
Já estão evacuando a capital
ESTOCOLMO, 17 (U. P.) _•. INFORMAÇõES VEICULADAS PELA EMISSORA" FINLANDESA E ESTAMPADAS NO "SVENSKA
MORGONBLADET" REVELAM QUE o CHEFE DA DEFESA PASSIVA DA CAPITAL FINLANDESA BAIXOU INSTRUÇõES NO
'SENTIDO DE QUE AS MULHERES E CHIANÇAS EXISTENTES NA METRóPOLE SEJAM IMEDIATAMENTE CONDUZIDAS
PARA Ô 'CAMPO. TôDAS AQUELAS PESSOAS QUE SE ANTECIPÀRAM A DEIXAR HELSINKI RECEBERAM ORDENS TER ..

'"

MINANTES PARA N10 RETORNAR À f:APITAL.

o
IAvallçarn na' península �e' Conteotin

Londres, 17 (U. P.) - As comportas da cidade. Podere

fôrças norte-americanas avan- sas fôrças norte-americanas

çaram em toda a longa frente movem-se para o ocidente. No
da península de Contentin, es- setor nordéste da península, a
treítando o cêrco em derredor situação de Montebourgo pare
dos alemães. Combate-se feroz- ce confusa. Enquanto isso, en
mente até Caen, onde há indí- tre Monteburgo e Quineville
cios de que os germânicos se prosseguem os ferozes comba

preparam para abandonar as tes sem mudanças apreciáveis
posições que defenderam te- na situação. Entretanto, asse-

Florianõpo!is- Sábadol 17 de Junho de 1944 H, 9134 nazmente. Êsses indícios mais gura-se que os norte-ameríca-

_

_
se robusteceram depois de que I ias limparam de inimigos e

....Proclamação do Comité Nacional da Alemanha Livre�=::::
Nova Iorque, 17 (U. P.) - A condenadas. Já há tempo que é um dia ganho em suas vidas Três pontas-de-Ianças russa's

radio-emissora de Mos c o 11 a guerra se converteu em guer- impedir que a camarilha de Hí- ",'O • •

anunciou que o Comité NaCio- ra particular".
.

tler continue a guerra! For- Moscou, I? (y. �.) - Os r�ssos est�o conduzindo a otensí-

nal da Alemanha Livre, por in- A proclamação diz ainda: mai comitês populares em tO-I
va contra a Fínlândía, por meio de tres P?derosas ponta�-de

termédio da União Soviética, "Alemães na Pátria, tomai em das as localidades e distritos lança. puas de .suas colunas avan�am através da segunda lmh�
lançou uma proclamação diri- vossas próprias mãos a sorte rurais para libertar a Alema-j defensiva dos fml�ndeses; a �erce�ra marcha pela �argem OCI

gida ao povo e às fôrças arma- da Alemanha! Fazei tudo para nha do domínio de Hitler!"

I
d�ntal �o }�go Ladoga. Os fml�ndese�,. em �ua retirada atEa-

das da Alemanha, exortando-os .·_........� .w.-..-..-..-..-..-..-..-..__-�................w.__.........--..-..---.... ;res da reglao dos bosques e lagos, estao deixando os alemaes

a "tomar em suas próprias Para fechar o corredor de «Cberburgo» I a�, �argens da� estradas para tentar�m en�ravar o avanço so-

mãos o destino da Alemanha'
.

I víético. Em muitos casos, os russos sao obngados a abandonar:

e "fazer tudo para impedir que Londres, 16 (U. P.) � �s fôrça� nor�e-an�e:icanas ef�- as vias �a�u�a.is e abrir novas estradas, afim-de prosseguir sua
a camarilha hitlerista continue tuaram novo avanço na direção de Sa.int-Lô, partindo dos bos- caça ao inimigo em fuga.
a guerra' ques de Cressy. Informações autorizadas salientam que, na. --------------------------

Ao anu�ciar que "a guerra
zona de lVIonteburgo, c�ntinuam a tra,:"ar-s� viol�ntos c�mb:- O prucedimento dêsses «aliados»

já está travada em várias tren-] tes entre os ,n?,l'te-a;nencanos e os .n�zIs�as. As forças altadas,
.

A

- III

tes, coisa que Hitler mesmo ado 'e�lt�eta.nto, e ja estao. a. p:que?-a distância d� Valognes. A re- Lo?-?res, 17 (U. �.) - Na Camara d_Os Pares, lord Vans!-

mitiu que colocaria a Alema- sIsteI�cIa oposta. pelo lllIn::IgO e sumamente VIOlenta, mas, ape-
J ta:t crrtícou a Turquia por haver permitido A

que n�vios ale

nha em situação de desespêro", sal' dISS�, os aliados con�tllluaram avançando. Out:os despa-] m�e� �bar:donassem o mar Negro. DIsse q�e esse fOI um "ato

a proclamação afirma "que o chos salIentll;_m que as forças norte-amerrcanas estao efe�uan- hOS�Il e. lllS�OU para que a Inglaterra envie
�

uma nota pedín

povo e as fôrças armadas da do �enaz esfôrço para fechar o corredor de escape das for�as do !ndemzaçao pelos dano:, causad�s aos aliados
-

com a Iiber

Alemanha estão entrando na naztstas na area de Cherburgo. Segundo consta, o refendo taçao destes navios. Apreciou tambem o "curioso procedimen
ultima fase da guerra". corredor tem menos de 4 quilômetros e está ameaçado de ser to de tão singulares aliados, manifestando a sua opinião de

