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Trinta quilômetros DO interior da Fran�a
LONDRES� 12 (U. P.) -- ANUNCIOU-SE OFICIALMENTE QUE AS FôRÇAS ALIADAS JÁ DOMINARAM UMA FAIXA DE
MAIS DE 100 KMS. DE LARGURA AO LONGO DO LITORAL DA NORMÂNDIA. SEGUNDO NOTA OFICIAL, A PROGRES�
SÃO DAS TROPAS, QUE DESEMBARCARAM NA FRANÇA, EM ALGUNS PONTOS, PERMITIU QUE OS SOLDADOS, EM-'

PENHADOS NA AÇÃO� SE ENCONTREM A UNS 30 KMS. PARA O INTERIOR DO TERRITóRIO FRANCÊS.

Quando viram, ficaram perplexos!
Londres, 13 (U. P.) - As autoridades britânicas revela

ram que as fôrças aliadas de invasão estão utilizando novo e
veloz "caça" denominado "Tempest", bem como o planador
"Amilcar" que pode aterrar num aeródromo de pequenas di
mensões, não obstante seu grande porte. O "Tempest" é dota
do de um só motor "Supercharged" e pode voar a grande ve
locidade e altitudes muito elevadas. Os alemães julgavam que
os planadores "Amilcar" eram utilizados no transporte de
tropas; mas, quando essas máquinas aterraram, ficaram per
plexos ao ver saír, do nariz dos planadores, tanques e jeeps
com suas tripulações.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
-----------------------------------------------------------------------------
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A viagem do oral. De Gaulle AINDA SE LUTA PELA POSSE DE, CAEN
Washington, 12 (U. P.) - O general De Gaulle respori- Londres, 12 (U. P.) - Os ricanas prosseguem avançan- fôrças de tanques aliados na

deu imediatamente ao convite do presidente Roosevelt para aliados concentram grandes do e já estão perseguindo os frente de Caen. A agência ale
visitar 'Washington. Segundo informou a emissora de Brazza- fôrças na zona de Caen, para: nazistas na floresta de Decres- mã "Transocean" salienta que
ville, De Gaulle afirmou que terá grande prazer em discutir, atacar a cidade, ainda hOje.l sy, onde a luta é violenta. De os norte-americanos concen

diretamente, com o presidente Rosevelt os problemas de inte- Foi o que informou a agência acôrdo com os alemães, os alia- traram poderosas fôrças blin
rêsse comum dos Estados Unidos e da França. Segundo ínror- alemã" oficialmente, ao desta- dos somente não conseguiram dadas, que estão aguardando
mantes do Departamento de Informações de Guerra norte- car ser sumamente perigosa a realizar novos progressos na momento do ataque. Conside
americano, a visita do dirigente francês poderá ter lugar ainda situação das fôrças nazistas na zona da estrada de Monte- ram os alemães muito grave á
êste mês ou em julho próximo, área de Caen. Ainda segundo bourg-Quineville, onde as Iôr- situação, poís os nazistas terão
--------------------------------------- a mesma fonte de informação, ças nazistas realizaram díver- de enfrentar fôrças numêrica-

El:'tr'acalhada pelo seu pro'prio ca-o 'poderosas fôrças blindadas sos contra-ataques. No setor mente superiores. Acredita-se
o

,
" norte-americanas entraram em de Cherburgo, as fôrças aliadas que a insistência nazista em

R 10, ] 2 (A. X.) - Os [ornnís notícíam trág'íca ocorrência, Carentan, depois de furiosa obtiveram novos êxitos, o mes- admitir a gravidade da situa
l'erifirada na madrugadà de ho]e. A senhora Ethel :tUary Page, batalha durante a qual ambos mo acontecendo na estrada ção significa preparação do
de uacíonalídade Inglesa, professora de inglês e nntlga secre- os contendores sofreram pesa- que liga Bayeux a Caen. terreno para anunciar, mais
tára da emhaixatl'Í;I; Régís de Olheira, com 43 anos de idade, das perdas. Admitem ainda os Londres, 12 (U. PJ -. Está tarde, a evacuação de Caen pe
HO apartar, em sua l'esidêneia, IH! Avenlda Xiemcyer, uma brí- alemães que após a ocupação iminente o ataque geral das los alemães.

ga entre um cão e o seu heI0 potícínl, êste uY.!lnçou para ela, de Lison as fôrças norte-ame- ................�.......- .....- ...._...- ...._-_-......_..-........_-.............._....D-....__.._..___.._.................._.....

:furiosamente. lUal'y Page, procurando fngir à sanha do seu

cão, ocultou-se num móvel, depois entrou num quarto e correu

toda a casa, e o auimaã sempre li perseguí-la, até que Si dornl

nou, estraçalhando-a. Seis sotdados (lo exército, atraídos pe
los gTitos da senhora, arrombaram a casa e maturam o cão,
a tiros. A senhora Page foi Ievadn para o hospital oude fale
ceu poucos momentos depois,

Várias preces num voto unânime!
Rlo, 12 (A. N.) - Só agora chegam aquí detalhes das grau

díosas e imponentes cerímônías relígíosas realízadas no Q. G.
das Iôrças norte-amerícanos da América do Sul, sediadas no

Recíre. O original, na realização dêsses atos, na intenção dos
êxitos dos soldados que estão Invadindo a Europa, é que nele
partíeíparam, entoando preces, a um só tempo, sacerdotes ca

tólicos, protestantes e judeus.

ACADEMIA DE
COMÉRCIO
o Conselho Nacional de Edu

cação, em sua reunião realiza
da dia 24 de março do ano

;.
8 110 -I

A � d P
, fluente, aprovou, unanime-

N qUI omelros e arls �f��ci �t���f�On;l��is�����
com referência ao funciona- V· t d

· · -

Londres, 13 (Inter-Ameri�a-l sições i�1iI:1igas :10 Hav�'e, Ull� men�o. do C�rso S.uperior de ln e lVISOeS
na) -- Os desembarques alia- dos m�lO� es poi tos tranceses Administração e Fmanças da L dr 12 (U ) _ V· t
dos no estuário do Sena pare- do Atlântico. Embora faltem Academia de Comércio de San-. di

.o� res,
r d

. P.
. , 11: e

cem constituir a mais impor- informações detalhadas sôbre ta Catarina I lV.lsoes a Ia a? .

e �J?-umer�s
tante operação das fôrças de o desenrolar da luta naquele f 'd' acha-se

unidades eSpeCIaIS ja estao
R' 12 (A N) P

.

I O re en o parecer -

b t d t -ítc d 10, ..
- recisa-

invasão aliadas. O sucesso dos setor, os alemães deix.am eJ:� I
assim redigido: �"�'�n�a e�mo tc:à� :r��e�;� d� mente às vésperas de se come-

aliados na baía do Sena pode- trever que as tropas aliadas ]<1 PARECER N° 50 .'-
F' 1 morar -o segundo aniversano

rá ser fatal, num tempo rá- se estabel,eceram em divers�s I (Autorização para funciona- mv�sao. dO! BO ql�e revbe ou da da destruição de Lídice o mi-
-

'1' d f .
emIssora e er im, asea a .

'

pidamente curto, para as po- pont_os e estao uti izan o ?l-Imento do Curso Superior de em dados atribuidos a círculos nístro checoeslovaco no Brasil,
-",.... - ......._4-....__. - .......... - ---- --.. -.. maçoes de tanque� em su� 111-1 Admenistração e Finanças da res onsáveis do Reich Vladmir, recebeu a seguinte
Violentíssimo vestida. Paraquedistas aliados I Academia de Comércio de San-

p .

carta de um cidadão brasileiro
participam na luta, procurando' ta Catarina). Os russos contra residente em Fortaleza, capitai

bombardeio controlar as vias de comuní- À vista do minucioso reiató- OS finlandeses do Ceará: "A 7 do corrente,

Londres, 12 (U. P.) _ Bom- cações da retaguarda inimiga. r�o da D. E. �. so� pela c0!l_ces- Londres, 12 (U. P.) Os n�sceu min,ha fi!ha, nesta ca-

b .d
.

ado orte-ameri-10 porto do Havre está situado sao da autonzaçao, atendida a russos estão atacando os fin- pítal. De ha muito tempo, em
ar erros pes s n

I tr:
-

do It 7 (dI 106) Ad' h h
canos e britânicos atacaram a. apenas 110 quilômetros de �'es r�ça? .0 1 em s. , landeses e alemães em Vam- aco� o com.mm � sen ora"

.

1 t t C ntro fer- París e sua posse não só za- isto e, limitada a 50 alunos a melssu, Kivennapa e na díre- havia resolvido prestar uma
V10 en amen e os e r

sI'
to

t
-

d d ',' d C S A h' íd d d L'd'
roviários de Nantes, Evreux e rantírá aos aliados o contrôle lo açao e ca a �eI1e o . .

