caíu perto de nos
sas rêdes. Antes de mais nada,
perguntei-lhes se era os dois
aviadores que haviam bombar-
deado minha casa. Mas êles
não compreenderam, e então,
nós os puxamos para dentro
do barco e os fechamos em bai
xo. O que pensa você que êles
fizeram? Comeram todo o meu

almôço, que estava lá - tudo,
até a última migalha".
Ancorados nas dócas, ao lade

dos barcos de pesca, existem
estranhas unidades navais. Os
nativos estão bem treinados.
Nin.guém faz perguntas e nin
guém as responderia se fossem
feitas ... E os pescadores da cos
ta meridional, continuam 9,
concertar suas rêdes silencio-

Dr. Newton d'Avila s_a;:;;�":;;"":::-"'M���!":""�_l._�..............

Vende se
1 máquina in-

_.

gIesa de tríplice
expau(são, de 180 HP nomi·
nais; 1 caldeira regime 7 qui
los de pressão; 1 bomba d:l
duplo efeito de 4"; 1 cuba d;)
cobre. Tratar com A. L, A'lves.

Rua Deodoro 35.

INDICADOR
DR. MARIO
(Diplomado pela Faculdade Nac, de Moolclna da Urirver'stdade do Brasu r

WENDHAUSEN

DR.

MÉ.D I C O

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

OLHOS, OUVIDOS. NARlZ, GA1{(�ANTÀ
ARAúJO

t:llpecialista, assistente do Professor Sanson do R'io de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã. das lO às 12 - Á tarde. da'l 3 Q! 6,

Rua Vitor Meireles. 24. Fone l441

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Sérvie08 de Clínica Infantil da Assistência' Muni('ipal e

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANCAS E ADULTOS
(,O�SUJ.'l'(>HtO: '{ua lS"unes :\1acbado, .. (Eflifício S. }'rau<'Ísco), fone 1.444

Consultas das IIi �s 12 e f,as 1-1 às J fi hora,
HESIDENCfA· Rua i\larpchal Guill1Prme. 5. PunI' íW�

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA

CIRURGIA GERAL - ALTA CIHURGtA - lUOJJÉSTIAS DE SE:'SHOlt.'\S - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fui

Assísteute por vár-ios anos do Serviço Cirú.rg ico do Prof. Alípio Correla Neto,
Cirurgia do estômago e vias biliares, Intest ínos delgado e grosso, tírõíde, rins,

próstata, bexiga, útero, ovár-ios e trompas. Varicocele, híde-oce.le, varizes e hérnia,
CONSULTAS:

tlas 2 às 5 horas, à Rua Felipe Scturn id t, 2.1 (altos da Casa Paraiso) . T'el. 1.598.
RESIDf::NCIA: Thua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

MADEIRA NEVESDR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �e Aoerfei"oamento e Longa Prática no RIo de Janelro
.a.:oNISUL'!'AS - Pela manhA: dJarlamenl.e das 10 às 12 hs ., à tarde, excepto aos

aIobadoe. das 16.30 à� IS horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto a. 7. 8obrado -�
,

.Pone: 1.461 - R.esldêncla: �na Presldenl.e Coutinho, �3.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

F_mado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus
CUnlca médica em geral. pediatria, doen·
ças do sistema nervoso, aparelho gen!te>

urtnArlo do homem e da mulher

.oIlMhIl.e. Técnico: DR. PAULO TAVARJilS
Curso de Rad�ologla Clinlca com o dr.

:Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau
Jo,). Especializado em HIgiene e SaOde

Pública, vela Universidade do Rio de Ja·

iDelro. - Gabinel.e de Ralo X - Electro

ti!8Mlografla cUn1ea - Metabolismo 00-
oa.I - Sondagem Duodenal - Gabl.llete
de fisioterapia - Laboratório de m1c.roJt.

«!Opia e análise Ol1nlca. - Rua Fenmndo
filIIachado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. SAULO RAMOS
"."ehU8t11 em molést1a8 ele .enhOtl'U -

Parto&.
AW4 CffiURGIA ABDOMINaL: .,.1.().

