
NOVA IORQUE" 15 (U. P.) --- FÔRÇAS NAVAIS NORTE-AMERICANAS ESTÃO REALIZANDO OPERAÇÕES DE DESEM
BARQUE NO ARQUIPÉLAGO DAS MARIANAS. A EMISSORA DE TÓQUIO INFORMOU QUE A PRIMEIRA TENTATIVA DE

DESEMBARQUE NAS ILHAS DE GUAME SAIGAN FOI REPELIDA PELAS DEFES AS JAPONESAS. OS MESMOS INFORMAN
TES DESTACAM, ENTRETANTO, QUE AS FÔRÇAS NAVAIS NORTE-AMERICANAS VOLTARAM A REALIZAR NOVA TEN·
TATIVA. OS JAPONESES NÃO INFORMARAM TER REPELIDO O SEGUNDO ATAQUE, AFIRMANDO, UNICAMENTE, QUE

ESTAVA SENDO TRAVADA VIOLENTA BATALHA.

Viva a França! Contra Hanover

o Londres, 15 (U, P.) - Bom
bardeiros norte - americanos,
durante as primeiras horas da
manhã de hoje, atacaram vio-

lentamente o centro industrial
alemão de Hanover. Segundo
os alemães, tratou-se de "um

ataque de terror" que causou

consideráveis danos e vítimas.

Londres, 15 (U. P.) - De
Gaulle terminou seu rápido
discurso, pronunciado em ter
ritório francês, ontem, dando
um viva à França, que foi se

cundado pelos franceses, mui
tos dos quais tinham sido fe
ridos durante a violenta bata
lha pela posse de Isigny.
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Rechaçado feroz ataque alemão
Q. G. SUPREMO ALIADO, 15 (U� P.) -- ANUNCIOU-SE OFICIALMENTE QUE
OS ALIADOS RECHAÇARAM F"EROZ ATAQUE DAS FÔRÇAS B L I,N DA DAS
ALEMÃS CONTRA A ZONA DE VILLERS ..BOCAGE, NA TARDE DE ONTEM, I�-

FLIGINDO AO INIMIGO CONSIDERAVEIS PERDAS.

o segundo bombardeio do Japão De.morada viage�_ d� s�. S�lga�o Filho
W hí t 15 (U P) - vencão dos B-29 nas ofensivas "explosivas experiências" do RIO,_.15 (A. N.) - Em aVIa0 n�o �o em mspeçao, mas, em
as mg on, ..

,
'

. , . , , da FA�, sob o comando do co- mlssao do governo Ontem o
Foi efetuado o segundo ataque aereas das longas distâncias. que o Impeno do Sol Nascente.

ronel Farí L· d ítã tit 1 da Aeroná t·· '.
. .,

ibilid O êac dê t
.- 1 Ia ima e o capi ao 1 u ar a eronau ica em aVI-

ao território metropolitano do Com a sua incrível pOSSI I 1 u- emprego es es novos avioes LUI·Z Sampaio of'icí ís d h f d E t d' M
.

- .., I ,.

d - deu luz ,
. ,-

, 1 IaI e seu so ao c e e o s a o alOr
Japao. No comumcada oficial, de e potencia _e carga,

_

esses eu ugar a uma reorgamzaça,o gabinete seguiu ara o norte c
.

d d d <
expedido a respeito, assinala- gigantescos avioes po�erao d�s- d? supremo comando, que agi- do país b ministroPSalgado Fi- d��tunàco� e,gf.cem o pr�sI_
se ser esta a primeira vez que' pejar bombas nas mais longin- ra de forma coordenada com os

11'0 Em sua com hía v· I te a eplf 1. a, que, u,
.

, _
•. an , Ia- ran e sua ausenCIa ue sera

as Super-Fortale.zas Voado�as i quas paragens �o globo. E,� l:�- chefe? dos E�tados MalOle.", jaram o coronel tarlos Brasil, demorada, ficará ;es�ondendo
B�29 bombardeiam o Japao·ltura�mente, n�o encontrarâo combmados e ClO general AI-

representante do Estado Maior elo ex ediente do Ministério
DIsse o general Marshall, �hefe os pIlotos. a:ne�Icanos nenhum n,old, co:nandante suprer_no das

da Aeronáutica coronel Bar- � chefe
p
do gabinete coronel

dto EstadoboMmabiaorrd'eqi���:e:'Ig��- ',�,;:�.........��:..�-..!:;�":':��9.-__J.>_�_�!.-.-�;:...��..g!!-�::J_�_�_:.:�=-t��;�;:;�;. clay e major Rube Canabarro Dulcídio Cardoso, q�e esteve

escos" . � 4 d
� -

t
-

d N "d· I-h t d Lucas, oficiais de ligação dos presente ao embarque, acom-

�ant�I�:ndVO? �e bases dIStar a a miniS ra�ao a ,orman IH I er a a aviadores da FAB no teatro da panhado de todos os oficiais
es, m 10 u.zm o um no.v� � Londres, 16 (U. P.) _ O general De Gaulle deu ordens a guerra. O embarque do minis- que alí servem.
po de ofensiva contra o .mlml- seus representantes, na Normândia libertada, para o estabele- tro verificou-se na manhã de r .-.-_-_-_....._-...._-.-......-.-.- _.....,._.._.J

g? A, enorm�_ autonon:Ia de
cimento da Administração Civil, em nome do govêrno provísó- hoje, estando bastante concor- Recrudeslleuvoo desses avioes perm�te-Ihes rio da República Francesa. Divulgado o fato, o porta-voz do rido, notando-se a presença do lf

atacarem de _b��es 10ngI�quas, chefe francês acrescentou que a Administração Civíl francesa general Eurico Gaspar Dutra, Londres, 15 (l!. P.). - O Q,
o que, na opmiao ,do ge?er�l seria independente dos negócios civís dos aliados. O primeiro do adido militar dos Estados- G. Supremo Aliado l?:fo:m�u
�rnold, ch,efe das forças aere�.." comissário francês nomeado por De Gaulle foi o sr. François I Unidos, representantes de ou- 9.�e . �ecrudesceu aA resistência
an:ansara deveras o .Japao� Coulet, que deverá iniciar imediatamente a administração ci- tros titulares, diretores e che- mlm��a contra as forças norte

n;mto antes do q?e sena �ose vil da área já libertada. Coulet dirigira-se para a França dias fes de serviço do Ministério da amencanas em Pont Labb, en
sível, cor_n o emprego daseBd�-- antes de De Gaulle e teve, assim, ocasião de recebê-lo, ante- I Aeronáutica. O ministro Salga- quant? que patrulhas avança-
outros

_

tipos de bomba.rd a
. ontem em Bayeux. do Filho realiza essa viagem �a� aliadas avan9aram, com

res. Não foram fornecidos OfI- , êxito, a sul e sudeste de Ca-

�r����:��ld:F�i�: O Papa �io X.II di�n�� do pro�lema polític� ;��grediDdo
tência dêsses bombardeiros, (;InADE no VA�,ICj�NO, 1;, can? _

díscutíré, tamlJel1� a sua 1'10 um cO,ntrato �0!ll o ParÍl- Londres, 15 (l!. P.) - O Sl}
B-29 dotados de um poder arra- (U. r.) - O PalH�_I 10 XII eon, l)(),SI�aO em f�e.e do Partído �o- d.o Co]m�m�ta CI�t?lI�O e o �ar- premo Q. G. Aliado anu�cla
sador 50;; su erior ao das vocara uma reumao dos mem- munísta Catohco e <lo Partído tído Socíalísta Cristão. Amda que as tropas norte-america

"Fortaleza�' voa�oras" e "Libe- bros do govêrno edeshísti�o S?cialista Cristão, organlsa- segundo !nformuntes aU!�l'iz!l'- nas cont�nuam progredin�o na

r tors" empregados nos des- para formular o plano de açao çoes que contam com grande dos, a atitude de concítíação zona mais estreita da pemnsu

t�uidor�s ata ues à Fortaleza do partido democrático cristão, apôio popular e estão proeu- �]os. comu.nist,as em face. (la la de Cherburgo, Acrescenta

d Hitl ' Os �-29 podem ope- que esta representado no 1l0YO rando reumr-se em um muco igreja esta errando bases para que, tambem na zona ao norte
"

e 1 er.

altura de 10 mil eovêruo ítalíano dlrígído por partido. Consta que a Santa-Sé uma negociação direta entre o e noroeste de Monteburgo, os
I ar a uma

'V ti
.

dI'
,

I" 'V t' R
' ,

1· d f"
metros, voando a 500 kms. ho- BOnOJIll. Soube-se que o u l- ('011SI era (eseJave e ecessa- a IcallO e a USSIH. a la os lzeram avanços.