Em seguida pergunta-se: completamente cortado, devido aos tenazes ataques dos tan- que a guerra poderia ter sido apressada se os turcos houves-

"Qual é a finalidade de tudo aues e da artilharia norte-americana. sem dado algum valor à sua palavra.
isto?" A continuação desta I • • •

'guerra perdi.da só tem signif�-I Esta satisfeito... Icado para Hitler e sua carnari-

lha, os quais consideram que Londres, 17 (U. P.) - Se
.cada dia de duração da guerra gundo uma irradiação de Ber-

ifeíOrç-õs--á·iêmaes·� '���te a�e S��t:?���V��\�d�brr�s�
Londres, 17 (U. P.) _ Infor- pondente do D. N. B., o mare

mações não confirmadas dizem chal ,,:?n Runsdstedt decl!,Ho�
que o aeródromo de Amberíeu estar absolutamente satlsfe�
está com os guerrílheiros fran- to com o curso dos aconteci-

mentos".ceses enquanto outras unida-

.

-des de "maquis" sitiam Forte
de l'Écluse. Caíu Terni
Notícias de Genebra dizem

que estão chegando reforços
.alemães ao Jura e que os guer
rilheiros capturaram muitos
alemães, feitos refens para o

caso de se efetuarem as exe

euções dos "maquís" aprisio
nados pelo general Rundstedt.

II '1\1� ANTWH HUHW 1)1<; �A�'I'A eATARI�A

Proorietário .e Diretof·�erentf' - ALrlNO FLORE�

Ano XXX

Roma, 16 (U. P.) - Temi
foi conquistada pelos aliados,
anunciou-se oficialmente, Si

multaneamente, a notícia reve

la que os contingentes do ge
neral Mark - Clark estão - se
aproximando de Grossetto.

•

,

4s Super ..Fortalezas saíram da China
Washington, 16 (U. P.) - Informou-se que os aviões, que

ontem atacaram o Japão, partiram de bases da China, as quais
fOI'am concluidas recentemente. Dois B-29 foram perdídos em

consequência de acidentes. Dêstes, um tripulante foi salvo.
.........,___-.r. w......._- -.-_...-_......_-_-�.....-_-.-_-_-.-_-....,........... -_............,."..............

Um aparêlho único no :Mundo
São Paulo, 16 (A. N.) - Acaba de ser anunciada aqui a

descoberta dum aparelho denominado "Esplig'mo-fonocardió
graío ", de autoria do médico da Aeronáutica Hamilton Ca
príglíme, que amplia, numa proporção de um milhão e duzen
tas mil vezes ,os ruídos do coração permitindo, por exemplo,
tomar pulsação dum aviador em pleno vôo, Êsse aparelho, que
"V�i ser experímentado sob os auspícios da Aeronáutica, é con
xíderado o UlllCO do mundo.

Em cromo fundo aço desde , Cr$ 425,00
Folheado, desde. . . . . • • . .. Cr $ 51,0,00

* * * * * * * * * * * * * * * *

,

E

DOCUMENTADA A

c§arantia
(ontra ódentes

,

,DO RELOGIO

* * * * * * * * *

r
gratuito do Tissot, Tissot é um

relógio moderno e de linhas ele
gantes. Veja nas boas relojoarias
os seus mais recentes modelos. E
observe como nenhum outro reló
gio de qualidade é vendido por
preço tão accessivel.

Ao adquirir um Tissot - o relógio
que nem a eletricidade desregula
- o Sr. recebe um documento de
absoluta confiança. É o certificado
de Garantia Contra Acidentes, vá
lido por um ano - o tempo sufi
ciente para o Sr. se convencer da
precisão e resistência do Tissot. •

Assim, não importa qual a extensão
do acidente, não importa tão pouco
qual a peça que se quebre - até
mesmo o vidro - o certificado ga
rante o consêrto completamente

OMEGA

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORlOGERE
GENEBRA - SuíÇA
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Na Capital: 2
11, I

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00 .......�

Mês c-s 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

Ano
Semestre
Trimestre

No Interior:

Cr$ 80,O!)
c-s 45,00
C"$ 125,00

Dia 24 - Sábado
HOATE JOANiNA IFeda caipira (soirée) - Chita,

pelúcia etc. Prêmio individual.
casal, dupla e blOCO. OríglOa-
lidade, graça e alegria - Pi-

nhão. melado, batata·doce e

aipim.-Músicas earacterísticas.
- Danças do tempo do onça.
Mesas à venda na Joalheria
Modtz, a partir do dia 19.