JDaaO, "esfcnla, o.tero, ovários, apêndice.
llUD_. etc. - CffiURGIA PLASTICA
.IN) PiDIUN.ilO - HérnJaa, bidroceIe. Te.

J1cocele. '.rratamento IMlm dOI" e operaçAo
de HemeI!TOldes e var1ze8 - Fracturas:

· ..parelh_ de lI:ê8so. Opéra no. HospltaU
de Florlanópolla.

Praça Pemra e OU...elra, 10. Fone, 1.0011.

Hor6rlo: Du 14 b 18 boru. diariamente.

DR. AUIrnLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
ltIIoderna e possante instalação

de 1',,00 MA.
lJi2gilóstico p,·eooce da tubel·culose
pulm<onar, úJC&<il1l gástricas e duo
denaifi, câncer dQ estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pnetmw�t()rax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamevtos moder-

nos e efic�zes degta moléstia
Completo gabinete de 0Ietricidade
m€dica: Ondas curtas I! ultra-cur
tas, l'laios Infra-Vermelhos t' Paios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapl,l
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmid1
!las fi às 12 hrs .• (> rla� 14 as 171m.

Telefúoe 1.<rJ5

ras - Vias Ur-mâr las.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a-

culdade de Medicina de São Pa\llo.
Tratamento especializado, médico e

cirúrg"lco, das afel'ç'ões do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários,

MUITO OBRIGADO· NÃO POSSO ACEITAR

anexos (Ovários, trompas), sem ope
ração). Tratamento de todos os dis-

sexos, por processos model'nos sob
contrôle eruioscóplco - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DlATEHMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12
horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Resi.diêncla - Rua Tlradentes 7

(Sobrado).

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

.- • - - - - - "" - ...... _ .....
-

-.__ ..... _ ...-_.._-_ ... or ...... ... ... _ '''"�

PREPARATIVOS PARA A INVAS.40 - Tropas de
assalto americanas quando se adextravam para a inva
são da Europa. Numa base americana na Inglaterra, os

soldados combatiam corpo a corpo preparando-se para a

luta em continente europeu. Dessa forma, não somente
adquiriram agilidade para o ataque, como também
aprenderam a defender-se, na hipótese de se esgotarem
as munições. - (Foto da INTER-AMERICANA).

Clrurpa e Ortopedia. CUnlca e Ctrarll:i.
do tora:!:. Partooo e doenÇ88 de ""nhora...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dicí
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDlIlN·
elA: Almlnn>., AlTlm. 86. Fone 7111.

DR. REMIGIO
CLíNICA MímICA

Aos sócios, da Associação Uomercial de
Florianópolis

AVISO IMPORTANTE
A Associação Comercial de Florianópolis insiste em

recomendar aos seus associados. afim de lhes evitar mul
tas e processos criminais. a fiel observancia da tabela
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.
terá 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 19ft,..
5 v.S

Moléstias lnterna'b de Senhoras e CM·

&nÇ8S em Geral. CONSULTÓRIO: Rua

�el1pe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDlIlNCIA: J Larqo Benjarnin
Constante, 3 Sapatos para Senhoras

os preços vantajosos!
modernos modelos!
vai além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Conr. Ma fro, 41

Aproveitem
Os mais
Tudo não

V-o 13

Operações -- Vias Urinarias -- Doen
çalil dos intestinos, réto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia .- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. a,
o tarde, das 16 hs. em diante

RMid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cercadas importantes fôrvas alemãs
LONDRES, II (U. P.) ... OS ALEMÃES ADMITIRAM OFICIALMENTE QUE EM DIVERSAS PARTES DA FRENTE DA NOR� -1
IUNDIA IMPORTANTES FÔRÇAS NAZISTAS ESTÃO CERCADAS, .COMBATENDO VIOLENTAMENTE O INIMIGO. AINDA_
SEGUNDO o COMUNICADO ALEMÃO� OS ALIADOS EST:ÃO ATACANDO A RETAGUARDA NAZISTA; NO .-'RONTE DE

CAEN, ONDE OS GERMÂNICOS ESTÃO ENFRENTAND9 FÔRÇAS NUMERICAMENTE SUPERIORES.