�!::�l;i:.�,,,/�:b�� S'��r��!Sf me Ih o r [(fazerem co rpo mo Ie>llM0t!�: 160� !�mpte����!!le�e�1,!r��!s��r!
- Londres, 16 (U. P.) -: � luta de casa em �asa. contmua em desaparecido nas operações de invasão da Europa, teria mor-

Washington, 16 (D. P.) - A Monteburgo. A alguns qmlometros a9 norte, � e_Vldente que os lido ou teria sido simplesmente capturado? Esta é pergunta
notícia do bombardeio aéreo, recrutas eslavo� e polonese�, que estao no exercito al�ma?, �s- que aflige a seu irmão, que se encontra aquí no Rio. Stanley
desencadeado contra o Japão, peram oportumdade favoravel para se renderem. Ã aVlaçao jámais havia tirado fotografias, mas, há cêrca de um mês, es
trouxe seu bôjo outra revela- norte-americana lançou milhar�s de panfletos, nos quais asse- c)'evêra a seus pais anunciando-lhes que lhes ia mandar um

ção, quiça, mais impor.tante gura bom tratament� aos venCIdos, aconselhando aos recrutas l'�trato �om o seu avião, que tantas vezes bo�bardeára Ber

que o próprio ataque: a mter- "fazerem corpo mole . 11111. E. eIS que, quando aguardavam a fotografla, chegou-lhes
o segumte telegrama, enviado pelo Ministério da Marinha da
Inglaterra: "Temos o pesar de informar-lhe que seu filho, ofi
cial de aviação S. Bernard, é dado como desaparecido. Acredi
ta-se que perdeu a vida no dia 6 de junho. Estamos fazendo
pesquisas atrav�s da comissão da Cruz Vermelha, e qualquer
outra informação, que recebermos, ser-Ihe-á comunicada ime
diatamente. Se as notícias, por acaso, lhe chegarem de outras,
fontes é favor avisar êste Departamento".

baluartes nazistas na NormândiaEsmagandO
LONDUES, 11i (U. P.) - As manteve indecisa. VisaIlIlo de-

f
mais violel1ta� O inimig'o, que

ftll'ças nlindns de invasão nu- ter a ,march�l, alia�a) von U01l!- nos 11l'i1.neir�s {}ias da invasão
lnentllram sun infiltração atl'a· mel lançou a I'elreg'íI. novas dl- pretendIa fU'llull'-se llll costa,
vés da peuínsuhl uormalHla. visões de infantaria mecaniza- ,procura, ag'o!'a. ampliar sua ca

Ohten� a infantaria no,'os êxi. da, IHOce(lentes de vários pon- heceira-<1e-ponte, em tôda.s as

tos, esmag'ando os llalual'tes tos da :Frallca. () u1to comlllldo direcões". Esta afirmatiYa do Os russos rompem novas Il-nhas
lllHdstas, tlue fazem ing'entes a1iu(lo, citalldo esta fase da alto'comando nazista é elo-

esi'orco$ para evitar fi flueda campanha, considera {{ue fi quente, lwi.s arlmite, franca- LONDRES, 15 (U. P.) - Os finlandeses admitem que os

do PÔ),to de Cherburg'o. Nos se- mesma se aproxima do ponto mente, que os aliadbs cOllseg'ui- TUSSOS romperam novas posições fortificadas, na zona de Kuu
tores de IUontebUl'go e a oéste ag'udo. E o comunica(lo oficial mm consolidar posições na teraselkae. Segundo o alto comando finlandês, a luta continua
de Carentau, assestaram os de Berlim faz uma afirmativa, costa, o que só l)oude ser feito a desenvolver de forma violenta, em todos os pontos da Caré
alin{los os mais .severos g'olpes (lue merere destaque: "A hata- com o esmagamento �as defe-Ilía. Inforn2ações de Moscou acrescentam que as fôrças navais

{,lestn última jornada, enquanto Ilha (!a NOrmâ!ldia - diz o co- sa.s tnançadas de HItler, na- russas estao auxiliando as operações terrestres dos exércitos
;nos seto1.'es l'estantes a luta S� mUlllcadQ llizlsta. - é cnda vez quela reg'ião norml.lu<la. de Govorov, .
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Associação Comercial de Florianópolis
Convocação de Assembléia Cieral Extraordinária, para a

reforma dos Estatutos

De acõrdo com e que ficou resolvido em sessão da
Diretoria. realizada a 9 do corrente. convoco os srs. sócios
da Associação Com.ercial de Florianópolis para a sessão de
Assembléia Geral Extraordinária. a efetuar-se na séde

soei.al, rua Trajano. 13. sobrado. no pu-óximo dia 23 de
junho de 19ltlt, às 19 horas, para o fim exclusivo de ser
discutido o nrníete dos novos Estatutos.

Não havendo número. à hora marcada. ter-se-a nova
chamada meia hora depois, quando a Assembléia funcio
nará com qualquer número de associados.

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

Florianópolis, 10 de junho de 19�1t.
ADAUTü FREITAS. 10 secretario,

10 v.3
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Procura colocação
Senhorita, com di pluma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou escritório.
Informações na Gerência do
«Estado>.
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Reader's Digesl
Já temos em mãos com a

satisfação que cada' número
nos desperta a edicão de maio
de "Seleções", que devemos à
proverbial gentileza do seu re

presentante e distribuidor pa
ra o Brasil, sr. Fernando Chí
naglia, com escritório à rua do
Rosário, 55- A - Rio de Ja
neiro,
Como prenúncio de mais um

sucesso para a sua ininterrup
ta sequência de vitórias, a no
va edição constitúe, sem dúvi
da alguma, um desses presen
tes régios com que são brinda
dos todos os meses os amantes
da bôa leitura, pois reune os
assuntos mais palpitantes e os

motivos mais atraentes, vasa
dos no mesmo estilo sóbrio, na

. mesma linguagem escorreita e

com a mesma distribuição ele
gante de matérias, elementos
que grangearam para "Sele
ções" uma situação de absolu
to destaque na preferência pú
blica,
Destacamos na edição em fo

co, entre os seus muitos e 1-curiosos trabalhos, os artigos i

que a seguir citamos e cuja lei-'
tura satisfaz ao mais exigente' �.������������������������������������������-:����-�
dos leitores: - "A missão de-

Ad·
A

��r��rren:m:;�=�t��r "��� disciplina o eslom'ago
Mattox Miller; "A vitória custa Rio (Especial) - Escrevendo, para "A Noite", sôbre edn-
os olhos da cara", por Donald cação físicn, diz o sr, PiJlar DTummolHl, que como todos sa-:
M. Nelson; "A educação co- bem, contribue ela como elemento valioso para Q desenvolví
meça em casa"; "Japonismo I mento do corpo humano, Essa eontrfhnição porém, é relativa,
contra cristianismo"; "Guerra exigindo condições outras para que :-;e.ia proveitosa. Uma de
de luva branca"; "A Diasona las. e principal, é a saúde.
desafia a peste b r a 11 c a";

.