I:N ,B. E' vedada a entrada aos

sócios em atraio com a

J� t_e_80_u_r_a_r_ia_._. �· �

Sapatos, para Senhoras
os preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41

Associacão Comercial de Florianópolis
(onvo<açáo de A5s�mb!éia Geral Extraordinária, para a

reformá dos Estatutos

RENNER:

De acõrdo com e que ficou resolvido em sessão da
Diretoria, realizada a 9 do corrente, convoco os sra sócios
ila Associação Comercial de Florianópolis para a sessão de
Assembléit Geral Extraordinária. a etstuar-ss na séde

U social. rua Trajano, 13. sobrado, no próximo dia 23 de
m protesto junho ele 19ft", às 19 horas. nare o fim exclusivo de ser

t
discutido o proteto dos novos E� tatutcs.

-. . Não havendo número, à hora marcada. ter-se-a novaEm algumas c�dades da B�l- chamada meia hora depois, quando a A�sembléia funcio
gica, as autor�dades alemas nará com qualquer número de associados.efetuaram o regtstro de todas De acôrdo com o artigo lO dos amais Estatutos, "será
as adole�centes entre 15. e 18 constituida a Assembléia Geral. sempre que. além da
anos de Idade, com o evidente maioria dos membros da diretoria. estiverem f&unidos
propósito de as ma.ndar para mais de vinte sécíes, efetivos ou fundadoresD•
as fábricas e gmnja? �a Ale- Florianópolis, 10 de junho de 19ltlt.
manha. Em outubro último, no ADAUTa FREITAS, lo secretarte.
distrito de Verviers, meninas 10 v.8
de 15 a 18 'anos foram obriga-
das a trabalhar em uma fábri
ca de armamentos.
Nessa circunstância, o Bispo

de Liêge, S. Excia. Mons. Luiz
J. Kerkhofs, dirigiu aos fiéis
uma Carta Pastoral concedida
nos seguintes termos:

"F'ícanads surpresos ao to
mar conhecimento de que o

Bureau de Recrutamento de
Verviers acaba de convocar as

meninas de 15 a 18 anos de
idade para serem empregadas
em trabalhos forçados. Vossos
sacerdotes compartilham vos

sa pena e pezar por êste acon

tecimento. Faz poucos meses,
quando todo o país estava
cheio de indignação por causa
das notícias sôbre as deporta
ções da juventude, o Episcopa
do belga levantou sua voz em

públdeo e solene protesto. Que
dizer hoje, quando êsse decre
to têm sido estendido para in
cluir as menínas, poder-se-ia
dizer quase em idade infantil,
quando ademais o trabalho ao

que são destinadas, está díre
tamente relacionado com fins
de guerra, e quando as fábricas
em que são empregadas são
as especialmente escolhidas
para alvo dos bombardeios aé-
reos?
"Custa-nos crer que tal

decreto tenha sido aprovado
nas esferas responsáveis. Por
isto, dírígtmo-nos imediata
mente ao Chefe das fôrças de
ocupação na Bélgica, solicitan
do sua intervenção para que
não se leve a efeito seme
lhante medida.
"Entretanto, unidos de todo

o coração com nossa querida
população de Verviers, e, em

particular, com as famílias
operárias que se acham amea

çadas pelo decreto em questão,
rogamo-vos, amados irmãos,
intensifiqueis conosco vossas

preces.�Dirijamo-nos, com con

fiança ilímítada, à Nossa Se
nhora do Rosárío, e sejamos
mais fiéis que nunca neste
mês de outubro na reza do s.

Rosário, tanto em particular
como em nossos lares.
Luiz J., Bispo de Líêge",
(Noticioso Católico Interna

cional)

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13'

Tel. 1022 - Cx. postal 139'

ASSINATURAS

Anúncios mediante contráto.

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

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

AFUNDADO EM TRUK. Vemos aqui urr rltlzcc1"r jaw'nps em chamas após o violento ataque ame
ricano cont a Trul<. -F'ô+o da Inter Americana-

TRAJES
De ordem da Mesa Administro. PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480o�.

CAPAS:tiva da Irmandade do Senhor
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465•..JesÚII dos Passos e Hospital de

Caridade. desta CapitaL previno COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170_
MILITARES Cr$ 320,00aos interessados quo, até o dín 20
PANTUFAS Cr$. 29,00dellte mês, b.s 12 horas. receblrá

esta Irmandade e Hospital. na sua
PULLOVERS de Cr$ 58.00

Sec-retaria, propostos, em cortas COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480 ...

fechadas. de todos os artigos neces-
SAPATOS de Cr$ 50,00 Q 255.
AGÊNCIA: PEDRO SOARES -. 9sários ao seu consumo, durante o

. _

semestre de julho a dezembro do A Esta.tística Mihla.r. destinada a-
corrente ano, Os proponentes po- lacilital' a preparação rapída. e tã1l.de.rão obter informações de todos das da Na�io. erige Que todos 011'
os. artigos O �ue se refere ê-ste

I perfeita quanto possivel, do apareedttal. no Hosp
í

to l. Iha:mento materia.l das fôrças arma-

�nsistórjo em f'lorianópo!is, 61 braSHei.l'.os lhe prestem cooperaçio.,de Junho de 1944 Bubtrah:-lhe .pôlo • trabalhar een-
JULIO PE'REIRA VIEIRA,

I '4 11 ", (1) R M.).
Secretário ".. 1942: - A r-t. IH. N. 1\,.