.�

Florianõpolis, 12 de Junho de 1944

Grandiosa
solenidade

Ao longo de
tOda a frente
Londres, 11 (U. P.) - Infor

mações oficiais do Supremo Q.
G. Aliado anunciam que as

fôrças aliadas avançam ao lon
go de toda frente da península
de Cherburgo.

Rio, 11 (A. N.) - Os judeus
do Rio realizaram, ontem,
grandiosa solenidade religiosa,
em ação de graças pela abertu-

. ra da segunda-frente e entoa
ram fervorosas preces pelo
êxito rápido da invasão. Gesto de
Aviadares e paraque· humanidade
distas franceses Rio, 11 (A. N.) - O cônsul
Argel, 12 (S. F. L) - O ge- brasileiro Artur Gouveia Porte

neral Koening, comandante su- ta, presentenemente servindo
perior das tropas francesas es- no Itamaratí, teve um gesto
tacionadas na Grã-Bretanha, heróico. No momento em que
visitou, momentos antes de en- passava pela Avenida Neye
trarem em ação, as tropas fran- meyer, viu um homem quase a
cesas que se iriam empenhar perecer afogado, debatendo-se
na batalha da invasão. Em vá-langustiosamente. Imediata
rios aeródromos o general con- mente o diplomata, desfazen
versou diretamente com as tri- do-se das roupas externas, lan
pulações dos diferentes grupos çou-se ao mar, de grande altu
de aviação dos quais alguns lu- ra, em cuécas, e conseguiu sal
tam desde 1941. A maioria des- var o náufrago. Trata-se de um
sas tripulações acabava de par- pescador.
tícípar das operações prelimí- ,._---•.-......;.._........_...-_-_-_-...._.......,.....,,._..�

nares de desembarque. Em ?U- Casa no centrotro campo o general Koenmg , .

passou revista aos paraquedis- Vende-se, em
ô

timo local,
tas franceses. para família de tratamento,

com terreno disponível para
mais uma construção.
Informações: Rua João Pin-

to, 5 - térreo. 5 v. 2iD�:·Fj��;ir�1
Clínica Geral de Adultos

Doencas das crianças
Laboratório de Análises

Consultas diariàmente, das
3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado, 7 (Ed.S. Francisco)
Res.: rua Vise. Ouro Preto, 74.

PITIILIII
I�IRI[IIR

Oral. Montgomery
Londres, 12 (U. P.) - O Ge-

Pombos-correios atirados de paraque�as
Londres, 12 (U. P.) - A rá- botagem e à espionagem. Esses

dio alemã, ouvida nesta capi- folhetos se acham espalhados
_

tal, anunciou que pombos COl'- por toda parte, nas estradas,
reias, do exército aliado, ainda telhados, bosques, florestas e

engaiolados, estão sendo atira- rescampados.
dos em paraquedas na reta- Falando sôbre as operações
guarda francesa, com mensa- propriamente ditas, o locutor

gens ao povo pedindo que êste germânico disse que engenheí
. envie de volta os passares, com ros peritos, cuja experiência foi
informações detalhadas sôbre adquirida na frente oriental,
a organização militar alemã. estão sendo empregados na

Informou também a emísso- França para desviar as estra
ra nazista que o inimigo está das por onde passavam as co

lançando milhões de folhetos lunas de suprimentos, que fo

redigidos em idioma francês, ram desvastadas pelos bom
incitando as populações à sa- bardeios aéreos aliados.

Ineste atacada Qvase cinco mil prisioneiros
Roma, 11 (U. P.) - Bornbar- Londres, 11 CU. P.) _ Já chegaram a esta capital 2 mil

deiros aliados atacaram o im-
prisioneiros alemães, capturados nas zonas de combate da

portante centro nazista de
França. Segundo informações oficiais, existem ainda vários

'I'ríeste, durante a noite passa- milhares de prisioneiros germânicos, que se encontram aguar-r''
da. Informações oficiais indi-

dando transporte para os campos de concentração situados na
cam que ta�bém foram bom-