Nenhum método de educaeão física dará resultado, quando
"Quinze segundos só de vida"; o instrumento, no caso o Individuo, apresente qualquer "de
"No tempo em que "Bertha" ficit" Ol"g'ânico. ])aí fi, dedução de que os processos (le e<luca
falou"; por Fred Kelly; "Con- cã,o física só ellcontram clima propício uas criaturas sadias.

fi�sõe� �� 11: � a cleptoma-' Será inócuo, portanto, qualquer trn1lal1l0 ohjetho de' apri-
maca; FuzIleIro de alma e 1Il0l'amellto !lo COl"}IO, sf'JIl flue a êle autecetla o período ln·n-

co;ação"; "Bôas novas para paratório ,!lHluele a quem se preü>lldf' henefidar. A l}rática fIo
mas dentaduras", por J, D·I exercício metodizado está-se eX})l1,ndillllo, g'ellerosamente, 1'°1"
Ratcliff; "Transporte misto" e I üHlo o l}aís. Is:-;o é um índi.ce constllndol". j)ois e"Íflellda o iu
Seção de livros: "Por trás da terêsse de cl'hll'Jl1oS uma Taça fort." formall<lo o homem de
muralha de aço", por Arvid amanhã" ('om a ncces:-;ária capacidade l.Hll·1l os diiíceis e caf.1a
Fredborg, vez mais ár()U(IS emlllltes (la vMn.

'.rodo o esfúrço, porém, estará llertlidos, se ao lado tle (liso

[S'3A !
ciplina dos ffiÚS.'CU}OS não se fizer a disci},]inH elo estomag'o. Ü

k ..... brnsiJeiro, mnis flue qualquer outro indivíduo, come apena",.
A yiuva ,Francísca, Pe- Não se alimenta.
reua Fllhos Isohma, ] , t' ,1 dMan�el e Euciidea Pe- E de uma I·aça cc su )-UU l"luOS na .1), se pode esperar mes-

reira e os demais pa- mo c9m os mais modernos méto{los de educação física.

do" m",;J�;'7i;t���i��::�rn
viciam para '0 missa de 7' dia. que

mand?-m ,celebrar na �greja de S PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Como.
Franclsco ClS sete e mela horas de - d

. . ,

sábado, dia 17. I
roas recheados - San wlche - Cebohnhas - Ovos de

A todos que comparecerem a tainha' fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

êese ato cristão. o.ntecipadC1 e sin'l Salame - PeixE! frito, etc. etc.
çer<1monte Q,!lfOQeCem, 3 v ,2 _��'"",=.,,,,,.•""'",""'A.,,,,.�-�-__,_................_..�-�-----"----_.......-

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

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex, postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Ano

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

Trimestre
:\Iês
Número avulso

Ano
Semestre
Trilllt'stre

No Interior:

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

Anúncios mediante contráto.

A di rcção não se responsahil iza

I pelos conceitos ernil idos nos

a rtigos assinados

M

Washing'ton (Se-l'Vi�o· Especial da Inter-Americana)
- Em seu pennltímo último discurso lia, Câmara <los Co
muns o sr, Churchlll formula. uma, regra de conduta que
não será exagêro em eousíderar de ouro quanto aplíeadu
a certos jornalistns e observadores, empenhados em des
cobrfr continuamente aquilo que costumam chamar de
motivos de dívergêncía entre as Nn.ções Unidas. Afirmou
o Primeiro lUinistro que tais pessoas devem ter sempre
presente se o que escrevem eonteíbulrá para facilitar a

tarefa do combatente, De fato se tal fizessmn, é certo que
muitas coisas, flue se tem <lHO' e escrito (com notórios
prejuízos pura a causa .alíada) teriam deixado de ocorrer,
C0111 vautagens para os soldados que enfrentam um ini
migo cruel e traiçoeiro.

Particularmente no tema tão preíertdo, por estas
RH�S (1(. máu naouro, das dlvergêncías entre as nacões
aliadas a l'egT3 em questão surtiria efeitos da maiOl·"im
portáueín. Pedmlicamente costumam aparecer nos jor
nais notícias de que 1Yashing'íon tlh erae de J.JolH11'es nu
tlf' que JI(lscou crIou dificuldades II "detel'millafla" solu
ção apresentada 1'01' WaslJington. (�erallllente em torno
li êstes rumores se forma uma eorrente de ag·itacã.o da
opinião que, passados alguns llias, desaparece ante a

realidade dos fatos, sempre contrárt» aos sornhrios pI·O"'·
uostícos. lUas é evídente que muito melhor teria sido ql�(,
llIH111 disso tivesse acoutecído e que, ao em vez de veícu
larem nofícías sem fundamento, tais jornalistas se llecU
cassem ao debate verdadelrameute construtivo dos pro
hlernas ({UI:' ajudam a ganhar a guerra,

Isto, nuturalmeute, não importa em uln-ir mão do di
reito de critica, nem tal cuísa sug'erit-in o SI'. Churchítl
cujo respeito à líberdade da Imprensa há de fígurnr fu�
turamente COUIO uma das suas maís nnhres carueterfstt
cas de homem de estado. O flue se quer apenais, com a

aplícnçâo desta regra, é que a Iíherdado do [ornalísmo
seja realmente posta a servíco da causa da vítérta, A:�
críticas são necessãrías e úteis, quando formuladas deu
tro dêste espírlto. JUostrar ao govêrno o '1ue não está cer
to e indicar-lhe H maneira de corrfgIr o êrro é tarefa eví
dentemente construtíva, flue ajuda a ganhar a guerra,
Ficar, porém, a insinuar coisas que não existem e a apon
tar desentendímentos potencíaís entre os aliados, só ser
re para dar novo alento ao nazismo, acuado em sua vul
nerável fortaleza. Q'l1C esta regra de ouro seja Ievada a

prátíca e, sobretudo, seguida à risca por alguns jorna
listas flue não se cansam de atacar os russos, aberta ou

veladamente, fazendo, com isso, o j6g'o de Hitler, que ou
tra, coisa não espera senão alu-ir uma brecha na frente
aliada para IugIr à derrota e à prestação de contas de
todos os seus crimes.

REGRA DE OURO

-

Agradecimento e Missa I

A viuva Adelaide de Freitas. filhos, gen
ros. noras e netos, profundamente abala
dos com a irreparável perda de seu ado'
rodo espôso , pai, sogro e avô HERCULANO
DE FREITAS, cumprem o dever de agrade·

decer, publicamente, a tôdas as pessoas amigas que os acompa
nharam no doloroso transe por que passaram e, bem assim,
aos que lhes apresenta.r·am pêsc.mes e enviaram flores para o

féretro, muito especialmente ao distinto clínico dr. Paulo Fon
tes, pelo extremo carinho e alta dedicação de que cercou o

saudoso extinto. '

Ao mesmo tempo, convida.m a todos os parentes e ami

gos para assistirem à missa de 7' dia, que será rezada. sába
do, dia. 17, às 7.30 horas, no altar do Sagrado Coroçdo de Je
sús, na Catedral Metropolitana. hipotecondo-Ihes, desde já,
sua perene gratidão,

I

__,��02r6mô-II--_--'
Dia 24 - Sábado

NUITE J() :\N1NA
Festa caipira (soirée) - Chita,
pelúcia etc, Pi crnio indivicual,
casal. dupla e b.o co , Or igma
lida de, graça e alegria - Pi

nhão, melado, batata-doce e

aipim.-Músicas características.
- Danças do tempo do onça.
Mesas à venda na Joalheria
Mori tz , a partir do dia 19.

N .B. E' vedada a en�rada aos

sócios em atr..so com a

tesouraria.

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não val além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Conr . Mafra, 41

V-o 14

TENHA JUIZO
TEM srru-s OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-'

PULAR PREPARADO

1��fJl:lflfEI
� SlFILIS ATACA TUDU O UH.GANISMO

O Fl�ado. o Baço, o Coração, o Estômago, n�
PUlmoes, a Pele. Produz Dôres de Cabeça Dôres
DOR Ossos, Reumatismo, Cf>gupira, Queda do Cli-

belo, Anemia e Abôrtoo.
.