.' ção de Rukajaeri, na Carélia. omenagem a CI a � e,.l 1-

Tours e a ponte de Massín-Pal- de vários portos da baía do - Sala das Sessoes, 2� de mal- Essa informação foi fornecida ce, na Checoeslo�aqUl8:, vI�Ima
laíseau no sul de París. Foram

I
Sena, como também possíbili- ço de 1944 - P���LI�a,;- Re· pela emissora de Helsinki. da �nh�. do. naz1Smo. l�pledo-atacad�s, também, posições �ará uma arrancada na direção latTor -d Sam�e

t
1 an�o c· ��or:mqumel com mm a se-

• ••

Y'l f t de batalha. elo interior da França. en o em VIS a o p:: e er su- «POUCO mais .

e, se nl;lscesse uma
irurmgas •.a ren e

pra, o Exmo. Sr, Presidente da memna, dar-lhe-Iamos o nome

República, vem de baixar o se-

'f ' _
de Lídice-Maria, o que com

g�in�e d�c�'eto, publicado. no que satis atofla» pra�er, �em de suc�der. Fica
Dlano OfICIal de 31 de malOP'. aqm regIstrada a mmha gran�
findo: Q. �. AlIado, �3 (U_: P.) - de admiração pelo povo che
DECRETO N0 15,581 - de 16 As ullldades de 111vasao norte-I coeslovaco a minha certeza de

de maio de 1944 americanas estão avançando
I
que Lídice venha a ser vinga-

Autoriza o funcionamento através da floresta de CerisY.lda, dentro de pouco. Atenciosa
do Curso Superior de Adminis- A estrada para Saint-Lô foi Imente - (ass.) José Tomaz
tração e Finanças da Academia cor�ada,_ agraV;alldo-�e,_ assim, Gomes da Silva".
de Comércio de Santa Cata� a sltuaçao das guarmçoes ale-
rina, mãs que a defendem. Quanto à Avancam através
o Presidente da República, situação militar, de modo ge� da floresta

usando da atribuição que lhe ral, foi classificada como "pou-
confere o artigo 74, letra A, da co mais do que satisfatória". Londres.' �2 (U, PJ ._ I�for-
Constituição e nos termos do _ _

.

- mou-se OfICIalmente que forças
art. 23, do Decreto-lei nO 421, Na reglao de norte:ame�icanas avançaram
de 11 de maio de 1938, Cherburg atraves da flor�st� de Cerisy e

R'esolve conceder autoriza- Londres, 12 (U. P.) _ Os cortaram a �rmclpal estrada
cão para o funcionamento do canhões navais aliados estão que leva a Samt-Lo.

Curso Superior de Administra- martelando incessantemente
cão e Financas da Academia as baterias nazistas na região
de Comércio' de Santa Catari- de Cherburgo, Os canhões ger
na, com séde em Florianópolis, mânicos continuam sendo si
Estado de Santa Catarina. lenciados. Ao mesmo tempo, as
Rio de Janeiro, 16 de maio de fôrças aliadas, que atacam

1944, 123° da Independência e aquele porto e se encontram ao

560 da República. norte do rio Merder, preparam-
GETÚLIO VARGAS se para isolar completamente
QU$tclVO Capanema a cidade de Cherburgo.

Com o nome
de Lídice

� �....... -- .. -

Esperada a queda de Saint-Lô
Londres, 12 (U. P.) - A luta pela posse de Montbourg

continua, enquanto novos contingentes norte-americanos dei
xaram atrás a localidade, rumando em direção de Cherburgo.
Outras colunas aumentaram sua penetração terra a dentro.
num ponto entre Lison e Saint·Lô. A pitoresca cidade de Saint
Lô, aliás, está sériamente ameaçada, não devendo tardar a �o
·tícia de sua conquista. A informação da agência "Transo

'cean", no sentido de que seus subúrbios já estavam em poder
,dos a.liados foi publicada pelof. vespertinos em Londres com

�grande destaque. Quanto à luta pela posse de Caen, não há
novos pormenores depois de ter sido anunciada como iminen

'ÍC a batalha por sua pos:;;e definitiva,

A' floresta
de Cerisy
Londres, 12 (U. P.) - Anun

cia-se oficialmente que a flo
resta de Cerisy foi conquista
da peJas.. tlropas norte-am�rl
canas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o eSTADO-Terca.feira. 13 de Junho de '944
fi,. t r

70,00
40,00 Fo] essa uma reforma que não desagradou, como geral-
20,00 I

mente acontece.
7,00 Antígos serventuárfos, simples contratados, vinham dando
0,30 'ao Instituto toda a sua valiosa colaboração, há várfos anos, ti-

veram os seus dlreítos reconhecidos, aproveitados que foram
80,IJO na reforma.
45,00 Há días, uma outra reforma foi também dívulenda, Atín-
25,00 I gfu

o Depastarnento Xadonal do 'l'l'alwlho, uudc i�'u.!llme!lte
dezenas e dezenas de serventuários víuham servíudo com de

dícação e devotamento,
Os seus direitos, entretanto, não foram recouhecldos nem

assegurados, I
Se quiserem spr aproveitados, terão de submeter-se II con-!

curso de provas, em igunldade de condições ('0111 os que se apre
senta rem de fora.
<; Homens com mais de quareuta anos de Idade, que, há

muito, ahnndouuram os livros, justamente I)()!' não lhes sobrar

-I tempo, todo êle dedícado i't função púhlíea, terão de sujeitar-se

11.·OMPRAS E V17ND 48
ii, hlHlti_l1wção de lima reprovação, competindo com jovens l'e-

\I n 11 I cem-saídos das escolas.
:Xão IH1 fi ÍlvÍMI que a oln'ig'atoricclade de CO)l('Ul'SO é med i-]

CASAS J da. salutar. Evíta proteções descnbídas. J-Ias deve ser sempre
I

d
Vendem-se . uma na Rua Fernan- posta em execução para o ingresso na v idu púhllca e não para Io Mc;chado,. com 4 quartos, 2 sa- que a, êle se submetam velhos e encaueoídos servídores, co 1I1

las. copa coaíriho , terreno plano,! 'd' ,
. Imedindo 6.40x50 preço Cr$ 25.000,ÓO .,

uez a.�LO�. e seIVIC:0'
.

' .

Tres na Rua Uruguay, de madei- I E, Iínalmente, por que os extra-uumeráríos (lo IPASE te- I
z-o , todas alugadas, terreno plano rão mais direito que os do Departamento Nacional do Trilha- I
medindo 10x58 por Cr$ 20.000.00; 'i lho 7

.

Uma em Coqueiros com 3 qual' IS' t 1 d f
- .

tos, cozinha. sala, 'dispensa, bô� ,et, em VI!'l·)I1.( e e .I'e orrna, sao n.Ol�leados sem eoueurso

água, medindo o terreno 30x12xl,5 ! promo ores PU) I('OS, diplomatas, escrrvaes, etc. por que essa

por Cr$ 12.000,00,

II exceção quando se trata do recouhechnento dos direitos de mn-
Uma na rua Almirante Alvim, cionários humildes 7 Bcom 2 quartos, sala dispensa vn- Q

•.... .. '. I

ronda etc., teI1reno 'com 22x50 or .

!lallta, gente existe ocupando polpudos cargos públícos \

c-s 25.000,00,
p

I que nao escaparra nem mesmo li uma prova de hahílftação para
Uma na Praça da Bandeira. com

I
extra-numerárfos 1

dois pa�imentos, 3 quartos, banhei- E g'eralmente são tais funcionários entrados pela janela Londres, 12 (De John Par
ro, cozmha. Preço de venda Cr$�' '.'

.,
" d U P) A t '·di., ,

60,000,00. que mars se batem pela moralldade dos concursos, desde que 11S,. a .

:
- s au 011 l:I:Ci�S

Uma na rua Deodoro com terreno não tenham êles também de submeter-se a provas, • •
naZIS paral izaram todas as ati-

de 10,25 metros de frente por 56 de vidades civis na região de Vi-

fuU:: �o: r��oog�or�t�b�����s�om 3 Corre-Ias de transm,·ssa-o ��\A�i7���:�0�\�'� t��aa:·Tt�,:��
quartos. varanda, banheIro com

I .

A b. );

água quente e fria etc" por Cr$
popular, em consequencla das dens a todos os motoristas e ci-

22.000,00. V d provocações feitas l)ela"Ges- I distas para se retirarem dos
U

en em-se a preços baratíssimos, - I

.

ma na rua Oswaldo Cruz (Es- tapo" em París e Lião, além de caminhos nesse setor ho ie às
treIto) 3 quartos lIala etc te

sem competência, e diretamente
l'

' J

com 16x32 por 16,000,00."
rreno

da Fábrica! l�,'er dispersado demonstra- J 5 horas, sob pena de que as

Urna na rua Bocaiuva com todo S
çoes populares em Marselha e tropas nazistas façam fogo aos

'

����°ó.�o. (duas residenci�s) por Cr$ apataria Barreiros ���m�:�eV��íO�������cl�:gi:t��= ��!..����:;_:�:!�:...........-.-.-.......v
Uma na rua �eneral Bittencourt Rua Canso Mafra, 41 botaaem contra comun,icações

por 35 000 cruzelros. .

b
..

Uma na rua Visconde de Ouro V. -13 naZIstas vltals.

Preto por 22.000 cruzeires. ........,.....-....�----..........--_...._-- -_·__w_-......_.._... Tal vez com o propósito de

y�a em Coq.ueiros, Mima resi- � COMPANHIA "AUANÇA DA BAtA"
evitar qualquer levantamento

dQ.ncla, na praIa, por 15.000 cru-

'I'
populal' ou o·oII)e patriótico

zElros..
b '

Uma no Estreito, com 2 quartos Fuodada em 1870 _ Séde: B AtAl contra o regime colaboracio-

etc. por 7,000,00 cruzeiros. !. ....

INCENDIOS E TRANSPORTES 1
nista Pétain-Laval, a rádio

Uma ;ta rua Major Costa. r�cem' emissora de Pal'ís anunciou
construlda por 45.000,00 cruzeIrOS,

Capital • r.eservas " ,

'

, " .. Cra 7l.666.1811,Zo
que os alemães irrlpllseranl nle-CU1'as do balanço de 1942:

Responsabll1dades . Cr$ •.999.477.500,58
Receita ..,. . , , . , .. er$ 70,681.048,2.0
Ativo . , Cr$ 105.961.917,10
SinLstros pag-os nos últimos 10 anos " Cr$ 64,986.957,20
Responsabilidades ..,. . " Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) ., ,.... Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: -. Dr. Pamf!Io d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

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

Uruguái. Reguladores de avaria.'! nas principais cidades da América, Euxopa
e Afrlca.