Inglaterra.bardeadas Intensamente as � �-���-

inst�lações portuárias �e Mar-'Ataque noturno I Expl�diu a fU_"diCãoghentta e Porto FeEra]o. Du-
. da Hlspanc.Sulca

rante essas operaçoes e nos Londres, 11 (U. P.) - As Argel,11 (S:-F. I.) - Segun--
combates travados nos céus do fôrcas aéreas aliadas ataca- do notícias chegadas da metrô
norte da Itália, foram destrui- ram, durante a noite passada, pole, em dias antes da invasão,
dos 34 aviõe� eixistas,._tendo os os aeródromos nazistas de

os patriotas dinamitaram e fi-
aliados perdido 20 avioes. Flers, Rennes, Laval e Le

I zeram explodir a fundição das
Londres, 11 (D. P.) - A �. Mans, ao noroeste da Fran.�a oficinas Hispano-Suiça, em

IN. B. anunciou que bom�ardel- e. o impo,rtante centro fen�úvIa- Tarbes. Os prejuizos dessa in
r o s anglo-.norte-ame;lcanos no de Tamps ..

Outras forças dústria, que trabalhava para o'
atacaram a cIdade_ e a �u:ea de de ?ombardeIO do �omando inimigo, são avaliados em trin--
Trieste esta manha. F�)l este? costeiro at�caram �s lmh�s de

ta milhões de francos.
segundo ataque suceSSIVO sofri- comunicaçoes nazistas SItua-
do por Trieste, pois, à noite das na zona das cabeças-de-
passada, foi bombardeada. r:or pontes aliadas.
aparelhos pesados e meàJos- ---------

das fôrças aéreas aliarias. Ordenal!do a

evaCU8cao
Zurique, 11 (U. pj Se-

gundo informa o "Tribune de
Lausanne", as autoridades da

neral Montgomery t�m a se.u Alta-Sabóia ordenaram a eva
cargo a direção m:edIata e di-

cuação de mulheres e crianças
reta de todas as forças terres-

de Chambéry, Saint-Michel e
tres de assalto. Sob seu �oman- Saint-Jean de Maurienne, dis
do, todas as tr?pas estao. ?pe- tríto de Modane. Diz mais que,
rando de maneIras magníficas. seguindo o exemplo de seus

colegas de Bellegarde, os traba
lhadores ferroviários de Ambé
rieu destruiram 40 locomoti

vas, unindo-se posteriormente
aos "maquis".

•

Os alemães fazem
tôda a forca
Londres, 12 (U. P.) - Os

alemães, recorrendo a todas as

fôrças de que dispõem, lutam

desesperadamente para conter

Fo avanço norte-americano, bri- raBceses em
tâníco e canadense - êstes úl-

I
.

dtimos a léste das ca?eças-d�: P a-Ba ores
ponte. Os norte-amerícanos ]al Londres, 12 (U. P.) - Os
ultrapassaram Formígny, que paraquedistas e a infantaria
dista 12 quilômetros de Isigny, aliados transportados em pla
onde os tanques e a infantaria nadares continuam desempe
dos Estados Unidos procuram nhando importante papel e
cortar a estrada Isigny-Care- agora pode revelar-se que tro-
tan. pas francesas foram transpor- Moscou, 12 -U.P, O cornun ícede

Bombas sôbre Ploesti �......,.,.,.......-.............- .....-�.•-_.-�......---.".••"" tadas em planadores. russo informa que o tenente gene-

Nápoles, 11 (U. P.) _ Anun- Com 13.anos pesa ral C. Eaker condecorou as farçOS'

ela-se que bombardelros alia- 150. quilos
..

Já 18 divisões aéreas que dirigiram os primeiros
, . .

I
bombardeiros de ida e volta aos'

dos, com escolta de "Lightnin- RlO, 12 (C. M) - Noticiam Londres,_ 12 -u.�- A radlo e�ls' Balcãs, de bases da Rússia e Há-
gs" atacaram intensamente as tel.egrama.s de Porto. Alegre que sara alemo crumcrou que os 0110-

l i
- dos já têm 18 divisões, com perto

10.
__

remanescentes refinarias de existe, ali, nos subúrbios, um de 250.000 homens, na

França., Roma 12 -U P_ Informa-se quepetróleo de Ploestí bem como menino. de 13 anos, que pesa Muito �m�ora o tempo. �enha pe�- Vicenzo' Azzoli�i, governador do
toda a área de jazidas. 150 quilos. Chama-se Carlos rodo, hmltand� as nt1Vldades. ae- Banco da Itália, de 64 anos de:
------------.---- Pollez e é conhecido por Lilo. reas, as operaçoes de b.ombardelO e

idade foi destituido de seu cargO'