Inofensivo ao orgaoism(), Agradavel

Icomo um licôr
O ELIXIR 914 está aprovauO pelo D.N.S.P. como
auxilIar DO tratamento da 8lfilis e Reumatismo

dfl mel'ma origem
Ft\L.AM CELEBRIDADES MÉDICASFnbre o prpp'!r><rin ELIXIR A cr,mposiçl1o e o sabor a •

•914, !levo dizer-lhe,,: sempre gradavel do ELIXIR -914> re
que o tel1h,) �mpregado, em corneodam-no como arma de
os ca�os de

.
IQdlcaçao apro- fadl manejo para o público

prlada (slftl's f'm varll.ls nf.' ,no combate á sllIliB, quallda
SUflR m�nife�taçõe,,) os reFul- de. que frequentf>mente a
lados lem SIdo s8tlsfatorloB, IH oveito no Ambulatorio da
pol8 são rapidos e duravel8, Maternidade de Santa Maria.
Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IATE CLUBE FLORIANÓPOLIS. Sábado, dia 17, grande -selrée-, em comemora�ão do 3.0 anlversário
de funda�ão. Inaugura�ão da praça de esportes e do novo edifício da séde social.

�s��i;1 �o�:\V;��,��o
. I O .

..

t te _ daE::t�fam��J;;r�Eh�j;;' �� esconcer ao es
86° aniversário. É o monarca

mais velho da atualidade, pois
está, há 37 anos, no trono- da
Suécia, ou seja tanto tempo
quanto Gustaf Wasa. Durante
o seu reino enormes progressos
se tem verificado na vida so

cial, econômica e industrial do

país. O Rei é o símbolo da uni
dade nacional e é amado por
grandes e pequenos. Num re-

Faz anos hoje o sr. capitão De cente concurso do tipo "Gal-

merval Cordeiro, da F.P.E. lup", 84% dos suécos votaram
a favor da monarquia. A sua

grande popularidade foi de
monstrada nos extraordinários

festejos, por ocasião do seu 85°
aniversário, no ano passado,

o jovem Antônio Boabaid faz quando O pOVO lhe prestou ho-
anos hoje. d too

..

O·
...--_

- - -.., ...... - .... -... menagens e a espec18.
aparecimento mais recente do
Roei foi no "National Day", o

dia 6, quando, como de costu

me, as unidades militares, or
ganizações, escolares etc. desfi-

11aram no estádio de Estocol
mo. O Rei, com a sua elastici
dade habitual, atendeu à ceri-
mônia durante duas horas. O

3 v.-l Rei Gustavo ainda joga o seu

N-a-A-c-a-d-e-m-i-a-d-e--- esporte favorito, o tênis. �ste
ano o seu aniversário será ce

Comércio fluminense lebrada, entre sua família, em

Niteroi, 12 (Estado) - Com Tullgarn.
a presença das autoridades flu
minenses e do general inspetor
da Região Militar, foi realiza
da a solenidade da instalação
do serviço de. educação prémi
litar e de educação física da
Academia Fluminense de Co

mércio, com sede em Niterói.
O serviço de educação pre-

,.-milit�r .foi confi�d? à direção I Gratiflc8'óeSdo médico especializado, Dr.
_

'

Aloísio Cavalcanti Caminha, e Iftc.orporadas
o de educação física ao profes-! .

RIO, 15 (EJ
.

- _Tendo em

SOl' capitão Valentim de Carva- vista a determinação do pre-
lho Bezerra. .

. J feito da cidade do Rio, o dr.
, Teixeira de Freitas, secretário

Vende-se 1 máquina i�-l geral de Administração, baixou
glesa de trípltce portaria, mandando íncorpo

expansão, de 180 HP norni- rar os vencimentos do funcio
nais; 1 caldeira regime 7 qui- nalismo da Prefeitura as grati
los de pressão; 1 bomba de ficações adicionais em cujo gô
duplo efeito de 4"; 1 cuba de zo se acham, os respectivos ser

cobre. Tratar com A. L. Alves. ventuários. Para cumprimento
Rua Deodoro. 35. .da medida, a Secretaria de Ad-

o ministração faz ciente aos fun-
A espionagem nazista cionários em tais condições que
no Brasil

,. .

deverão apresentar, ao respec-
Uma correspondência da \ ci- tivo responsável pelo Núcleo,

dade de Pelotas, no R. G. do seus decretos de provimento,
Sul, para um diário do Rio de a-fim-de serem nos mesmos

Janeiro, destaca a propósito do apostiladas as referidas gratí
caso do "speaker" tr-aidor, Mar- ficacões.
co Antônio d!l Cunha, que se1--'-----------
re�0t:.dam, al�, alg�m.�as trans-I Jo'"go em patasrmssóes em língua »prtuguesa
da rádio de Berlim ouvidas em I d IPelotas, incluindo muitas vezes e cava os
notícias sôbre fatos e personalí- I Rio, 13 (A. N,) - A loteria TRAJES

dades locais, como, por exem-, turfista, denominada "sweeps- ����J�VERNOde Cr$ 390,00 a 480.

plo, a partida duma fôrça do take", que corre no dia em que GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465,
9° R. I" sediado em São José d? é disputado o grande prêmio COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.

Norte, A emissora nazista n.otl- "Brasil", que é a maior prova MILITARES Cr$3·20,00
CIQU com detalhes essa part1df�' do turfe brasileiro, foi aumen- ���ig���s de g�� �::8g
citando até os nomes dos o 1-, tada dum milhão para dois mi- COSTUMES de o-s 390.00 a 480.
eíaís que a comandavam, l lhões de cruzeiros. SAPATOS de Cr$ 50,00 a 255.

AGtNCIA: PEDRO SOARES -. 9

ANIVERSARIOS

Decorre hoje o natalício da sra.

Moda Silva Sartorato, esp8sa do
Ir, Mário Sartorato Sobrinho.

Hoje faz anos a ara. Celina W.
Silva, espôsa do sr. tenente Boa
ventura Silva.

Comemora hoje o seu dia nata

líeto o sr. João Aureliano de ASiliz,
alto .funcionário da D,R.C.T,

Passa hoje o natalício da rnerd

na Irene, filha do nosso prezado
conterrdneo sr, :tY'Ianoel de Freitas
Cardoso.

NILTON AMORIM e

SENHORA
participam a seus parentes e

ps.sôas de suas' relações o

nascimento de seu filho

NILTON-ANTONIO.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

........-_.;.._---_ -_- --.- --.- - _-, -_._-_-_._._-.-.........

.
RIO <Especial) - O "Diá

rio de Noticias" escreve que
enquanto. a população cario
ca continua à espera de pro
vidências quase de carater

burocrático, que atenuem,
pelo menos, a situação ca

tastrófica dos problemas dos

transportes urbanos, anun

cia-se que vão ser, dentro
em breve, grandemente fa
cilitadas as comunicacões
entre o Rio e Petrópolis; à
custa, embora, da importa
cão do material necessário

para isso: vinte autogiros
voarão daquí até lá, em via

gens que não durarão mais
de quinze minutos. Em vez

do trem-de-ferro, do ônibus,
do automóvel, o invento de
La Cierva, com a sua enor

me hélice horizontal, ligará
a cidade maravilhosa à cída-

,.de das Hortências em um

quarto de hora,
Mas, porventura, destina

-se essa inovacão a homens
de negócios, para os quais,
às vezes, os minutos valem
ouro? A pergunta tem res-.

posta na singela indicação
do ponto final da nova linha
aérea: Quitandinha.
E é curioso conjugar a no

tícia dessa iniciativa com es

ta outra: a de que se cogita
de fazer corridas noturnas,
no prado da Gávea.
Há alguns anos, as reu

niões se realizavam, alí, ape
nas aos domingos. Com o.
tempo, adotou-se a praxe de

.Resfriado
do Peito

Prlcclone este poderoso ungumtono
pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo da
prende vapores medícínaes, que •
!'eIpiram. Corta amaioria doSftIf'rla.