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

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

o ESTADO
Diário Vespertino

•

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS

Ano

Na Capital:
c-s
c-s
c-s
Cr$

avulso Cr$
No Interior:

Cr$
c-s
Cr$

NOTA CARIOCA

INJUSTlCA A REPARAR
De AMORIJU PARG.\.. . D� acôrd� com e que ficou resolvido em sessão .da

Rio, (Exclusivo de "Press Parga", especíal para "O Esta-! Inreterta.... re_ahZilda ii � do corr�nte: co�voco os srs. S_OCIOS
do") - Depnis de muito se arrastar, saíu afinal a reforma (lo da Asso�l.açao Comer,clal de �l�rlanopohs para a sessao de
IPAS};" ou seja do Instituto de Previdência dos Servldores tIo I As�emblel!l G�ral Extraordmarlil, a efetuar- se na séde
Estado.

- social, rua Trajano, 13. sobrado, no próximo dia 23 de
junho de 19ltlti às 19 horas, nara n fim exclusivo de ser
discutido o nrntete dos novos E� tatutes.

Não havendo número, ii hora marcada.far-se-é nova
chamada meía hora depois, quando a Assembléia funcio
nará com qualquer número de associados.

De acôrdo com o artigo 10 dos atuais Estatutos, "será
censtíturda a AssembhHa Geral, sempre que, além da
maioria I dos membros da diretoria, estiverem reunidos
mais de vinte sócios, efetivos ou fundadores".

Florianópolis, 10 de junho de i9Ltlj,
ADAUTO FREITAS, 10 secretário.

10 v.l

Associação Comercial de Florianópolis
Convocação de- Assembléia (jeral Extraordinária, para a

reforma dos Estatutos

Semestre

I
Trimestre
:VIês
Número

Ano
Semestr-e
Trimestre

Anúncios mediante contrato.

I Os originais, mesmo não puhli
C!JHOS, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

TERRENOS

França está em· ebulição
elidas restritivas dentro de uma

zona de mil quilômetros que se

estende pelo sul de Vichí pas
sando pelos Departamentos de
Allíer. Haute-Loíre, Cantal e

Puyde-Dôme. Foram dadas 01'-

DISSOLVE
A'GORDURA
Muitos Quilos por· Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

tarja de ter o corpo das belissimas Es-

pV�-r"-.-;;:_·'--:v·
· ...

o·
...

·r--·e
.....

·c---e·_.._r'V ���Icf;�o dâa c��7:��ni�e q�eOll���fad yas�i�
U U !li

tencia ás estréIas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido

A-li
e seguro de dissolver a gordura sem re-

i} grlcu ura correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada

N I (I A ) Formodc, promove nova saúde e
ova orque - nter· mericana. energia ao dissolver a gordura de modo

- A produção de adubos fosfata. que v. se sentirá e parecerá mais jo
:1.os. em uma fábrica de guerra do vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas

A

t
. ,

3 vezes ao dia. Formode é um pre-
governo nor e-amencano, esta sen- parado garantido para remover o ex-
do estudada pelo Departamento de cesso de gordura. Peça ForDlode.
Agricultura. A fábrica de

C<ferrO-l
hOJe mesmo� e� qualquer farmácia. A

silicoso", em Wenatche, Estado de n�ssa garantIa e � sua maIO; proteção.

Washington, dentro em pouco es.
DIstr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

tará funcionanJo nesta produção.- Ve'2�a s� prescrição médica

Seus grandes fornos elétricos pare-
cem ideais para a conversão das �""-·4·J'''''_'''·_-.·__.....__W"Jt

pedras de fosfato num triplo super.
fosfato, excelente para a aduba·
gem das plantas. Os peritos do
Deportamento da Agricultura di.
zem que a fábrica está muito pró.
xima dos maiores depósitos de -fos.
fato e que os agricultores da Costa
Ocidental estão em grande falta
de fel'tilijladores de tal tipo. Um
dos planos apresentados previa a

mudança da fábricà para mais
perto dos depósitos de matéria
prima. Tal dependerá, porém, da
fôrça elétrica disponível no novo

local, A reconversão da fábrica de
ferro·silicoso está, dentro da linha
advogada pelo Departamento de
Ag·:ricultura. conhecida como polí
tica das ((espadas dentro dos ara

dos», Outras fábricas, cuja eficiên
cia bélica não está sendo mais
necessár�a, passarão a atender às
necessidades dos agricultores,

Vendem-se um na Avenida Trom
powski, terreno plano. medindo
12x37 por Cr$ 15.000,00;
Um na Avenida Mauro Ramos.

idem idem, 15.5x45 per Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, IOx32 por Cr$ 7,500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 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 6 timo lote em João Pessôa. .......

-.....,......I'I...�._.,..._W'..w_,.'W..-""_-....P\o-_......""._".._""..w_.'W...""_-....,.,......._�••.,.._............._...._-..._...._"..._""._W'....._.'W.......-.....P\o._...._""._""._W'....._...._...._.....,.......__.....""."""..._...."..._........__.........,;!.•
Pom ônibus à frente, Cr$ 10.000,0.0 NOVOS e

USADOS
CHACARAS
Uma em Barreiros com 63.000

mtls2.
Informações com A. L. ALVES.

Ruo Deodoro 35.
,..rn.......-_-_-_�_-".••_............"""'-..................

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

Vende se
1 máquina in-

-

gIesa de tríplice
expansão. de 180 HP nomi·

nais; 1 caldeira regime 7 qui
los de pressão; 1 tlomba d;l

duplo efeito de 4"; 1 cuba d;l
cobre, Tratar com A, L. Alves.

Rua Deodoro. 35.

--�..

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

Dicionários, etc, etc.

COMPRA e

VENDE
•

Idir.-,mas por�
tuguês, espa
nhol. francês,
inglês, etc,...................................................�

TRE LONDO:\' & LANGASHIR.E INSUHANCE
'fHE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L, ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

............00.8••••••••••••••••••••••••••••••••0•••

SEGUROS
-

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. P03sue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl:íns e aviamentos
para alfai':ltes, que recebe diretamente das

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

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

�� �� a' .

-
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Tojo ainda acredita na vitória de Hitler
NOVA lORQUE, (U. P.) --- O PRIMEIRO MINISTRO TOJO� DO JAPÃO, ENVIOU A HITLER PALAVRAS DE ENCORA

JAMENTO, AO MESMO TEMPO QUE RENOVOU A DISPOSIÇÃO DOS JAPONESES DE LUTAR CONTRA OS ALIADOS. EM
SUA MENSAGEM A HITLER, O GENERAL TOJO INDICA QUE "O JAPÃO ACREDITA NA VITóRIA �OS ALEMÃES E QUE
OS JAPONESES APRESSARÃO A TAREFA' DE DESTRUIR O INIMIGO DE ACôRDO COM OS PLANOS DA V I T Ó R I A

NIPO-GERMANICA" .

IATE CLUBE FLORIANÓPOLIS. Sábado, dia 17, grande -selrée-, em comemoração do 3.° aniversário
de fundação. Inauguração da praça de esportes e do novo edifício da séde sociaL

FInem auo s hnJe:Argel, 12 (8. F. L) - Rela
tórios chegados da metrópole
fornecem os seguintes porme
nores sôbre o tratamento que
os alemães infligiram aos ma

rinheiros franceses capturados
quando da tragédia de Toulon,
a 27 de novembro de 1942. Não
foram sequer tratados como

prisioneiros, mas como rebel
des. Presos, inicialmente, na

França, transferiram-nos em

agosto de 1943 para a Alema

nha, tendo viajado trancados
todos em vagões, fechados a Nascimentos:

cadeado. Durante a viagem, AchA0 se em festas o co.sal sr.

d
.

di b c I -.
Hesriôrti Porto e src : Edith Porto,

que, urou_cInco las, so a or pelo nascimento de seu primogêni-
terrível, nao receberam do seu to Sérgio Rúbem, ocorrido no dia
carcereiro nem alimento nem! 10, nesta capital.
bebida. Pessoas, que viram o

I
-- Pelo nascimento de mais um

menino, está em festas o lar do
trem quando de sua passagem s r . Joaquim Cabral, chefe de im-

por uma estação da região de pressão das nossas oficinas.

Champagne, verificaram que
já alí muitos marinheiros ti- Está à venda
nham morrido, enquanto ou

tros agonizavam. Os carcerei
ros, quando da chegada dos

vagões, arrastaram os cadáve
res pelos pés, até a plataforma,
onde ficaram abandonados.
Outros marinheiros pereceram
em fases posteriores da via

gem.

sras. professora Ursulina de Cas
tro. Ondina de Oliveira, Maria An
tonieta do Prado Silva e Dulce
Gonçalves de Albuquerque;
srd'tos . Antonieta Medeiros, Ma

rília Costa de Oliveira e Silva e

Norberto Chaves Soares;
srs. Erico Couto, dr. Barros Le

mos, Antônio Bayer, José Varela
Júnior. Gustavo Lehmkuhl, Solon
Carvalho de Sousa, Francisco Co
bral Nunes. Valdemar Dutra e

Cícero Monteiro Dias;
jovens: Norton Paulo, Osvaldo

Alves: e Romêu Silveira.

o «Restaurante Pérola». Para
mais informações, dirigir·se ao

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

V.·2ô

Os preços serão
controladosDESPERTE II BILIS

DO SEU FIGADO
Nova Iorque, 12 [A.N.] - O «lar.