Irmandade do Senhor Jesüs dos
Passos e Hospital de Caridade

EDITAL DE FORNFCIMENTO

Aproveitem
Os mais
Tudo não

V-o 15

Por Que estão caros Os chapéUS 7
Um vespertino carioca, assinala que os preços dos chapéus;'

estão sofrendo aumento assombroso, chegando ao triplo dos
preços de antes da guerra. Um negociante do ramo, ouvido, de- .

clarou que só os fabricantes poderão explicar os aumentos..
quasi mensais nas respectivas faturas.

Todos OS Brasileiros, em príncípíe.,
estão sujeitos 'a convocação

Havendo-se tornado frequen- lhido pela autoridade militar-:
tes, ultimamente, os requeri- com patente no momento da.
mentos de reservistas, que pe- apresentação do reservista que

.

dem às autoridades militares: I foi convocado; 2°) � que a

quer 110 certitícado de que não mesma Lei do Serviço Militar, .

se acham convocados, quer a
I bem como reiterados avisos e:

declaração de que não serão recomendações de serviço, ve- .

convocados, e isso muitas ve- dam taxativamente às autori-·
zes, por exigência de autorida- dades militares declararem que
de e agentes do Poder Público, um RESffiRVISTA NÃO SER..4.
declarou o ministro da Guerra, CONVOCADO. visto como, em .

em aviso n. 1.510, para conhe- face do estado de guerra, TO-·
cimento geral, o seguinte: 10) DOS OS BRASILEIROS, de
- que a Lei do Serviço Militar qualquer idade, estão, em prtn
não cogita de certificado pelo cípio, sujeitos a convocação.
qual se declare que um reser-

vista não está convocado, pois

�
•

e:-sa condi�ã? _transparece da
' FA(� SEUAnUNCIO PELO

SImples exibição do CIDRTIFI-

C�"i4ifl1t'aJ'
CADO DE RESERVISTA, de- �. # IlrfiItC
vidamente anotado pela Cir- FOII:'f!!' '!li!J' i?J/:.
cunscríção de Recrutamento T!;>AJANO 14 1=ANDAR.
na data em que for exibido, o "'aoS' DA COf'lFflTAl/lA (IIIÇWYIIO

qual só permanecerá em poder
do reservista enquanto não
estiver convocado dado que \

êsse documento é sempre reco-

f EMULSÃO DE SCOTT
o maneiro mais foeil e se

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

Faça seu'l
anuncio

no
ESTADO-

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Casa SANI.I. BOSA
Óiariamente recebemos novidaues

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

I

! LIVROS
I

1QI3
'�
O.L.ROSA

flUA DEODOAO,33
'f'l0I210ttÓPOLlS

NOVOS e'
USADOS',

COMPRA e
,

VENDE
•

Idi<'ltnqs por-'
tuguês, espa-·
nhol, francês,.
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

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

.

Dicionários. etc, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em ação os patriotas franceses
LONDRES, 15 (U. P.) ... OS PATRIOTAS FRANCESES LIQUIDARAM VÁRIAS CENTENAS DE ATIRADORES, QUE SE EN

CONTRAM A SERVIÇO DOS NAZISTAS. FOI O QUE INFORMOU A EMISSORA DE BERLIM, TRANSMITINDO UM DESPA.

CHO DA AGÊNCIA "TRANSOCEAN"c SEGUNDO OS ALEMÃES} OS PATRIOTAS AGIRAM COM O AUXíLIO DE PARAQUE
DISTAS ALIADOS, QUE DESCERAM EM TERRAS FRANCESAS, LOGO QUE COMEÇOU A INVASÃO. OS COLABORACIO
NISTAS FORAM LIQUIDADOS EM RU10, FOLLOREC, PLOGONNEC� PLOUEGAT E EM OUTRAS LOCALIDADES FRANCESAS.

Festa de S., Luiz e S_ João Batista Na costa de
invasão
Dum Posto do Comando

Aliado, 17 (U. P.) - Os gene
rais Eisenhower e Arthur Ted
der fizeram visita ao setor
oriental desta cabeça-de-ponte.

APr (\ v "'I' tandos d s t I'd res
. Eisenhower conferênciou com

u t; - e o ra o Montgomery, Cuningham e ou-

o • � '.' tros comandantes britânicos
Londres, 17 (U. P.) - A polícia alema conseguiu Infiltrar

d te' a ar
um número considerável de traidores no movimento de resis- eL Ird' e 16' (U P) O ge-r

.

f lt d
. �

d b
on res ..