,

dos �a noite para o diL
".'

efetuá-las também aos sába
das, além dos feriados e um

ou outro dia, santificado. PH
rece que basta. Aquela pro
vidência tão louvavelmente
decretada pelo coronel .·.\lci
des Etchegoyen, quando

.
chefe de Polícia, fechando as

.

agências de apostas, que se

multiplicavam por todos os

Ocantos da Cidade, é o melhor

argumento contra os males
da jogatina feita nas patas Festa do Sagrado Coração de
dos cavalos. De modo que a Jesús
tendência, deve ser no senti- Para introduzir esta festa ser-

do, não de aumentar, mas de viu-se Deus mais uma vez de uma

restringir as oportunidades religiosa· Sta. Margarida Maria

dessa l'og·atina. Alacoque, da Ordem da Visitação
de N. Senhora, achava-se diante

Além disso, as corridas à do Santíssir.no Sacramento fazen
noite exigirão o emprêgo de do adoração -''na dia 16 de junho
material de ilumínação (age- da 1675, quando t..ús mostrou-lhe

) d· t
. - seu Coração, encarreqando'a de

ra escasso e IS raIrao para trabalhar para que se celebrcsse uma
aquele 10('[\1 numêroso�,. <lU- festa em honra do Sagrado Cora

tos, com prejuizo da popula- ção do Redentor todos os anos na

ção, em geral, e do "stock" primeira sexta feita depois da oita

de combustível, sujeito a ra-
va de Corpus Christi. E Jesús mes-

mo indicou a significação desta
cionamento. solenidade: que os homens dessem

Seja, porém, como for, satisfação pelas inúmeras ofensas

tanto a linha aérea para o e pela inqratidão'e frieza com que

Cassino, como as reuniões é tratado o Coração de Salvador.
, .

t
A santa dirigiu se a seu confessor,

turfistas a luz dos prole 0-
o beato P.Cláudio de la Colombiê-

res, são dois fatos bastante re, S. L, qu s foi a apóstolo desta

incompreensíveis e descon- devoção em França e na Inglatel'
certantes quando se prega o .

ra. Reis e príncipes, cardiais e bis

esfôrço de guerra e quando, pos e leigos sem número pediram
aos Papas a concessão da festa.

sobretudo, há milhares de Foi Clemente XIII que, em 1765

brasileirçs que .. se aprestam atendeu a estes pedidos. Deste en

para partir rumo aos cam .. / tão,�á ma�s país e� que os bons

pos . de batalha. Aqui no
catobcos nao se ':.nlssem para de'

,
.

' sagravar o Coraçao de Jesús dos
Brasil, mos�remo-nos dignos crimes e ultrajes públicos e' par
do seu heroismo e do seu sa- ticulares.

crificio, pensando em coisas -------------

sérias. CHEVROLEJ

do diasanto

R E N N E R (;aixas para
laranjas

Vende-se urna limusina marca

Chevrolet 1936, com rádio, equipada
a qasog�nio, em perfeito funciona
mento. Tratar na Casa A Capital.

5 v.-I

Rio, 14 (A, N.) - O maestro
Kleiker, que veio dos Estados
Unidos especialmente para re

ger a temporada lírica do Rio,
e que, apesar de alemão, é an

ti-nazista e considerado um dos
Os Pálidos, Depauperados, maiores regentes do mundo, na

Esgotados. Anêmicos, noite de ontem, compareceu à
Magros, Mães Que Criam. residência do maestro Francis-
Orranças Raquíttcas rece- co Braga, o maior regente bra-

I' berão ti tonificação geral sileiro, que se encontra enfer-
do o rJ{snismo. com o mo, Depois da visita pe corte-

I
sia, que teve fases emocionan

tes, Kleiker escolheu as peças
de Françisco Braga, que exe

cutará na temporada. sinfô-
�� ....... � nica.

. ,

SANGTJENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Grande maestro

Funcionários
Rio, ;14 (A. N.) - A Cornis- aposentados

são de Frutas conseguiu da Pelo decreto-lei 6.561 de 6 de
Rêde Viação Paraná-Santa Ca- junho corrente o presideate tia
tarina a

" prioridade para o República concedeu às famílias
transporte de madeira e, as- dos funcionários federais apo
sim, dentro em pouco, poderá sentados que faleceram, a títu
fornecer as caixas indíspensá- lo de funeral, importância cor

veis para o restabelecimento respondente aos proventos de
da exportação de laranjas para um mês.
a Argentina e Inglaterra. O Clube Municipal do Rio

de Janeiro que há muito vem

EnS.·DO Superl·or pleiteando amparo idêntico pa-
. . .

ra os servidores da Prefeitura
R�o, 15 (A. N.) - NotICIa.-se carioca, dirigiu-se ao prefeito,

aqui �ue a refo,rma do, ensine reiterando as suas solicitações,
supe,rlOr �ntr�ra e� .vIgor a. já agora no sentido de que seja
partir de janeiro proxrmo, mas, 'extensivo às famílias dos fun
que, já nos ,úlJtimos meses dê:-' cionários municipais aposenta
te ano, sera amplamente di- dos, que faleceram igual bene
vulgada, para conhecimento tícío concedido aos servidores
dos interessados. .inatívos da União.

,&-.-.--�._....-.-.---•.",.•..-_.•...•-.-_.

.-_.•.•- •.•-.-.-....-,_-...-.-.-.-.-...- .........-.-•.

CARTAZES DO DIA
HOJE 6a.teira HOJE

CIHE «IMPERIAL))
.

A's 7,30 horas:
Quem era O autor dos crimes misteriosos que perturbavam a

vida alegre da Universidade? Uma gostosa mistura de comé
dia, drama, m.istério, romance e música, com Betty Jane Rho
des •• June Preisser , Eddie Bracken , Phillipp Terry e muitas

lindas pequenas:
.

.A letra acvsadora
COMPLEMENTO ]'\TACIONAL (Natura))

A CIENCIA POPULAR N' 4 (Short Colorido};
. A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços 3,00 e 2,00 Impr. 14 anca
--------------------------�

Domingo, simultaneamente, no Odeon e Imperial,
Dowall, o garoto revelação, com Anne Baxter e

Wooley •. em:
.

, Ab�ndonados
O tilme que ,ficará para sempre em s�u e6ra�ãQ •

Roddy Me
Monty

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fabricante e distribuidores das afamados cori.

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de ccsern iros , riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnor-íns e aviamentos

para alfai<:ltes. que recebe. diretamente dos
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido. de lhe fazerem uma

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

-

o Hitlerd.esucessor
Vários são os depoimentos

insuspeitos que afirmam que
a Alemanha, não obstante
aindà ignorar a situação em

que ficará depois da guerra
(para ela já perdida), cogita
de nova campanha de rehabl
litação militar, política e eco

nômica. Está na intimidade
de Adolf Hitler, segundo de
nunciam os' mais argutos ob
servadores da psicologia ten

ta, o homem que pretende
continuar a obra nazista, se

bem que em outros moldes,
dando ao esfôrço que então
será desenvolvido, naquele sen-

tido, um caráter secreto ou

subterrâneo. Êsse trabalho de
sapa está muito nos processos
de que se têm utilizado até ho
je os alemães.
Não se trata de personalida

de fantástica ou ainda habil
mente dissimulada. Martin
Bormann é o tipo perfeito do
ariano imbuido de idéias ma

cabras, partidário rigoroso do
aniquilamento das raças e na

ções que constituirem um tro
pêço às aspirações de que o

fuehrer tem sido arauto. Como
auxiliar do atual ditador da
Alemanha, Bormann apresen
ta, em abono da missão que
lhe atribuem, um curso com

pleto de espionagem e de ati-
vidades secretas. E também se I d'·d tIh!? atribue uma ferocidade NOVOS li IVI a ex ern8