,101 Of Cornrnerce», desta cidade,
"logiou as medidas tomadas pelo
govêrno do Brasil, estabelecendo os

�reços máximos para os produtos
.mpor codos dos Estados Unidos,
lizendo que o Brasil e os Estados
Jnidos estão cooperando estreita·
_nente na programo de contrôle
Je preços, acrescentando: «Os cír
cu los de exportação nor-te-o.merk
conos acolheram muito bem a rne

lida tomada, pela qual se mostra

;laramente que, se os preços das
.nercadorios importadas forem 01·
tos, não será por motivo de explo
ração dos exportadores dos Estados
únidos.

f Saltarã da Cama Disposto para Tudt

Seu fígado deve produzir diariamente
um li tro de bilis, Se a bilis não corre 1i

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

go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e corno qne envenenado,
Tudo é amargo e a vida é um martÍrio.

Uma simples evacuação não tocará a

C:1usa. Neste caso, as PUu tas Carter são

extraordinariamenteeficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis-:

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis

Carrel' livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. s 3,00. . Já um milhão

Seis milhõe� .' id�i�����i��S� o diretor
RlO, 11 (A. N) .- p�esl' da Divisão de Fomento da Pro-

dente da. Re��bllca aS:>ll1:)U dução Vegetal, do Ministério
Decret�-le!, abundo .0 cLdlt.O da Agricultura, anunciou já
de 6 rnílhões d� cruzeiros de�tl- : ter sido iniciada a aplicação do
nados a pesqUlz�s no sen�ldo crédito de 1 milhão de cruzei
de obter-se n::a lOr .aproveIta·. 1'OS destinado a intensificar

aImenta do carvao naclOnal.
produção de gêneros alímentí-

O uniforme das cios nas zonas rurais do Rio e

exprime sua esperança de que, I

dr�CadoraS., muito em breve, possa a metró-
�1O, 12 (C. M.), - Ja foram

pole contribuir, ela mesma,
baixadas, pe!o Departar:tento com uma parte de cereais para
de

,
Conce�soes da Prefeitura,

seu próprio abastecimento.
as instruções regulando o tra-

balho das mulheres nos ônibus.
As trocadoras usarão saia-cal

ça, blusão e casquete, tudo de

côr cinza, cinto e bôlsa.

Para a Escola
de Engenharia
Rio, (A .N.) - Acabam de

"hoque de trens ser criados cursos noturnos na

U Escola Nacional de Engenha-

P t G ria, para aproveitamento de 42

em ou a rossa jovens, que, tendo sido aprova-
Ria, 12 (C. M.) � Informam dos nos exames

,
vestibulares

telegramas de Curitiba que daquele estabelecimento, nao

ocorreu em Ponta orossa vio- haviam obtido matrícula, em

lento choque de trens de carga,
.

virtude de estar limitado o nú

morrendo esmagado o chefe de mero, que é de 60 alunos. Ao

um deles, Antônio de Lima i todo, haviam sido aprovados
SantOl$, �04,

* Não falta nada para completar essa

beleza radiante que todos admiram. Ela bem
sabe quanto vale a Triple Ação do Crême
Dental Kolynos, que refresca, embeleza e

limpa os dentes, Adote o mesmo siste
ma:-use Kolynos duas .;vezes ao dia,
para ter uma dentadura linda. sadía .. _

e um sorriso cativante!

Veride- se um por Cr$ 15.000,00,
sito na rua Menino Deus, com

58,5 rnts. de fuhdos por 6 mts, de
frente. Tratar com o chauffeur do
carro 1·595, no ponto dos cnrto
móveis, 6 v .• I

Para evitar nova guerra Rec�lhi!D�nto
Rio, 12 ("Estado") - A'rica", para a qual foram con- obríqetõrío

Cruzada Nacional de Educação
I
vidados todos os ministros de Rio, 12 (A. N.) - A Comís

cogita da criação de um erga- Estado, representantes díplo- são Executiva de Produtos de
n ismo internacional com o· fim matícos das nações americanas, Mandioca do Ministério da
de evitar a repetição de uma as classes armadas, conserva- Agricultura avisou os indus
guerra como a que ora assola deras, trabalhistas e juventude triais de mandioca, fabrícan
o mundo. Com êsse propósito, brasileira, tes de farinha de mesa raspa, ,

a referida instituição lançou farinha de raspa amido ál-
no ano passado a idéia �e U!-11 cool, aguardente,' etc. qu� foi
movimento para orgamzaçao O santo do dia tornado obrigatório o recolhi-
de uma confederação paname- menta ao Banco do Brasil e a

ricana, visando duas finalida- St· Antônio, Confessor crédito daquela comissão a ta-
eles: "tornar a América mais Antônio, um dos mais conheci- xa de 4% sôbre o valor da ven-

unida pela amizade e forte pela los e mais venerados santos da da daqueles produtos, efetuada
Cl.llltUl'a, o C[Ll8 contribuirá para 'greja, nasceu. em 1195, em Lis- pelos referidos industriais.
.. I coo e recebeu de seus pais Marti-
a' paz do Inundo, a liberdade nho de Bulhão e Mariq Teresa Tá. , ...-_·_-""'.·.-__.-_-.-.-.-....-.-.-....__.w_..-__�

elas nações e, consequerrtemen- ver-a , ambos distintos pela nobreza TERRENO
te para a felicidade dos ho- de sua origem e de suas virtudes,
mens Ainda tendo em vista

ui
o nome Fernando. Com 10 cmos

.' . . -le idade foi entregue aos padres
Importante objetivo, a Cruza- dn. catedral de Lisboa afim de re-

da Nacional de Educação leva- rE b sr a sua formação literária.Com
rá a efeito, no dia 21 do COf- 15 anos entrou poro o convento

rente às 16 horas, no Palácio dos Cônegos de s. �icente, empre-
•

'
• A' gando todas as forças nos estu-

TIradentes, uma cerrmoma dos e nos exércícios de piedade. A- serão submetidos a
simbolica de "declaração de f.im de evitar as muitas visitas novo Exame
guerra ao analfabeto na Amé- fez-se transferir para o convento

de Coimbra, onde foi ordenado so- Rio, 11 (A. N.) - O ministro
cerdote. Em 1220, foram leva'das da Educação determinou ao

para lá �s relíquias de

.n:isSionári.! govêrno
da Bah'ía que sejam

os fransClsca_nos, ma�tlrJzad�s em novamente submetidos a exa-
Marrocos. Tao forte Impressao fez . -

o aspecto desses ss, restos mortais me ?e admíssão os alunos do
no espírito de Ant8nio que resol- Instituto Normal daquele Esta

v�u entrar na orde� _de �'. Fran- do, agor8; já cursando o primei
CISCO e tornar-se .mlsslOnarIO tom- 1'0 ano. E que os exames feitos
bem. De fato, fOI mandado para f . 1 d t id
a Africa; mas, urna grave doença ora.m anu a os por er SI O

obrigou-o a voltar para a Espanha. realizados sem a presença do
Uma tempestade, porém, Ievcu- o inspetor federal.
para a Sicília, de onde dirigiu.se
a Assís para tomar parte no Cap�- --- - - - - - - -

---1IÍIÍIiiÍIK
- - .....- - ...... ••

tulo Geral de Ordem. Seu exterior
era tão insignificante em canse·

qu�ncia da longa doença, que ne

rih um superior se interessou por
êle. O provincial mandou-o para
um pequenino certverrto em Forli.
Certo dia recebeu ordem de pre
gar, sem ter tido tempo de se

preparar para isto. Mas. com es

panto geral, pregou com tanta
força e união que logo roi nomea
do pregador da província da Ro
magna. S. Francisco norneou-o

pregador para toda a Itália, Em
seguida ficou professor de teologia
e provincial. Inúmeros milagres
acompanha.vam seus sermões e

ganharam lhe muitas almas. Mor·
reu o scrito aos 13 ele junho de
1�31.

Si tem irritação retal ou hemorra

gias. cuidado I São o prenuncio de
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções. exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dar á

alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético·bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

,

BO na

Móveis
Comprar, vender ou alugar

I fi SERVIDORA
[a maior organização na

g�nero nesta cQpital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. ti
,>"

4
""''$'Nr em r.o.,. 17m In PT'

o ESTADO- Terca"feira, 13 de Junho d••944
•

'1

S I ln ...

PETISCOS - Rol l-rnops - Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

�������������������������������������������
Salame -- Peixe frito. etc. etc.

i ""'_-0_-00.-
· _·.·_......,...,..w � ·•__.._..

Colocação dos clubes paulistas, 2° lug�r: Ipiranga e Juven- 4° lugar : Santos com 7 p. p. Preparando para gigantesco bombardeio
10 ror �ontos perdidos

.

tus ocom o p. p'. .

5° lugar: S. P. R. com 8 p. p. Londres, 12 (U. P.) - Cou-1levados para bordo das belo-

,

ugar : S. Paulo e Palmei- 3 lugar: Corintíans com 6 6° Iugar : Portuguesa de Des- raçados britânicos acham-se i naves britânicas, como prepa-

��:..:..:�.!..... _
_ JO ;�.!..�..__ � i po��ol���� ���1�;cial e Portu- ��o��:oPda:�0�I�t:a�os�:ld:1�� I ������o�êsse gigantesco bom-

Caminhando para a VI" to'rI"a guesa Santista com 10 p. p. . vasâo, na França, e despejar A gigantesca operação ila
. 8° lugar: Jabaquara com 12 centenas de toneladas de gra- marinha de guerra britânica

.

(WALIHj� UE OJ_,IVF;IH.\ SA:N'l'OS) p. })', •
> , ll�das de �lt_o _poder, explosivo terá início a qualquer momen-

..