-

a����� S����l�::�:�:unaa�r�n�!����;a�,n� ���S�brig�Um:n;a�'�� I rera� ��s��ho;:er, c�m������
lisação momentânea em muitos lugares; porém, os líderes que e, � e '-' as

�

orças
F x� vi

conseguíram fugir estão agora tratando de reorganizar seus �atnas efm atçaod nba t �� ça d�
TUpOS

SI ou a ren e e a a a on
.g .

se encontram as tropas britâ-
nicas. Outros despachos salien
tam que o general Eisenhower
se mostrou bem impressionado
com o desenvolvimento da luta
na frente de Caen, onde estão
sendo travados violentos com

bates.

Ilesembarque na l-lha de Elba Pela quantia de 1.200 cruzeiros,
U a Prefeitura de Biguaçú. vai corra-

huir um necroterio no eemitério
Londres. 17 [U. P. - Urgente], - O comunicado das atividades daquela cidade,

'

terrestres aliadas informa que um destacamento do Exército Francês
1l.eserr.barcou, com o mais inteiro êxito, na ilha de Elba. O desem
barque deu-se na madrugada de hoje,

Nos dias 21 até 25 haverá grandes testas populares na

Capela de Nossa Senhora de Lur.des e S Luiz da Pedra Gran
de, e qu e c m st.a r ão de novenas, leilões, barraquinhas, música,
fogos, etc. São juizes dest ss festividades o sr, Celso Ramos e

WB exrn». e spôsa d Edite Ramos.
.

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviada

com o uso das

VER DADEIRAS

PASTILHAS VALOA
vendidas só em caixas

com o nome

VA_�DA
"à licença do D. N. S. 1'. N° l86

�_

""" .
de 26 de Fevere.iro 90."

•

Jl.te de 1935 fI/J'> V'

"lho/ 0.002. Eucalyptol O.

·ULTIMA HORA

Londres. 17 [U. P. - Urgente]. - Informações da emissora de
Berlim revelam que os aliados desembarcaram, na ilha de f.lba,
em-�rente da costa italiana, às 3 horas da madrugada de hoje.

Roma, 17 U. P. - Urgente - Os exércitos anglo-americanos con

quistaram as cidades de Spoleto, Folignp e Grooaeto-
-

Roma, 17 -U.P.-Urgente- O Q. G. Aliado comunicou: «17 de ju-
nho Um destacamento do Exército Francês, sob o comando do gene
'l'al De Tassigny, sob a direção do Comcmdo Supremo alia:io, desern
barcou com inteiro êxito na ilha de Elba.

Londr.es, 17 -U·P.- O gen�ral Charles De Gaulle re;rressou a
.Argel (Africa do Norte).

As "bombas voadoras" alemãs
Londres, 17 U. P. Urgentes- Segundo se apurou agora. os

"bombas voaderas" nazistas estãe sendo lançadas da zona do Passo
de Calais (França). frisando-se que "a tomada da referida zona pe
los Aliados eliminará, pelo menos temporàriamente. a ameaça das
·referidas bombas".

.

Londres, 17 ·U. P.- Fôrças aéreas aliadas bombardearam está
�adrugada a cidade de Berlim. Segundo revelou a D.N.B·, o ataque
foi intenso. tendo sido efetuado por Iôrçc s aéreas inimigas de grande
lloderio. Outros despachos adiantam que os alemães. por sua vez,

lançaram novos "Aviões Robot" sem pilotos contra o sul da Ingla
terra, onde causaram danos e vítimas. Aviões e "Luftwaffe" também
sobrevoaram as Ilhas Britânicas. aparentemente em vôo de reconheci
mento.
....................................................

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

,
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19
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..

«Getúlio Vargas 'para crianças.
A Prefeitura de Bigua cÚ adqui

r iu , por 400 cruzeiros, cem exem

plares do livro "Getúlio Vargas
para c.r,iQnça�»" ,editora.do pela Em
presa A NOIte , do RIC.

Vôn··íiundsiedt--___"�
movimenta reservas
Londres, 17 (U. P.) - A

emissora alemã informou que
todas as posições-chave na

Norrnândia ainda estão em

mão dos alemães, mas os ame

ricanos recebem reforços para'
nova arrancada".

Os alemães dizem que Run
dstedt movimentou poderosas
reservas para atacar Montgo
mery em Caumont e Víllers

Bocage .

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

Farmãcia de plantá o
Estará amanhã de plantão a

«Farmácia Nelson».

�
•

Assista ao maior

"."radiofônico
I

de todos os tempos.

Necrotério

Família

Letizia
",'

X
'i,j \,

Família

Guanabara

Poucos soldaàos
enfermos
Londres, 17 (U. P.) - A pro

porção de enfermos, entre as

tropas aliadas na França, é
virtualmente nula. Esta revela

ção acaba de ser feita pelo
Corpo Médico aliado, acrescen
tando que tal situação se ve

rifica, mesmo, relativamente
aos casos de gangrena. Os gan
grenados - acrescenta. o co

municado - encontram rápi
da cura, graças ao progresso
dos métodos de tratamento. As

perdas. em consequência dêsse

mal, não vão além de 3 7r:.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

Lancadas-t-,ês
-r '-5==

divisões "panler»
Nova Iorque, 17 (U. P.) -

O Supremo Comando Aliado
informou que 6 marechal Rom
mel lançou à luca, nas áreas de
Caen e Tilly-Sur-Seulles, três
divisões "panzer", especialmen
te treinadas. Notíciou ainda o

alto comando aliado que L�OO
Fortalezas Voadoras e Libera
tors da Oitava Fôrça Aérea
atacaram sete pontes sôbre o

Loire. Pelo menos temporária
mente, essas pontes ficaram
inutilizadas.