- sem exemplo, mesmo entre os I e Anuncia-se que, durante es-
mais reputados carrascos do USADOS ta semana será iniciado o pa-
Reich, quando caem em sua al- gamento da divida externa do
cada a tortura e o fuzilamento COMPRA e Brasil, nos termos do acôrdo
de presos. Desempenhou pa- VENDE celebrado em fins do ano pas-
pel relevante na rapinagem da • sado. Os entendimentos finais
grande fortuna do industrial Idir.mas por- para êsse efeito já foram ultí-
Fritz Thyssen. tuguêll. aspa- mados com êxito completo. 'I'ô-

Se se tratasse de um indiví- nhol , francês. das as dificuldades que aindainglês. etc.duo normal, de bravura verti- ., restavam foram removidas. Os
cal e coragem Iimpa,' poder-se- Romance. Poesia. Religião, Aviação, delegados do Ministério da Fa
ia dizer dêle como é corrente: Matemática, Física, Química, Geo- zenda enviados a Londres e

logia, Mineralogia, Engenharia cí-
é um.homem, Ficará mais cer- vil, militar e naval, Carpintaria, Nova Yorque realizaram nego-
to dizer-se que é uma fera. Re- Desenho, Saneamento, Metalurgia, ciações que deram os resultados
servam-Ihe a missão oculta de Eletricidade, Rá�io, Máquinasi Mo- satisfatórios que era lícito es

nerturbar por todos os meios tore., Hidrául�ca, . Alvenarin:, .

Agri' perar. Os representantes dos
1; , cultura, Vetennárla. ContablhdClde, ít da conquista da paz pelas Na- Dicionários., etc, etc.

I
portadores de tí ulos concor a-

.................................................... ram, c.om ,as providências ne-

cessarias a execução das cláu-
culas do acôrdo. Assim, será
efetuado em Nova Iorque o pri
meiro pagamento, na impor
tância de trinta e quatro mi
lhões de dólares, aos norte
americanos portadores de títu
los brasileiros .

ções Unidas, sendo que o prin
cipal objetivo dessa missão é
perpetuar o nazismo no espí
rito da geração nova alemã.

Êsse Borrnann sinistro tem a

seu saldo uma glória germâni
ca: foi o precursor da "pure- I
za ariana da raça" e da elimi

nação dos que a contaminam.
Tal é a fera que os aliados não
deverão perder de vista, quan
do chegar a hora de agarrar os
carrascos nazistas, por sinal
também carrascos da própria
raça. - (Correio da Manhã).

M'
·

oveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORa
[a maíor organização .n o

gênero nesta cQpital]
Rua Joào Pinto, 4.

Fone 775.

CréditoMútuo Predial
Proor etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MA IOR CR s 6.250,00

Muito8 boníf.cceões e médico graUs
Tudo Isto por apenas Cr$ 1.00
-

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L, ALMEIDA
Rua Vida! Ramos, I'

....................................................

I

A��ncías e Representações em GeraJ
Matriz: Florianópolis ,..,.�....:r••"__.-..w....-J'_-,.,.�

Rua João Pinto, n. 5 Irmandade do Senhor Jesús dos
Caixá Postal, 37
Filial: Cr-esciúma Passos e Hospital de Caridade

Rua Floriano Peixoto, sln (Edif. �
Próprio). Telegramas: "PRIMUS" EDITAL DE FvRNECIMENTO
"Agentes nos principais rnurucípfcs De ordem da Mesa Administro>

do Estado tiva da' Irrnondnde do Senhor

õUê--;iáííâ'Vêftde,··-······ be:��ate�s le�::os C:Pit��SP!;��i;�
sem ccontrôle» .

aos interessados 4ue, até o dia 20
deste mês, às 12 horas. rec' berá

Rio, 14 (A. N.) - O minis- esta Irmandade e Hosp'ital, na sua"
tro da Agricultura denegou o Secretario, propostas, em carta.

pedido da Associação do Co- fechadas. de todos os artigos neees-
,

d
sá rios ao seu consumo, durante omercio Atacadista de pro utos semestre de julho a dezembro do

de aviários no sentido de Ins- corrente ano, Os: proponentes po
talar, em São Paulo, e fazer derão obter informações de todos
funcionar durante a guerra,

os artigos a que· se refere �Bte
.' . edital. no Hospito'l.postos de emergencia para a Consistório em Florianópolis. 6

venda de ovos independente] de junho de 1944.
de "contrôle " daquele Minis- JULIO PEREIRA VIEIRA,
tério. Secrétário

Acredita Das
comunicações

o sr Silvino Brito, secretario da
ministério da Fazenda e desta-::ado

I elemento
das organizações espíri

tas, no Rio de Janeiro, acaba de

I declorcr ter"certeza de que são
verdadeiras as belas comunicações

I atribuidas ao espírito de Humber
to de Campos" e psicografadas pe
lo médio Chico Xavier.
Escusou se de fazer declarações

em tôrno da pretensão da família
Humberto de Campos, de mover

ação judiciária corrtr-e a editoro
das citadas obras.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

'Vitaminizaeão do
arroz
Chegaram a P�rto Alegre dois

técnicos que foram estudar as pos
sibilidades da vitaminização do
arroz. em larqa escala, para con

sumo público. Nesses estudos está
interessada a Coordenação da Mo
bilização Econômica.
".,..-..-.-....- ....�......,......--......,.

MACHADO & CIA.

«Salão americano «

Recen temen te instaladO
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
la está funcionando o
" SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço garantido

Correias de tránsmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem aompet$ntia, e diretamente

da Fábrica I

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA. FARMACIA

R.a CODlflheiro Mafra, ".e 5 - FONE 1.642
Entre,. a dOlllittõ.

V. -15

Quando ..Igué!h. tal_ o .....

Iheiro da ilustraçllo a-cima" aa.-,..
lhe. em IIoInQvel gesto. um céJice do
excelente aperitivo KNO'l', �br..
'.. V. Sia. de &ere8Centar. ao "filT'Ld&
- .. gen�a;ESTEÉTM-
Bti'1 O I1EU APEiUTIV{J

pnED/LETOI
. .

Tol1E KN�T.

/

Exijnul O Sabão

"'VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CI A. WE'1'ZEL INDU8TRIAL-J()INVILL_E (Marc� re�i31.)

recommeuda ..se para roupa fina € roupa comrnum,

VI'f»oooora D..tKITWU IIIA CM. E SE611ROI
� ITAaAí �

o naufrágio do
«Vaquillona»
Informom do Rip que o procura

dor Carla. Américo Brasil, do Tri
bunal Marítimo Administrativo,
fe� uma representação contra o

comandante do vapor argentino
«Vaquillona», qu� naufragou na

praia de Campo Bom. perto do
i tarol de Santa Malta, nas _costas
I de Santa Catarind. Na represen.
t tação. pede a citação do coman·
dante como responsável Pelo .inis
tro, declnrende :que o naufrágio
se verificou em consequência ·de
êrro de navegaçãô.
I"�-.-•..,............-.-..- ....- ..,........--._..,."

;

........., .,.._ _ ....

A Estatística MiUlar, destinada I

facilitar a preparação rápida, e tio
das da Naçio, eldge que todo. o'
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiro�: lhe prestem cooperaçio,
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con'
't... I) Dralli) em pura. (D_ E. M.l.
'Ie 1942: - Art. 111. N. oSlo

. c;,�'3�� 'flRCt,L
••• '7

-
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titulando-se defensores do
povo, entretanto a êle se que
rem sobrepor, chamando a

si a iniciativa de governar,
em nome do povo, porém
sem consultá-lo, ou só per
mjtindo consultas viciadas
pela compressão.
Todo processo político

tem limite, além do qual a

garantia de que os gover
nantes cumpram seus deve
res e respeitem, por exem
plo, as normas constitucio
nais; que juraram guardar,
reside, em última análise, na
seriedade, no espírito públi
co dos que governam. "Quis
custodiet custodes?" No fun
do, o direito público de um

Estado não póde defender-se
jamais eficazmente, se con

tra êle há conspiração do

próprio poder. Ê o que assi
nalava há pouco, em entre
vista ao semanário "Diretri

zes", um dos mais argutos
jornalistas americanos, o sr.