FOI devoeras auspiciosa para todo o mundo civilizado a na-I'
Jogos de d�)mmg_o em S. Paulo so.bl'e ,as divisões blindadas de to.

ticía transmitida na madrugada do dia 6 do mês em curso, de
Em cODynuaçao �o campeo- Hitler, no monrento em que es-

q�w se reali:ava na Europa a tão anunciada' e esperada invit-I n�too' da cIda<i1e, tera lugar, do- tas estejam ao seu
..a�ca�nee. As grandes formas negras

sao, pelas forças aliadas, contra a tirania de Hitler e seus se- l11111bO, a 10 . rodada, em que Oa couraçados brrtân icos te- dos navios que compõem a es

quazes, defrontar-se-ão os seguintes rão o apoio de todos os cruza- quadra mercante da Inglaterra
O m�mdo acompanha com ansiedade o desenrolar da gran- Clll?es:, dores e cle�troiers que entra- aumentam todos os dias em

de ofensiva aliada, erguendo aos céus preces fervorosas, para
S. :,au!o x Juven tus. ram em açao �o. n.lO.mento dos seu número, à medida que pro-

que Deus cubra de bênçãos e acompanhe nesta gloriosa [orna-
Coríntians x Santos (Em desem�)arqnes nuciais das tro- gridem as operações de abas-

da os soldados que lutam pela Liberdade, pela Justiça e pelo Sant?s). pas aliadas. tecimento e reforço das tropas
Direito. Ipiranga x Comercial. Novos e consideráveis supri- estacionadas em território

Por desígnios de Deus, teve início a invasão ao raiar do
O d(:m�n�>o esportivo)lo rnentos de munição já foram francês.

dia da Santíssima Trindade, após as fôrças libertadoras livra- J.stad!o da_ J.'_ C. D.
rem a Cidade Eterna, das hordas sanzuínártas do nipo-Ias-

Em coutínuação ao carnpeo-
cismo.

�

nato de amadores, preliarão,
Mais alguns dias, e as mesmas fôrças, apoiadas e rejuvene- amanhã, no Estádio da F. C. D.

cidas pelo mesmo ideal, marchavam sôbre o território francês as seguintes equipes:
dando, assim, início à invasão do continente europeu.

'Paulo Ramos x Lopes Vieira.
A França de S. Luiz, de Joana d'Arc, de Racine, ele Hugo,

A. D. Colegial x Bocaiuva.
de Foch e tantos outros vultos da história, está prestes a ser

Todos os esportistas da ci-

libertada elas hordas dos "boches", que a oprimiam há quatro
dade têm sua atenção voltada

anos. para esta rodada, que, pelo va-

O toque de reunir, a clarinada de avançar, atravessa ago-
101' das equipes e pelo esmera

ra as terras européias, conclamando célere à conquista da \T- do prepa�ro que :êm se subme-

1 óría, que será de todo o mundo, porque será a libertação do tendo,.hao de .bn?-dar: o mundo
Direito e da Justica. esportívo flortanópol itano com

A velha e he;'óica França desperta agora do seu letargo, I um �s��táculo à altura de suas .

para, identificada com os ideais das Nações Unidas, revidar as I possIbIlIdade.s. ·11opressões de que foi vítima durante estes longos anos»
Julmo �eg'Ulu p�.r� Blumenau

Berço da Liberdade e da Civilização européias, a Pátria de " JalI�lO "o n;ec11O esquerdo

'IAnatole France levanta-se, com os seus guerrilheiros, ungidos ':0101 ed. que mtegrou a

sele-lpelo bálsamo alentador da Justiça, para enifleirar-se entre os çao catal'lnens� �o último cam

invencíveis exércitos das Nações,Unidas. peon.ato brasrleiro de futeból,
O 6 ele Junho assinala uma nova aurora a despontar no ca- S�gUlu, ontem, para a vizinha --------------.--_ �---

lendário histórico do Mundo moderno. CIdade de Blumenau, onde, pro- 1 ..,..,. .............__.............._· ·_�w..-........ ..........__......,..,..._...........

Inglaterra, Rússia e América do Norte, irmanam-se num. Y�velmente, integrará o Olím-!CARTAZES D''''''O D IAmesmo ideal, para demonstrar ao mundo o valor de sua gen1:e!PICO (e:,-Blul11e.nau�nse). per_! . '. .iI\'
e o heroísmo nunca desmentido dos infantes aliados. ! de, assim, o Ftgueírense, umI.

_

Eisenhower, Montgomery, Timoshenko são nomes que ja-] �os .

seus mais destacados HOJE 3a.felra

m�i� a história esquecerá, leva.:ldo-OS para o "Pantheon" dali
plaiers ".

CINE Oglória e para a admiração dos posteros. Édio .Tosé Tonoli DE'OHHoje mais do que em outras épocas, a França restaura a
«. .' )_)

sl�a bravura, dentro do lema de Liberdade Igualdade e Frater-I Flamengo 3 e Barroso 3 A's 4,30 e 7,30 horas. Cdossal Programa Duplo
uidade. Na partida amistosa disputada Volta a tamília de <F'Ior isb e l l a v

, com Arthur Lake,
A "Marselhesa", enche o espaço, traduzindo a honra, o;em Campinas (São José) no campo Panny Singleton, Jujuba e Faisca:

esplendor e o heroísmo da velha Gália. I da Flamengo, entre o qu�dro local

p" •• • 'V8!!!IUS Barroso desta cop
í

to l , hou- apaí em apEntrelaçam-se e beijam-se, orgulhosas, as bandeiras dos ve um empate de 3x3. Fizeram os urô s
povos livres, pela estupenda vitória em terras assoladas pelas tentos do Flamengo, Lageano 2 e

hordas ferozes e traiçoeiras de Hitler, frente aos exércitos in- João 1; e pare o quad •.o da cc.pí- Dean a Durbin, no seu melhor í i lrne , ao L do de Franchot

glês e norte-americano.
tal: Walmor 2. e Laudehno 1, Tone e Robert Stack em:

. " .

Os quadros Jogaram com as se- N ·

diPraza a Deus que a caminhada heróica dos povos aliados quintes constituições: Flamengo;- Olva por um· la
seja coroada ele pleno êxito, para que a Paz, êste monossílabo Valdir; Biguá e Pedro; Neném,

sagrado, volte a imperar nos corações daqueles que amam a,
Luiz e José; Lauro. João, .Cilóca, COMPLEMENTO NACIONAL ;Natura!)

Liberdade e cultuam a Justiça. I
Lageano e Bento. �arroso:- �ar' Preço Cr$ 2 1)0 1 50 1 00 L' d C

". ,cos; Cazuza e Nenem II; Gu irno- •

' , , ,e , « lvre e enSUféj»

As luzes Ja parecem bnlhar 0l\tra vez, nos ceus da velha rães, Itamar e Lang; Laudelino,
Europa. Mondo, Valmôr, Zizinho e Flávio.

Marchando altivos e conscientes dos seus deveres os sol- Apitou a partida, gentilmente

dados das ,Nações Ulli�as, .camin�a� para a Vitória, que será ��:.v�:ed�t�o�·r!:�::!:��!� Gna;�
nossa, sera elo mundo InteIro redImIdo. prejudicando todavia a nenhuma

Desper.ta, imortal França!· Atende ao chamado que fazem das equipes.
os teus amigos.

, .,.._....,.. "'_."' , -

,.. -.01'1••01'1- .,.- -..,.., -

..:-..

Luta com honra, para tua glória e para a eliminação tot::ll Procura colocação
das hordas nazistas no mundo, e para que a Paz volte a reinar Senhorita, com diplúma de
outra vez no mundo, paz que havemos de conquistar, fazendo complementarista e dactilógrafa,
ruir por terra a Germânia egoista e cruel. oferece-se para empregada de

Ainela não esquecemos, nós, brasileiros, os ultrajes feitos
casa comercia! ali escritório

à nossa integridade nacional pelos vândalos do século XX, ul- Informações na Gerência do
trajes êsses praticados na calada da noite, e que bem traduzem '<Estado'.
a covardia e o menosprêzo do direito internacional, por parte
dos nazi-fascistas.

Surgiu, porém, a hora em que o ajuste-ele-contas será rea-

lizado.
. , .

Quer receber ótima surpresa, que
Levantam-se dos Cell1Itenos e surgem dos fundos dos ma-lo fará feliz e lhe será de valiosa

r��s, os mortos assassinados covarde e traiçoeiramente, pelos!. utilidade? Escreva a Soares, Caixa

miseros Átilas, do séculoXX.. ' I Postal, 84, .. Niteroi, E DO RIO.

Raiou a hora da libertação. Marcham garbosos os soldados. Premlgla o Govêrno e· ••
'

Domingo, Roddy
aliados, confiantes e esperançosos, cônscios de seus deveres classes armada8. - ov ,,�rá,
para com a Humanidaele, caminhando para a Vitória, que seráj um "'qll.lnta - coluna,ta". (I,
árdua, mas, que será de todos os povos livres do Universo. D. 11.).

o ESTADO

GRATIS!

I BAR E ARMAZEM OBI[NT[
m_

Exijam () Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci _!\. WETZEL INDUSTRI A 1�-.J()lNV ILI,j}� (MarCil re�i81.)

recommeuda ..se para roupa fina e roupa comrnam,

Rua V. Meireles, 11

�
I
,
i----------�-------------------------------------.----------------------------------------�

I.
"

SANGTJ}1�N(_)]�
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arsenloto de
Sódio. etc·

Os PÚ:itl08, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos.