Novas e imprevistas cenas de humorismo, espontâ
neo e sadío, criadas pelas incriveis complicações
de duas famílias rivais, que têm uma "diferença"
a resolver. A família Letizia quer arrazar a fa

mília Guanabara, não deixa por menos!... E cus

te o que custar a família Guanabara. pretende
pôr fora de combate a família Letizia. Quem ven

cerá ?oo Qual é o seu palpite ?oo. Divirta-se a valer,
acompanhando o desenrolar deste formidável "su
rurú", em quatro eletrizantes "rounds" por semana.

• r.1

I I
Ouça este sensacional prJgrallld

nas emissoras:

I PARI\NAEN3E:

I
Todas as 2as. 3as.
50S. e 6as feir'as,
dn s 21 ás 21 :30 hrs.

PORTOÁLEGRENSE
Todas 09 2as. 4as.
5115. e sáb:tdos, das

21 às 21 :30 hrs .

�-----------------------------------.

LETIZla GUaNIIBaRa
* *

ÓLEO DE SEMENTE

Standard

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e IlDUlllhA _.. a ... prefertõ

BroCa. .adoam • eetraruretru - HomeopaU.. - r............... -

ArtI&'� de borracha.

Garao'- a exata ob8ert'beta ao reeeatúrto medlao.

PREÇOS :MóDI€OS.

Prestigia o GOl'êl'BO • ••

classes armada8, - O. 8er'.
'nu "quinta G eohUll.ta". (L
D. lf.) •

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua TI a iano ,

1 J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 () eSTADo-Sábado, 17 Cle Jun,ho de 1944

,

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.

Bllet.rocutado !

«Não tem afilhados
\

nem A (asa berco
compadres» de Lopes l'rOVdO
Rio, 17 (E) - A Agência Nacio-

nal divulga o seguinte: Rio, 15 (A. N.) - O Inter-
«Tendo chegado ao seu conhe-

tor 1\ • •

cimento várias explorações em t ôr- ven OI Amaral Peixoto aS�Inou
no do "eu nome, por pessoas que um decreto, desapropriando
se dizem seus parentes. o sr. AgUi·1 em Angra dos Reis, a casa si
naldo d.a Veiga Ferna.nde�. chefe tuada na Ilha da Giboia, onde

TANQUES DA INVASÃO - Num parque de artilharia da Irig lat er ra , milhares de -fank s s
lo �e�Vlç? de Co�u.n1coçoes da, nasceu Lopes Trovão o grande...

.
Presídencio da Repubhca, pede-rios , . .' _do exército nor te-amer ica na esperavam, em linhas cei rad as , que as f'ô: ças das Nações Un ida s

I noticiar, para evitar novas explo- tribuno republicano e determí-
recebessem a ordem de invadir a Europa ocupada p e lo s nazistas. - o que ora está aco n te- rações. que não tem afilhados nem nando que nesse prédio funcio-

cendo (Fóto da Inter-Americana). �ompad�es no Rio de J?neiro. A ne uma escola estadual, que,
rnvoco çno dessa q�ah�ade por além de ensinar as primeiras

d di qualquer pessoa sera feIta. por- I t
,.

f
A • -

. O la t nrrto , com qualquer intenção me-
e ras a ln ancia, promovera,

nos honesta». naquela cidade, o culto as

,� • .,.,.._,. ...... ...."...,-...-_......._..... grandes personalidades brasí-
Horário das S.ntas MisSãS leiras do passado, entre .elas a

para Domingo do grande republicano home-
Co tedral: 6, 7, 8 e 10 horas. nageado.
Novena: às 19 horas.

------'----------

Er;,3g�:ra:.a semana: Missa: às Procura colocação
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas Senhorita, com diploma de
Hospital de Caridade: 6 e 8.30 ho- cornplementar iata e dactrlógrafa ,

raso oferece-se para empregada dePuríssimo Coração de Maria (Par.
to): 8 horas. casa comercial ou e scr itór io ,

Igreja de St. Ant&nio: 7 e 8 horas. Informações na Gerência do
Igreja de S Sebastião: 6.30 horas. «Estado •.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7.30 (só alunos) e

8,30 horas.
Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas.
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos os dias). participam a seus parentes e

lTrindade: Matriz: 8 horas. pessôcrs de suas relações o

Trindade: Chácara dos Padres: 8 nClscimento de seu filho

Johão:a;essoa -Estreito-: 7,30 e 8,30 HILTON-ANTÔNIO.
horas. � �
São José: 7,30 e 9.30 horas. 3. v.-Z

:"

Aracajú, 16 (E.) -- Ocorreu, aquí, um fato que a todos ím

I pressionou. Um cidadão residente no subúrbio de Santo Antô

II11iO vinha sendo, constantemente, roubado, carregando os la
drões as suas galinhas. Diante disso, estabeleceu uma cêrca
de arame em torno da residência, eletrificando-a em seguida.
À noite ligava a corrente elétrica. Ontem, pela manhã, um dos
filhos do referido senhor, ao sair para o quintal encontrou, de
pendurado e carbonizado na cêrca, um homem de côr escura.
que, .provavelmente tentara penetrar no quintal. Desconhe
cendo a armadilha, foi apanhado e eletrocutado.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Roa CODselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicili.