Allen Haden, ao observar:
"O problema básico dos po
vos latino-americanos é a

ilegitimidade dos governos.
Até que os líderes, estadis
tas e políticos latino-ameri
canos chegam a ser bastan
te humildes, para aceitar a

decisão dos seus povos, vai
haver golpes, quarteladas,
revoluções, motins, conti
nuísmos ce guerras".

o ESTADO-Sexta·felf'a. 16 de Junho de t944 5
���at,_-����"����k••'�'ffli�Bi�·..��a.�M!�""" .ã IM a. ...

INDICADOR

DR. MARIO

MÉ_DICO

WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaiclna da Universidade do Brasil)

1):I.1ntel'no do Serviço de Cl1nica Médica do Professor Osvaldo Olívetra, médico do

Departamento de Saúde

CUNICA .Mli:DICA - Moléstias Internas de adnltos e crianças. CONSULTólUO

e IUiJSll)Ji:NCJA: Rna Felipe lSchmidt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
,

Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hosp ita l
de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO:\'SUJ/l'óRIO: Rua Nunes Machado, 7 (J�difício S. Prunctsco) , fone 1.444

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
H ESIDf:NCfA: Rua íV13l'ee",ll Guilherme. 5. Fun e 7X:�

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

'DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmiút, 8. Das H às 18 horas. Fone 1259.
nESlDE:NCIA - Conselheiro Mnfra, 77.

DR. BIASE FARACO

DR. GUERREIRO DA FONSECA
(,I,I:\'IC1\ DE ADUI,TOS E CRlAN('i�, DOBNÇAS nA PEI,E, D01!lNÇAS VE

Nf!;RK'\S, CortAÇÃO, FIGADO, ESTôMAGO, JUNS, VAmZES� UI,CERAs ANTIGAS.
• CO:\f/SULTóRIO - Fef ipe schmíot - 34 (2 as 4,3<0)

RESID:í:NCTA _ ESUe'V'es Júnior - 178 - F'10'l'ianópolis. TELEFONE - M 7G4

Todos os d ias pela manhã em Pa lhoc-a e Santo Amaro.

Os chamados à ba,r<!le ou à noite devem ser feitos por intermédio do Fa rma

cêutico A!l'ma,nelo el'Aoampora ma Fasmácis São Luiz, na Palhoça.
Atende chamados a qualquer hora <10 DIA oU da NOITE.

DR. ROLDÃO CONSONI
ClRUI!GIA GERAI, - ALTA CIRURGIA - :\lOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Facu,ldade de Medicina .da. Untvet-sídade d,e São Paulo, onde foi

Assíste n te por vários amos do Servíco Círú rg lco do Prof. Al íp io Corr-eia ,Neto..
Clru,'gm elo estõmago e vias biliares, íntest.mos delgado e grosso. tuó íde, T111S,

próstata bextga útero, ovár-ios e trompas. Var icocele, hída-ocele, varizes e hérnia.
." CONSULTAS:

das 2 às 5 horas à Rua F'elbpe Schru.id t, 2<l (altos da Casa Paraiso). T'el. 1.598.
Rb;S'lDtl:NCIA: Rua Este"es Júnior, 179; Tel. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �e Aoerret ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

tJONt!lUL'l'AS - Pela manhA: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

"'bad�, das 16,30 às 18 horas - CONSULTÓRIO: Rna Jollo Pinto .. 7. sobrado -

rone: 1.461 - ResIdência: Rua Presidente Coutinho, �3.

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

'ormado pela Universidade de Genebrs

Com prática nos hospitais europeus

Cllnlca médica em geral, pediatria. doen

cu do sistema nervoso, aparelha geníto
urinário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAUJ,O TAVARE�

Ü1H'SO de Radiologia Cllnlca com o <Lr

Manoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau

lo,). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

np\ro. _ Gabinete de Raio X - Electro

car<o!lografia cllnlca - Metabolismo ba·

181 _ Sondagem Duodenal - Gablnett

de fisioterapia - Labofat6r!() de mtcros

copia e análise cnntca. - Rua Fernando

Macbado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. SAULO RAMOS
ICKpeetaJI8LA em moléstlaa de .anho:r.. -

PartDe.

ALTA C1RCKGIA ABDOMINAL: NtO

lUal'o, ,�toI!cula. ürero, ovários, apêndice,
tumor ..... , etc. -- CIKUltGIA PLASTICA

00 PlLi"NIllO ._ Bérnlaa, hJdrocele, Y&

rtcoeele, Tratamento sem .Ior e operação
de HelJlllt'rolde8 " varizes - Fracturas:

aparelhOll de ICês8o. Opéra noe H08l1ltalll
de Florianópolis.

Praça I'"rt>lra e OUyelra, 10. Fone. 1.001.

8or'r1o: 11.. 14 la 11 bor.., diariamente.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro
I RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo

denais, câncer do estômago, are
cões das vias' biliares, rins, etc

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

.

nos e efic!lzes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-eur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmid�
Du W às 12 hrs., e das 14 às 17 hra

__ leleíQue 1,476

,

Dr. LAURO BAURA

Vendem-se: uma na Rua Ferrion
do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las, cópa cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00
Tres na Rua Uruguay, de madei

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

tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
úgud, medindo o terreno 30x12xl,5
por Cr$ 12.000,00.
Urna na rua Almi�ante Alvim,

com 2 quartos, sala, dispensa. vo
ronda etc., terreno com 26x45 por
Cr$ 20.000,00.
Urna na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Preço de venda Cr$
60.000.00.
Uma na rua Frei Caneca, recen

construido com 3 quartos, etc.

Preço 32.000,00 cruzeiros.
UIT1J.a na rua Oswaldo Cruz [Es

treito') 3 quartos, sala etc.. terreno
com 16x32 por 16.000,00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas residencids) por Cr$
70.000,00.
Uma na rua General Bittencourt

por 35 000 cruzeiros.
Urna na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiros.
Uma em Coqueiros, ótima resi

dência, na praia, por 15.000 cru

zeiros.
Uma no Estreito, com 2 quartos

etc. por 7.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Major Costa, recern

construida por 45.000,00 cruzeiros.

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powsld, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000,00;
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.

Pedirem transfere
.....

nela para Um na rua Almirante Alvim,
�. U com 9x45 metros por 11.000,00.

f t d
- - Um na rua Camboriu com 25x45

a ren e e IDvasao metros, vende-se também a me-

WASHINGTON - (INTEH.·- ao-ia pata ir ao encontro do
tade P?r. 20.000,00 cruze�os. Ab.. S Um otImo lote em Joao Pessoa,

AMERICANA) - Além do nú- desejos de numerosos SÇllda-j 00m ônibus à frente, C1'$ 10.000,0.0
mero, do formidável equip 1- dos, que desejavam participa!' Um na rua Frei Caneca com

mento e do treinamento ex·-
.

com seus compatriotas e co- 113x40 mts. Preço 8.000,00,

cepcional, as fôrças que' est 0"0 'mo camaradas de armas bri- CHACARAS
libertando a Europa do jugo de tânicos, na grande empresa de Uma em Barreiros com 63.000
Hitler contam com um mor.il ] desembarque no oéste euro- mts2. 30.000,00.
dos mais elev·ados. Prova el:"'· peu. Êsse elesejo é eloquente Informações com A. L. ALVES.

so são os fatos e algarismos demonstração do espírito com-
Rua Daodoro 35.

que o Departamento da Guer- bativo dos norte-americanos e Os órgios da Estatística MilitaI
ra deu à publicidade recente- ela sua perfeita compreensão têm apôio legal, quando 'ntimam

mente por onde se verifica elo alto ideal que estão defen- o produtor II o vendedor a mostrar
'. loque possuem em seus estabeleci-

que milhares elos homens qU91 dendo. beatoL (D... 11.).
servem nas fôrças armadas pe ..

diram dispensa dos serviços
na metrópole, afim ele se jun
tarem às unidades de invasão.
A média desses pedidos foi de
duzentos por dia.
Ao ser estabelecido êsse pla

no de transferências, o Depar
tamento esclareceu que assim

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E 'l'RANSPOR'l'ES

reservas .