Magro,., Mães Que Cr iam.
Crran cas Rs qulttcae rece
ber

á

o li tonificação gerul
11u (II ganismo com o

\

HOJE

CINE «IMPERIA L»)
A's 7,30 horas:

Ultimas Exibições.
Boyd (Hopalong Cassidy) e Rusell

A lei dos
William Hayden em:

f

pampas
Gleason, na fábrica de gargalhadas:

segredo do conde
COMFLEMENTO ]\TACIONAL (Natural)

Preços 2,00 e !,50 Imp lO anos

James

O
----------------------------

5a.-teira. Simultaneamente. no Odeon e Imperial, um filme dl
f(rente, e que agrada 10 '%, (OTl B:tty Rhodes e June Preisser:

A letra acvsadora
Mc Cowall no impressionante

filme:

Abandonados
e gigantesco

.sr>-�����RCê�
EspECIAlIDAD E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MÉ.DICO

WENDHAUSEN
(Diplomado peLa F'acuídade Nac, de Meo.ícína da Universidade do Brasll)

ICx-Lnterno ao Serviço de Clm íca Médica do Professor Osvaldo Olrvejra, médico ao

l>epartamento de Saúde
(;J,INICA J\l.ii;VICA - Moléstlas tnternns de adultos e crtanças. CONSULTORIO

e HJ!;::;W.IilNCI.ol: lIua Feupe Schlnidt n, 38 -- Tel. 812. CONSUL'l'AS -- Das 16 às 18.

DR.
---------- ----------_.----------.-------------------

ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CUNSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 -- Á tarde, dali 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1441

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hosp ital

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
CO\"SUI/l·úH.IO: Hua ,\"uncs 31Hcha(]o, 7 (};',litício S. F'tan cisco ) , fone 1.444

Consultas das 10 às 1:< e das 14 às 15 horas

n ES IDENeIA: Hua Mar-echal Guilherme, 5. Fune 711:�
CLíNICA DE OLHOS -- OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA

't t ,,1.;.. se StM fô i±5f"": 1m f pr?

DR. BIASE FARACO

DR. ROLDÃO CONSONI

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com prãtica nos hospitais europeus

CUnlca médica em geral, pediatria, doen

ça8 do sistema nervoso, aparelho genito
urtnárlo do homem e da mulher

4B8!sÍA'l. Técnico: DR. PAULO TAVARJilS

Curso de Rad!ologia Cl!nica com o dr

Manoel de Abreu Campanario (São Pau-

10:). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. _ Gabinete de Ralo X - Electro

Il8.roilografla cítníca -- Metabollsmo ba-

1181 -- Sondagem Duodenal -- Gabinete

de flaloterlApla - Lsboeatõrío de micros

copia e análise clíntca. -- Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. -- Florlanópolls

INDICADOR

DR. MARIO

Bombas Berlimamericanas' sôbre

)

Bombas lançadas por quadri'motores do exército dos Estados Unidos caíndo sôbre objetivos milita'
res de Berlim, durante um pesado ataque diurno Os explosivos dos bombardeiros destruiram várias
fábricas de artigos bélicos. Nos combates aéreos durant.e êsse raide, os nazistas perderam 116 aviões,

enquanto que as perdas estadunidenses foram de 79 aparelhos. -Fôto Inter·Americana·.
Clínica médico-cirúrgica de Olhos -- Ouvidos. Nariz -- Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóIUO -- Felipe Sch(1Jidt, 8, Das H às 18 horas. Fone 1259.
l'I ESIDENCIA -- Conselheiro Mafra, 77.

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

Médico - chefe do Serviço de Sífiltis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS -- AFECÇõES URO-GEN[TAIS pE
AlvlBOS OS SEXOS -- RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLE fAS

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

DR. GUERRE!RO DA FONSECA
CLíNICA DE ADUI/ros E ClU_!\NÇMi, DOE,NÇAS DA :pm,F�, nOI?Nç�� ,v1J},

Nii;RE,\S, CORAÇAO, }"IGAnO, lDs'ro;\OIAOo, RINS, VARIZES_. UJ,CEltAS ,\;1; II (, AIS.

CON.SULTóRJO - Felipe Schimdt. -,34 .

(2 <Js. 4,32) .

RESTDI1:NOIA _ E&Oeves Júnior - 179 -- F'Ior-iariópol is. TELEI< Ol\E - :\1 764

Todos os d ias pela manhã em Palhoça e Santo. Amaro. . , .

Os chamados à tarde ou ii noite devem ser Ie itos por mterméd ío do F'arma

cê ut iro A'l'll1a.ndo d'Acampora '11" Fa'rmácia São Luiz, na p,al�oc:·a.
Atende chamHd{ls a qmüqucl' hora do IHA {lU da �OlrE.

CIRURGIA GERAL· AVrA CIRURGIA - �IOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

FOill1ado pela F'a c uddade de Medicina ,da Un.ívet-s ídade d,e São Paulo, onde foi

Assrsten te por \ árias anos do Serviço C1rurglCo do Prof. Alíp io CorreIa ,Neto..
Cll"UI g ia do eSlôn1ago e \ las biliares, in test1110S delgado e gl'OSSO, t.lróide, rins,

próstata bexI4l"3 útero ovár-ios e trompas Var icocele, hídcocele, varizes e hérnia.
"' "

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas. à Rua F'el upe Sc.lum.id t, 2,1 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598.

RESm1l:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso .�e Auerfeiiloamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

l)"NI!IUL'l'AS -- Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs ., à tarde, excepto aos

Nbadoa, das 16,30 às 18 horas - CONSULTORIO: Rua Jollo PInto .. 7, sobrado -

Pone: 1.461 - RelOldêncla : Rua Presidente Couttnho, ".

DR. SAULO RAMOS
Jil.pecIall8ta em ll'0lést1a.a de lIeM07U -

Partos.
AI,TA CllHHWIA ABDOMINAL: N�

maco, ve.lcula, útero, ovários, apêndice.
eumores. ele. - ClHURGIA PLASTICA

00 PEI{I:S EO ._ Hérnia., hIdrocele, Tt>

rlcoeele. Tratamento sem dor e operaçlo
de Bemol'roldas e Vw-lze8 -- Fractw'88:

aparelho. ne lI"ê88o. Opéra noe lIospitall
de Florlan6poJ1a.

Praça p ...relra e OU"eira, 10. 1I'0ne, 1.001.

U'orirlo: H.. 14 la UI borg. dlartam_te.

DR. AUImIJO ROTOLO
Médico - Cirurrião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar -- Tratamentos moder-

liOS e efic.;!zes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-curo
tas. Hajos Infra-Vermelhos e R,lios
Ultra Violeta. lnfrazon-Tel'apia
Consultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Schmidt
,[)�U 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hn I

Telefone 1.475

Dr. LAURO DAURA
I<�specjallsta em Doenças de Senho

ras - Vias Ur ímár ias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com O

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das arecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários,

trompas, etc.).
CW'a radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da estertlí

dade.
Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrõle endoscópico - Uretroscopta
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA -- DIATERMIA
-- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663:

Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clinica e CIra.ra1.
<10 torax. Partos e doenÇIUI de ...,Mora•.

-:;ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
rlamente das 15 às 17 horas. RESID:t:N·
'lA.: Alm!rnnt� .l.lTlm, 86. Fone 7111.

DR. REMIGIO
CLíNICA M:€DICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Cri·

inças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

;>ellpe Schmidt - Ed1f!clo Amélia Neto
P'one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID:IlNCIA: I Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias'- Doen
ça. dos intestinos, ré to e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

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

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diant,
Reaid: VidaI Ramol, 66.

Fone 1067.

Outro caso de intoxicacão
,.

produzido por
Voou Mais

Depressa que
o Som!

vermífugo
Rio, (Via aérea) -- Regís- do Insttuto Médico Legal, afim

trou-se um novo caso fatal de de seu autopsiado.
intoxicação medicamentosa. I A respeito, foi aberto inqué
Nas mesmas circunstâncias rito, estando/ a polícia interes
em que perdeu a vida, há dias! sada em apurar se houve im
o menino Osvaldo, aluno da I perícia médica.
Escola Chile, ocorreu o faleci- Rio (Via aérea) -- No necro
mento da menor Iria Nunes tério do Instituto Médico Le
Neto, de 8 anos de idade, aluna gal, onde se achava recolhido,
da Escola Evangelina Duarte foi autopsiado, pelo médico le
Batista e filha de Faustina Lí- gista Antenor Costa, o corpo
gia da Conceição, moradora do menor Osvaldo, que há dias
à rua Monclaro Mena Barreto faleceu no Hospital Getúlio
n. 107, em Marechal Hermes, Vargas, depois de ter tomado
depois de ter tomado o vermí- um vermífugo. A morte do me

fugo "Vermutina", do Labora- nor, de acôrdo com o laudo
tório Médico Brasileiro, o qual médico, foi provocada por "in
lhe fora receitado pela dra. toxicação pela ingestão de que
Helena Viana Garcia, do Cen - nopódio".
tro Pedagógico do 13° Distrito
de Saúde, à rua IOde Maio.
A infortunada menina, logo

após haver ingerido aquele re

médio, começou a sentir fortes
cólicas, sendo conduzida, con

torcendo-se em dôres, ao Hospí
tal Carlos Chagas, onde fale
ceu. O.corpo, com guia das au

toridades do 25° distrito poli
cial, foi recolhido ao necrotério

l�l�d�
....

�
....

s;iih-õ-rJê-sÜs-d�s
. Passos e Hospital de Caridade

EDITAL DE FORNECIMENTO
De ordem da Mesa Administra·

tiva da Irmandade do Senhor IJesús dos Passos e Hospital de I ------------------------------------ IL- _

Caridade, desta Capital. previno fARMAC IAaos Irit er essod cs que, até o dia 20
deste mês, às 12 horas, receberá
esta Irmandade e Hospital, na sua

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

sários ao seu consumo, durante o

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

de junho de 1944.
JULIO PEREIRA VIEIRA,

Secretário

1'0." _ -.- .........