P
·

I I ,
a remessa de abas�eClmentos pelo e· pre�o sob palavra em sua res�'Atravessaram eIXe CO ossa . A dez milhas de mar e pelo ar contmuam. dência por ordem do governo mI'

a estrada eh b C t d I litar aliado. Segundo o brigadeiroPorto Alegre, 12 (C. M.) er urgo , or aram up a general Edgar .Erskine, AzzoliniSupremo Q. G. Aliado, 11 Os pescadores de Paranaguá Londres, 11 (U. PJ O ferrovia não demonstrou espírito consoante(U. P.) - Oficialmente infor- pescaram um mero, que pesava "Evening Standard" informa Londres, 12 -U.P- Com a chega- com a Itália libertada.
meu-se que fôrças de patru- 1.500 quilos. Sua retirada do que notãcias de fonte alemã, da dos norte-americanos aSte. Me-
lhas avançadas americanas mar constituiu penoso traba- procedentes de Estocolmo, di- re L'Église, os aliados cortaram a Roma, 12 -U.P- O príncipe Fili-
t Ih S t b trooas ameri dupla ferrovia que liga Cherburgo pe Doria Pampuilo, de 58 anos �e.a ravessaram numerosos pon- O. omen e a ca eça, como se zem que as rapas amenCanas

d d ' 1$a Par�s, pelo menos em um pon- idade, descen ente uma aas ma
,

tos da estrada principal Caren- verificou depois de decepada, I se encontram a 10 milhas de to, entre Caretan e Valognes, 171 antigas famílias da nobreza...orno. ;tan-Valognes. pesava 600 quilos. Cherburgo. quilôme/t!·os ao sul de Cherburgo· na, foi nomeado prefeito de Rom'k',

Pousaram no
telhado!
Londres,12 (U. P.) - Divul

ga-se aqui que a cidade de
Saine-Mere Église foi ocupada
pela tripulação de um planador
americano, que desceu no te

lhado de uma casa naquele
ponto da França. Os alemães
se renderam, imediatamente, à

tripulação, tendo sido a cidade

ocupada.

É .M.AlS Q:pE UM
NOME, E UlI
IllilBOLOI
--

PODEROSO AUX1-
LUR NO TRAT......

:alENTO DA

CONTRll CaSPA,

QUEOa DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.
"T,ÓNI�rO ClAP.I!i""R.
"bR 'lkê�d"{�)A

Outras notícias
Dublin, 11 -U.P· De Valeila foi.

ree le rto primeiro ministro logo na
pr-irne ir-o reunião do «Dail Heeiran»
-Câmara dos Deputados da Irlan-
do-, após as eleições da última se

mana, quando o fe rn » o líder i!',
landês recebeu a maio: ia de suf &-L
gios esperada. T

Londres, 12 -U.P- A rádio de Bee
Iírn anunciou que os alemães ocu

param os departamentos do cen

tro da França, inclusive o de Al
lier, onde fica situada a' cidade·
de Vichí.

Londres, 12 -U.P- Os alemães re

quisitaram 40 cinemas e teatrns'
de París. para abrigar os feridoz
que chegarem da frente de inva-
são.

Nápoles, 12 -U.P- Os aliados acu-

param a cidade italiana de Avez
zono , pouco depois da queda de
Pescara.

Moscou, 12 -U .P- A ofensiva rus

sa no istmo de Carélia rompeu Q�'

fortes linhas finlandesas numa..

largura de 40 kms com e 24 de.
profundidade.

Arzel, 12 -U.P- Os círculos alia
dos não confirmaram a notícia ir
radiada de Vichi de que poderesce
frota aliada estava canhoneando a

base francesa de Toulon.

Roma, 12 -U.- Informou se ofici
almente que formações de aviões"
americanos pesados, partindo de>
bases russas, atacaràm objetivos;<
na Rumânia e Constanza. he:m.
como Smederevo, na Jugoeslávia e..

aterrissando depois em bases ita'
lianas.
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