RIO (Especial) - Basean
do-se no seu noticiário tele
gráfico, o conceituado matu
tino carióca "Diário de No
ttícias" diz que as eleições
presidenciais em Cuba cons

tituiram uma página civica
honrosa para a jovem demo
cracia cubana. Pleito livre,
concorrido. ° candidato der
rotado cumprimentou 9 can ..

didato vencedor, reconhe
cendo-lhe assim o triunfo.
Foi ainda o candidato der
rotado quem proclamou a

excelente conduta da polí
cia, do exército e da mari
nha em todo o decorrer do

processo eleitoral.
.Ora áí está mais uma pro

va de que os povos latino
-americanos são tão capazes
de praticar o govêrno demo
crático representativo como

o povo americano, ou o pO-.
vo canadense. Toda a ques
tão cifra-se em que os gover
nantes latino-americanos se

coloquem na posição rigoro
sa de respeitadores da von

tade nacional, concorrendo,
com a autoridade, que de
têm, para que o processo re

lativo ao pronunciamento
dessa vontade siga um curso

normal.
A normalidade dêsse pro

cesso é, em regra, prejudica
da e adulterada não pelo po
vo, mas por aqueles que, in-

I

.Méd íco - chefe do Serviço de Sífilíís do Centro de Saúde
I

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE

AlvlBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
GONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

EspecIalista em Doenças de Senho
ras - Vias Ur ímárías,

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecçôes do aparêlho
genital feminino (Útero, ovários,
trompas, etc.).
Cura radical das Inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da esterfIí
dade.

Tratamen to moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob
contrõle endoscópico - Uretl'oscopla
- 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

I
Capnai o

COMPRAS E VENDAS
CASAS

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

Cr$ 71.656.189,20
Cifras do balanço de 1942:

ResponsabUldades .., Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .. ' . . .. .,.......................... Cr$ 70.681.048,2'0

'

Ativo . .. , Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos ülttmos 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. Pamf1lo d'Ultra Freire de Carvaiho, Dr. Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

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

Uruguá1. Heguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Africa. I

AGENTE EM Fl,ORIANÓPOLIS
C AMP O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
HoJe e amanhA ser' a sua preferida

ltroll'U .aclona18 e estrlUlJ{eiras - Homeopatlu - PerhJmarlu
Artl&,o. de borracha.

GlU'aD� a exata observ4nela no recelt1lAr1o m6moo.

P.BEÇOS MÓDI€OS.

Ctrur&"la e Ortopedia. Cll.nJca e Ctrurct.
do toeax, Part08 e doençaa de senhora•.

:::ONSUL'TÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
rlamente das 15 às 17 boras. RESID:IlN·
:lA.: Al.m.1nmt" .A..I't'Im. 86. Fone 7111.

DR. REMIGIO
CLtNICA M:eDICA

Moléstias Internas. de Senhoras e Cri·

mças em Geral. CONSULTORIO: Rua

�eltpe Schmldt - Edl.f!clo Amélia Neto.
rone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horlUl. RE·

SIDmNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newlon d'Avila padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. sãe encontradas nos balcões da

Oasa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

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

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

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, da.'1 16 hs. em diante
Relid: Vielal Ramo., 66,

Fone 1067,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o general De Gaulle esteve em Franva.
LONDRES1 15 (U, P.) .... o GENERAL DE GAULLE REGRESSOU À INGlATER-,�
��A, DEPOIS DE SUA VISITA À COSTA DA FRANÇA, o N D E DESEMBARCA ...

RAM AS FÔRÇAS BRITÂNICAS E NORTE-AMERICANAS. NÃO FORAM FOR ..

NEC�DAS EXPl.ICAÇõES SÔBRE A VIAGEM DO eH EF"E-DO-GOVÊR,NO DE
ARGEL, QUE PRONUNCIOU RÁPIDA ALOCUÇÃO AOS FRANCESES, DU
RANTE SUA PASSAGEM PELA CIDADE DE ISIGNY LOCALIZADA NO ESTUÁ ..

R;O DO RIO VIRE.

Inteiramente destruida· a cidade de Tilly
Londres, 15 (D. P.) - Os J I ram em Montbourg. Contudo o

I canhões aliados. estão.atacando I deixa ent�ever ': iI?portância d�senvolvimento da batalha �s
I (,()111 grande intensidade as I que os nazistas dao a posse da-I ta-se processando de forma ia

posições nazistas, entre Caen e
1

quela cidade. Os aliados estão vorável aos aliados, o que dei
Saint-Lô. Informações oficiais forçando os alemães a ligeiras xa entrever o início, brevernen-

D b S
.. salientam que as fôrças alia-I retiradas em alguns pontos. te, da acometida norte-amerí

esem arcaram em illpan das C?nsoli?aram suas �osições N� zona er:_tre C�rentan e Tro-1cana na direção de Cherburgo.
Washington, 16 (D. P.) _ O alto comando naval anuncia lem Tllly, cId8:de que fOI t�tal-Iarn,> e e�L.e Troarn e Mont- Na frente de Ca:entan, tar:--

que tropas norte-americanas desembarcaram em Saipan, sede �nente �e>strUld,:, durant� a lU-I b�Ul s. contmua.a luta ent!� os I ques no.rte-amepcanos. abr:
do govêrno das ilhas Marianas. ta. As fOI ças all�das estao em- aliados e o� nazistas,

>

As fOI ças

j
r�m cammho ate Les Saíblons,

Washington, 16 (D. P.) _ O comunicado do alto coman- penhadas �m violento comba-Inorte-.amencanas refizeram as sIt�ada a 9, kms. de Haye du

do naval que anunciou o assalto norte-americano em saiPan! te c.ontra ce�>ca de 500 tanques Isua�
lmhas e� Carel2-tan, o que PUltS, ao oeste da estrade de

acrescenta que os desembarques na referida ilha continuam, l nazistas na area de Caen, o que _�ntletanto, amda, nao alcança- Cherburgo.
--------------------------

apesar da grande oposição japonesa. Saipan se encontra a 1449
milhas a sudoéste de Tóquio.

Florianõpolis, 16 de Junho de 1944

Os aliados conquistaram rtarni e Orvieto
. Roma, 15 (D. P.) - As fôrças aliadas ocuparam Orvieto e

Narni, durante a jornada passada. Outros despachos acrescen
tam que, em ambos os lados do lago Bolsena, os aliados conti
nuam avançando, apesar da resistência oposta- pelo inimigo.
As fôrças aéreas aliadas atacaram diversos pontos da Itália
entre os quais o porto de Legorn. Outros bombardeiros con
centram a sua ação contra as refinarias de petróleo na zona de
Budapeste e outros objetivos no nordéste da Jugoeslavia.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·PIIIILIII
1�III[aIR

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
'Ô'õHICP. CAPltAII
!,R.ix�l�·�NCIA

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

Mais de mil
bombardeiros .

Londres, 15 (D. P.) - Li-l Fracas.saram as

berators e as Fortalezas voado-I'
tentativas

ras, em número superior a mil, Londres, 15 (D. P.) -1!ra
atacaram, esta manhã, as li-I cassaram todas as tentativas
nhas de comunicacão nazistas

I
nazistas para reconquistar Ca

na costa de invasão, entre rentan. O alto comando aliado
Beauvaís e Bordéus. Foram informou que as fôrças norte
avariadas inúmeras estradas, americanas conseguiram repe
que servem ao abastecimento, lir o inimigo, que sofreu pesa
das fôrças nazistas na penínsu- : das baixas e se retirou a vários

la de Contentin. J quilômetros.

Fanatismo
nazista

Orlando Scarpelli o embaixador
Batista Luzardo

,
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