Como um pilôto de combate lan
çou seu avião num'«mergulho» de
13.000 m., e sobreviveu para des
crever a louca experiência. No no'
vo número de SELEÇÕES. E, mais:
Reféns assassinados às
pencas. Quadro de horror, ex
traído do novo livro de Arthur
Koestler, em que se pintam OS

meios usados na Alemanha nazí
para eliminar os reféns ... Pág. 116.
A maior façanha aérea
desta guerra. O cornandan
te da esquadrilha da R. A. F. que
demoliu a formidável reprêsa de
Môhne descreve os preparativos
dêsse ráide de gigantes... Pág. 1.
Nunca se morreu de gripe!
Algo sôbre essa doença que tem

aterrado o mundo!... Pág. 6.

Está iminente a derrocada·
da Alemanha.? Quadro ma

gistral da desintegração que está
ocorrendo atrás da «muralha de

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

Não deixe de ler êstes e outros

25 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para MAIO

«Salão americano «

Recen temen te instalada
nesta capital, para ondu
lação permanente, eq ui

pado com todo conforto,
la está funcionando o

" SALÃO AMERICANO" ,

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

Acaba de sair
Custa cr.$3,OO

Rep'l'esellta1lte Geral. no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A - 2.° wndar - Rio

módicos e

garantido
Preços
serviço

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrer& a domicílio

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas boniíicceões e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

ALVARO RAMOS
)

CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Os órglos da Estatística MilitaI
têm apôio legal, quando "ntimam
o produtor e o vendedor a mostrai
{) que possuem em seus estabeleej
U"DtOa. (D. M. 11.).

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. sãe encontradas noS balcões da

Casa SANTA ROSA
Diariamente recebemos nOVidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 -, FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A derrota do 14' exército alemão
ROMA, 12 (U. P.) --. AS FôRÇAS DO QUINTO EXÉRCITO ALIADO JÁ SE ENCONTRAM A MAIS DE 120 KMS. AO NOR·
TE DE ROMA. OS ALIADOS CONTINUAM AVANÇANDO RÀPIDAMENTE� POIS DEIXOU DE EXISTIR QUALQUER ESPÉ··
elE RESISTÊNCIA ORGANIZADA DE PARTE DO INIMIGO EM RETIRADA. DESPACHOS OFICIAIS INDICAM QUE o

DÉCIMOaQUARTO EXÉRCITO ALEMÃO, INTEGRADO POR UNS 150 MIL COMBATENTES, DEIXOU DE EXISTIR COMO
FÔRÇA EFETIVA DE COMBATE.

\

Caiu Carentan lmteressa aos

reservistas
o ESTADO Esportivo

Com as .f'ôrças aliadas no se

tor de Carentan, 12 (U. P.) -

As tropas al ladas capturaram a

cidade de Carentan, às 8,30 ho
ras da manhã de hoje.

SERÁ A:il'IANHÃ

Teve simpática
repercussão
Rio, 13 (A. N.) - Continua

repercutindo no mundo e no
continente com a mais intensa
simpatia o gesto expressivo do Desfalcada de dois auxiliares, _.

interventor fluminense dando
os guardas Roberto Kerber e José

d Augusto Pontes - a Coletoria doenominação de Lidice a uma Co ço.dor-, �m fundamentada expo----- localidade do Estado do Rio de s rçoo , peae a admissão de dois
Ass. Paranêense de Imprense I Tabelados os ovos

IA promessa
Janeiro. Ainda aaora numero- funcionários.

Os [ornalistas paranaenses] e açúcar de 3a, sos telegramas d"e congratula- O movimento daquela exoforia
acabam de escolher para a pre� .RESOI,U('AO N. 25. . d� Paro'qUI-� ções têm chegado ao interven- �e�p:�toQuu::daolmaenstue, nos �tltimossidência da sua "ínstituíção de o Pref'eito Mun ícrpa l de F'lorlanópol!s, U

.

U tA' 'j'
a recer a � ou-

" no uso ue suas atr íbu ições, e devidamen- '·01' maral Peixoto, entre eles co ultrapassava de um milhão de
classe o Sr. Hildebrando de t<;, autorizado pela Comissão ele Abaste- Ulll, assinado pelos membros cruzeiros, alí trabalhavam qualro.
Araujo, diretor de "O Diário I

cimento elo Estado,
R E S o L

_

V E: Bahía:_. 13 .

(A. �.) - Qua��o da União Checoeslava de Cuba. funci<;>nários, .

número que ficou
ela Tarde" e figura de real pres-I. 10 - _RetliJCar, por terem Salelo_ com OS a1emaes Invadlran1 a ItalIa r_·wI"wI"_..·_·.._-_......_.__....-._.....__._-__

reduzldo a dOls, quando a receita
. ,. ll1c'orreçoes, para Cr$ 5,80 e Cr$ 6,00, os! R f

. b'
tígio nos meios intelectuais

da-I
preços i;ara a.

venela ele café

1ll.OidO
pur-o, � e oma 01 ocupada pelos ale- \lon Rommel não é o

SU lU para mais de mais milhões

quele Estado. â��o�a�����c��a�,,����; ��f;o, l;��e�'t��m� ,mães,
a _paróquia da Çon�eição comandante ��esC:sU�:i:�:. a��� �u�t�;i�:���i:l�

A eleição diz a Noite, do Rio co�'),ércioE�;:�Ji���·r em Cr$ 3,20 o preço,
da �r�Ia prometeu a ylrgem Londres, 13 [U.P. Urgente]. -No- cançava já soma superior a Cr$

ele Janeiro - serviu para de-I �m elúzia"para a.vencla de ovos n[jfeira SantlssIma que celebrana sole- tícias recebidas pelo Quartel Ge- 800'000,00 e, por sôbre isso novos

monstrar O alto gráu de coesão I �g, �;$c��600, l\�u�:,�'foalnl�xfm�O��'I?�I��, r�: ne Te-Deu� se o P�pa nada

I
neral do 21' Exército dizem que o

e maiores serviços, descorre�tes da.

da familia da imprensa da ter_I ve!1da 110 co.mércio vare�ista. sofresse e flcasse a CIdade Eter- general Von Rommel não está no alteração das divisas do munici·
. ,. [

3° - BaIxar o segull1te tabelamento
na r d 'd comando dos exércitos alemãe$ na

pio, lhe el'am atribuídos.
ra dos pmhelrals agrupada em para a venda do açúcar denominado de IVre OS gran es vexames

França Espera'se, pois, a admissão dos
t'

. d' A
.' - ,

13a qualielade, refinado: por que vinha passando sobo· d' f . ,

orno a ssoclaçao Parana- Pl'oelutor _ Se. ele 60 quilos _ Cr$ .. . _ ..

�.·.·.......w......................._....,._-_-'" 018 uncwJ1arios pedidos.
f'nse de Imprensa Não houve 120.000.... Jugo alemao. Tendo SIdo hber- Camlsas, Gravatas, Pijames
-

.. -

' .

. VareJJsta - Qullo - Cr$ 2,20. t d I f
A

l' d d M' ddlVlsoes. Todos ratIficaram a 40 - A presente Resolúção entrarã a a pe as orças a la as o elas as melhores. pelos me

E-scolha reconhecendo no Sr em vigor na �lata .ele sua pUblieaçã?, re- Mundo Cristão e estando o che- nores preços sÓ na CASA MIS'
, , • vogaflas as (hSPOSIÇ(H�S em contrárIO. -C • •

Hildebrando de Araujo as qua- Prefeitura lVlunícipal ele FlorianópolL" 1e da. IgreJa cumprmdo, sem
I
cILA NEA - Rua Traiano. 12

"d d d
.

t l'
A •

d
Cl1J 9 ele Junho de �944.. .

.

qualquer coacão ou ameaca
.......-·......----_.."-ft..._�·J'J'oo,....,.._..

E a es e ln e Igencla, e ca.. HOl(él'lO VIell'a " T b d 500 KWráter e de ação necessárias a li- Prefeito Municipal por p"arte dos ag�n�es da :'G�s. ur o gera or

Ih
- tapo sua altIsslma mlssao Vende'se conjunto complêto usa

derar- es a açao pelo engran- Ca�a no ceo4-ro!
'
,. .,' do, recondicionudo, perfeito fundo'

clecimento da .classe, � i I aquela par�q1!Ia cumPrlr� s�u namento. composto de turbina
O novo presIdente possue lar- Vende.se, em ótimo local, voto no prO){lmo domlllgo..

as ?urtiss 500 KW, diretamente con.

g.'o programa de trabalho, no p,1ta família de tratamento, 1? horas, em grande

cenmo*IIJUgadO
com �Iternador G. E. 625

.. aI 'nclu p 'dA
.

., n1al ' KVA, com excltadora de 9 KW e
qu se 1 em rOVI enClas com terreno dlsponIvel para

.

quad� de dI' t 'b . - P'
d· -'t b' t· 1 b .

-
<o S rl Ulçao. eso apro-

.0 cala er ? Je IVO, pe o em maIS uma construção. AV ISO
ximado 26.000 lbs., pronto para

estar n:atenal dos trabalhado- Informações: Rua João Pin-
_ \..._ embar.que ,imediato em N�va York,

res da Imprensa. to, 5 -- térreo. 5 v. 3 ap6s hcenç� de exportaçao. Preço
O ambiente de simpatia, o ----� Dr M S Cavalcanti

de oportun:dade.. Informações c?m
'"

d h
. Os ninÔn·C05 ..

o emgenhelro Mlguel Vela, Calxa
apOlO

.

os �ompan eI�'o�, sua I"" I • • • Postal, 126 .- Florianópolis.
determmaçao em serVIr a classe são balidos De regréaso de SUa viagem 3v.l

�!�0�a�;o�e:it6U�adi����ist�� tro�:d�in��a���i:a·�aS estt� REAS���'� ��A6 (�ls�!(A ÊspeféoPõ&ríííDidàdêão do Sr. Hildebrando de estreitando o cêrco das

cida-j
Rua Fernando Machado, 11 Md:rio de F e't 8 No h _

Al'au.]·o. d M't'k M k
.