A esposa matou-o! O santo

HILTON AMORIM e

SENHORA

Beata Teresa, Rainha
No dia 14, ocorreu, na cidade do deitou-se, calmamente. Pro- Aos l'l de junho de 1175, nas

riograndense de Santa Maria, I curando intimidá-lo, a sra, Iza ceu , em Coimbra. 'I'e resc., filha do

UI!la ,d.rama passional, do qual Marques Azevedo, apoderou-se r�i D Sancho ,1'. e �e D. Dulce. A

fOI vitima O dr. Olinto Neves de um revólver ameacando-o p íedode do ,:,eIllna. Junto ,c?m os

Azevedo, diretor da Diretoria Ide morte Seg'u�do confessou dtoteds nt'Clturpols utroIlhr<:"dn, vDarloAsfPre-. �,
. �_ I' en en es 01 f3SCO 1 o . onso

d� Obras. e S�l!eame�to da Pr�- I a autora do homicídio, à arma, I IX de Le50, primo de Teresa. Rea
feitura Municípal e sub-pref'eí-] dado o natural estado de ner- lizou-�e o cosamenta em 1191. Te·
to do 1° distrito. O extinto era vosismo dela, disparou, atin- resa foi paro Leão, ond.e passou

casado com a sra Iza Marques " d 'h
.

, "

- c ns anos de grande fehcldade. de-
, ,. gm O O engenr erro na 1 egiao I dicando s.e não sômente à sua fa.

Azevedo, filha do coronel Er- axilar, na altura da quinta I mília, mas n indo a obras de mi.
nesta Marques da Rocha, capí- costela, causando-lhe morte ser-icórc íc . EstCl vida feliz teve um

talísta da praça, e filho do sr. instantânea. fim .o.br-urrt o . Quando Ela casou

Joaquim Coelho Azevedo e sra. com
. D� A�om.o l:X:', n.oda sabia

,. da eXll;:ten<:lCl do í

rnpedí.rnerrto que
Ge�I Azevedo, residente nessa Dado o alarme, ocorreram provinha ce seu parentesco com

capital, donde era natural. diversas pessoas da família e Afonso. O rrm tr i rriô n io foi declara.
A tragédia foi motivada pelo vizinhos sendo então a sra. do nulo, como o de fato era; pois,

ciume. Desconfiada de que seu Iza Marques de' Azevedo toma- fa�tara a dispens.a :,ecessária em
-

Ih f' '1 t . . taIs casos. Os dOIS tlnham que se-

�SpO�O nao e era rei, on em da d� mte�sa cnse. de nervos, parar se. D Afonso IX casou com
a noite, quando o mesmo che- que impediu fosse mterrogada D. BerengáriCl, ao passou que Te

gou a casa, a sra. Iza Marques pelas autoridades policiais. resc voltou para Portugal. onde
Azevedo travou com êle forte O dr. Olinto Neves Azevedo levava uma vida ,�ôda ret.irada,
discussão. Não dando impor- contava 40 anos de idade sen- en;regue aos exerc�clOs d s píedode

� ., ,..
_ .' e as obras de cortdode , A separatâncía as recrimmaçoes da es- do seu passamento muito sen- ção de Teresa e de D. Afonso IX'

pôsa, O dr. Olinto Neves Azeve- tido na sociedade local. trouxe complicações políticas por
causa da sucessâo nos reinos de

- Castela e de Leão. causando mui

......e.. tos sofrimentos à beata. Pois, esta
vam nelak envolvidos os seus três
filhos. Mas, com a Iôrço das al
mas grandes soube supor-t.nr tudo.
l'..1orreu Q B. Tereso , como religio.
sa da ordem de Cistér. aos 17 de
junho de 1250. no mosteiro de
Lorvão·

COMPANIDA "ALIANÇA

............ .-..-.....-.-....-.-....-.---.........-.-.-....- __.---...-.-.-.....---.--.....-------.-_---_.......,..____

CARTAZES DO DIA

Santo da Domingo

SABADO HOJE

.,..OVAQO", I'I.I.Q 0·.·.·.· aoe ... , •• D. te••.'