M
.'

r 1 a ron a, por
- es I 1 yna, a amg e 0- • _

-

teiro da classe «E», lotado no

......,,----.
.....-:...--�� gaung, enquanto os japoneses VISitaram a

I Hospitéil Colônia Sant'Arta, solici·

�uedlco aUXiliar lutam desesperadamente para I cabeca.de·ponte tau transJ:er&ncia. para o Departa-
!i.

't d' d' 1 '1' i L d' 12 (U P) I f
mento de GeologIa e Terras.

Foi nomeado o dr. Artur Pereira eVl ar a que a essas �ca I-! on res, ,

..
- n o:� Porém, criado pelo decreto-lei

e Oliveira, para exercer o cargo de

Idades.
Entremente, as forças ma-se que os generaIs George n. 811, de 31 de julho do ano fino

M4dico Auxiliar padrão P, lotado aliadas ocuparam Linkin e
I
Marshall, Eisenhower e o almi- do, ainda não está instalado o de-

n.a Diretoria de Assist&ncia �uni- Minas-Jade, situadas a uns i rante King visitaram hoje a partameIlto refe�ido., .

clP�l, vago com a. exoneraça0:
a

152 km
..
s a lloroest" dA CD" '.cab.eceira de .ponte na Nor- po�. iss?

a Mario dê FrEntas No.
peildQI do d:r, IlmaJ! d.1! Ahnelda .

' . .. '" '" .�
I f;. d'

ronha {PI mQl'\dado o.qua:rl'iQ.$$1i! O·

Ç�H'.r�(l, 'ma.mjJ, .lm<lt).. l.I3" I ;J?or�uX'\j4qde.

O s r, secretário da Justiça sub- O torneio interno de basque-
meteu à Cornissfío de Es rudos dos te e valei, promovido pela As
Serviços Publicos Estaduais, «para sociação Esportiva do Institu
as providências julgadas acertadas»,
um ofício do Departamento de Edu- to de Educação de F'Io r ia.n ó-

Carentan, na zona de inva- cação respeito à situação dos p ro- polis, será realizado amanhã,

IrOnem desorden�rr�ns ns .11·nl�ndeses são 13 (U. P.) -

carentanjfeSSOres
Bertoldo Zimmermann e dia 14, no. Est.ádio da Fôrça

� 9 us.!u ii I lu II
.

foi '�cupada pelas tropas �lia- ::l;:d�e��r;a�::n;�i��o)Sn:�ai��;t�� Policial, com início às 7,30 ho-

Moscou, 13 (U. P.) _ As aguarda outros satélites do das as 8,30 horas da manha delflcados de quitação militar, têm ras (da manhã). Reina gran

fôrças finlandesas fogem desor- "eixo", acrescenta o jornal ontem. Ao contrário do que i suspenso o recebimento de vertei- de espectativa entres os alu-

denamente pelo istmo da Ca- "Pravda". Até o momento, não informou a agência nazistal,mentos.
nos daquele estabelecimento

. "T" I
� -

.

No sentido de esclarecer a si. ele'
.

d'
.

iélía. A rapidez com que os i foram revelados novos detalhes rans�cean, os a emaes nao tu ação dos professores. a referida enS1110, os quais, sem UVl ..

russos esmagaram a "linha! oficiais sôbre os progressos de consegmram escapar a salvo.] Comissão solicitou informações à da, estão organizando espeta
pelos nazistas, não permitiu; Govorov nesta última jornada, sendo obrigados a encarniçada 1163 ,C.R: De res�o�ta da ;�efia da- cular "torcida", para aplaudir
aos finlandeses organizar retí-Íos quais serão sem dúvida luta corpo-a-corpo com a 111- qlll� a Circunscr+çõ o s: ve-,»

B ld oi' jovens atletas, que tudo fa-
.. ,

�, .' f'
.

-

que os reservís tos erto o ..

rada em ordem; e, por isso, vao: anunciados no comunicado Of1- antarta norte-americana. Aos í Zimmermann e Arlindo Zârnrner-
rao para que suas equipes al-

deixando intatas as pontes e ,I cial próximo. Na Itália, estão.] prirnetros sinais de_ enfraque-I mann, estão incurso no art 199 da .

cancem pleno êxito neste in te

as rodovias, enquanto os co- também, os alemães sob o pêso) cimento da guarniçao nazista,! :.1. s. �. (não tere:n compare�ido ressante torneio.

mandados de Govorov aumen-: dos golpes aliados. Ao sul de os tanques americanos lança-l a so!emdade do Dla do Reser.vIsta Aos vencedores do t.orneio,
,.' !

b
. .. I • ,e de ixodo de preencher as F'íchos -

tam seus êxitos. E aventurado I Pescara, termmaram as açoesj ram-se ao assalto, protegIdOS! respectivas), motivo por que foi serao oferecidos 2 lindos jo-
adiantar qual será o ponto de I do Oitavo Exército para a lim- por densas cortinas de fumaça. determinada a apreensão dos seus gos de medalhas.

convergência do poderio ofen-l peza de contingentes nazistas. Houve então rápidos, mas vío-] certificados. P,:-r �sse motivo toro Aguardemos...
sivo russo, mas não seria sur-] Nos demais setores italianos a lentos, encontros com o inimi-I naram.s_e _passlvels de m�lta, que

'!
' . _, , lhes sero o rrrrpos to s pela Junta de ,

presa se Govorov desviasse caça aos exercitas alemaes em go, e, horas apos, Carentan I Revisão e Sorteio". ,i. A. BARRIGA YERDE 3 X
suas fôras para o sul, em dire- fuga continua feroz. era libertada do jugo alemão 2: - "resta a êstes funcionários AYAÍ 1

ção a Narva e Talin, na Estô- -

•

pelos aliados.
-

o direito de defesa, que deverão No jogo realizado, domingo
nia, antes que as fôrças do nor- Moscou 13 (U. P.) _ Pros-

- --- apres�ntar � Junta. d_e Revisão e 8111 Araranguá, saiu vencedor
t

. . .'. Peftuena cabe'a Sorte io de Ci rcunscr-icôo de Recru- .

e atmglss�m Aa c?sta norte do seg�I�do _a ofel_lslVa contra as "'lI 'tomento, que ao t';rn.ar conheci- D conjunto da A. A. Barriga
golfo da Finlândia. Por outra fortificações finlandesas, os de ponte I mento das mesmas poderá ou não Verde, pelo score de 3 a 1.

parte, é preciso não esquecer russos tomaram, hoje, as 10-1 Londres, 12 (U. P.) - As justif�car os referidos funcionários", Em próxima edicão daremos
que todas as fôrças soviéticas calídades de Kivenapa a 65 fôrças expedicionárias aliadas I �o,em, a CEfSPE daind.a t,;rá de i'mais alguns detalhas sôbre tão
d R

A.

té R" k d V' I f I t b 1 b
. oprrior se, em aca a Ie i alem da I

a umama a e a USSIa se- ms. e iepure, n arma-se

I
es a e eceram pequena ca eça- multa estão també

'fi
f '.

- espetacular encontro.
tentrional estão de prontidão, oficialmente que, além de Ki- de-ponte sôbre o rio Vire, ao sul, nários' em questão su;:-it�: àU;��a -

� espera do sinal de ataq�e. A venapa, �ovo�ov to�ou �ais de Is!gn;v. Foi o_que informou i �;.;���e:,c!:::::.::..:'?�..:............ 'l'J..BELA DE TREINOS
Imprensa de Moscou afirma, 130 povoaçoes, inclusive RmvOlaj a agencia alema D_ N. B. Se- IfESTJ.. SEJlfA::S-A
hoje, que a hora dos satélites e sua estação ferroviária dis- gundo acrescentou a emissora FRACOS e Dia 13 3a feira Neta-
finlandeses já soou e que os I tante 68 kms. além de viepure.!

de Berlim, os anglo-ame rica- AN�MICOS no F. C.
alemães não irão auxiliá-los, Os finlandeses continuam ce- nos estão realizando novos de-, TOMEM Dia 14 4a feira Cara-
como haviam prometido. A. dendo terreno às fôrças ata-l sembarques na região do es· Vl'nho Crensu·tado vana do Ar.
mesma sorte da Finlândia! cantes. tuário do Vire. "SILVE�RA" Dia 15 - 5a feira - Escola

Industrial (manhã).
Dia 15 - 5a feira - Figuei.

.rense (de tarde) .

Dia 16 - 6a feira - Livre.
Dia 17 - Sábado - Livre.

Florianópolis, 1.-s de Junho de 1944

F R I E I R AS,

PARA FERIDAS,
. E C Z E .M AS,
INfLAMAÇOES,
C O C E I R A S,

Grand. Tónico

Coletoria do Caçadvr
NUNO� EXISTIU IGURl ESPINHAS, ETC.

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laboratório de Análises

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Consultas diarjàmente, das
3·6 da tarde, na rua Nunes
Machado, 7 (Ed.S. Francisco)
Res.: rua Visco Ouro Preto. 74,

Racionamento de
màquinas de escrever

Washington - (Inter-Ame
ricana) - O estoque de má.
quinas de escrever, novas ou

usadas, foi liberado do racio
nomento pe10 Departament.o
de Produção de Guerra. 08
revendedores não estão, mais
sujeitos à limitação dos seus

negódos, Entretanto, a fabri
cação de llláquinas de escrever

continuará, ainda, sob o con�'

trôle dQ Departamento.
�

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