HOJE

CIHE
Bob

Programa Gigante.
A's 4,30 e 7,30 horas

Crosby, na tempestade de gargalhadas:

Sorteados de sorte
DA BAtA"

sr Ifrém, Diácono e Doutor da
Igreja A família de

As

«Elor isbe la » com Arthur Lake, Panny Singleton ,

Jujuba e Faisca em:

Papai em apuros
Herman Brix, "nos lo' e 11' episódios de

novas aventuras de Tarzan

Este santo reuniu em sua pes-
soa grande santidade e prcfundo,
saber. zelo ardente pela pureza da
fé católica e inesgotável caridade
para com os pecadores. Nasceu no

fim do 3· século ou no início do
século 4' em Nísibe, na Mesopo
tâmia. Os seus pais cuidavam de
lhe dar uma. boa educação. Ainda
jovem, começou a desconfiar da
Divina Providência. Mas. quando.
injustamente, foi preso, durante
uIl'a viagem pela Mesopotâmia,
Deus lhe fez sen tir seus cuidados
paternais. livrando·o inesperada·
mente, ficou curado para sempre
desta falta. Ret irou-se para aso·

lidão, afim-de purificar sua alma
por meio da oração. da. mortifi

\ cação e do estudo da Sagrada Es
critura. Voltando para Nísibe, en
sinou as línguas orientais até que
aquela cidade passou para o do
mínio dos persas. Estão mudou·se
para Edessa, onde trabalhou como

pregador e escritor, dirigindo·se
muitas de suas obras contra as

muitas heresias que grassavam na·

quelas regiões. Durante uma tre·
menda carestia de víveres sacrifi·
cou tudo quanto tinha para so-

PETISCOS - Roll-mops - Herrings Pickles _ Cama- correr os fa=intos. A linguagem
rões recheados _ Sandwichs _ Cebolinhas _ Ovos de

hClrmoniosa de seus livros, princi
palmente, de seus hinos. mereceu-

tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas - lhe ser chamado a «Harpa do Es
SaTame _ Peixe frito. etc. etc. I pirito Santo". Morreu aos 9 de ju-

nho de 379.
.

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTE�

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2,00. 1,50 e 1,00. Imp. 10 anos

CINE «(IMPERIAL)}
e:« 7,30 horas:

Ultima exibição do filme que tem de tudo: musica,

mance, mistério e comédia. com Betty Jane Rhodes,
Bracken e June Preisser:

'

A letra acvsadora
MOBILIZAÇÃO FEMININA (Nacional)

A cIENCIA POPULAR N' 5 (Short Colando)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços 3,00 e 2,00 Impr. 14 anos

ro

Eddie

71.6M.189.20Caprtaí • reservas Cr'
Cirras do balanço de 1942:

Responsabíltdadea CrI 4.999.477.500.58
Receita "'. . , (Cr$ 70.681.048.<!o
Ativo _ 'o-s 100.961.917,70
SLnlstros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . , Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédíos e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamillo d'Ultra Freire de Carvalho. Dr. FrancIsco
de Sã e AnisIo Massorra.

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

Uruguáí. Reguladores de avarías nas principais clcIades da América, Europa
e Afrlca.

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

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
.. ;;

.-__w w ....,..,. _ _ _ _._w.w _ _

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

Wooley, em:

Abandonados

Roddy Me;
Monty

BIR E ARMIZEM ORI[NT[
o fi'me que ficará para s.empre em seu coração.

Rua V. Meireles, 11
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�:����.A�m.En. ������ A In e Ino raveII iÇão
do M�chado. Gom ,4 quartos, 2 se- Ri? (Esp�cial):.. - Escreven- para a luta . E, contudo, sem
ias, .copa cozmha, terreno plano" do sobre a mvasao da Europa, < sacrifício dos princípios demo-medmdo 6.40x50 preço c-s 25.000,00 diz O "Diário d N tícías" I, .

Tres na Rua Uruguay, de madei- .

,
_

e o l?IaS que crátícos, sem sacrifício da li-
ra, �odas alugadas. terreno plano. a.s, ínformações recebidas

c�n-I' berdade de pensamento e de
=edmdo IOx58 por o-s 20.000,00; fumam que grandes contín- palavra, essas duas nacões pu-Uma e�, Coqueiros, com 3 qua'l'- gentes aliados conseguiram já deram resistir até 'que se
'-tos, cozmha, sala, d iaporiao , bôa firmar se n c tí t MI'

'

�����������������������__���água, medindo o terreno 30xl2xl 5
- O on Inen e. a achassem preparados para es- ..

-

por c-s 12000,00,
.' P9demos calcular as propor- magar

õ

nazismo. Esta é bem

C I E
'

I-Uma na rua Almir?nte Alvim, çoes des�a tremenda operação. uma grande lição. É a lição de O una vange lea-corn 2 quartos, sala, díspensc , vo- Alguns índices apontados de que os homens livres unidos
ronda etc .. terreno com 26x45 por sua 0'1' d d -' T' -

b I
Cr$ 20.000,00. .

"" an e�a .ex?e e� as_ me- pela comunhao dos sentímen- "esus vem uscar e sa var

Uma na Praça da Bandeira, com didas da propna imagmaçao de tos e ideais, puderam conter a o que se havia perdido. -
dois pa�imento3, 3 quàrtos, banhei- ��em se acha a�astado do tea- onda totalitária, que ameaça- S. Lucas, 19: 10.
ro, COZinha. Pre ço de venda Cr$ ,,10 dos acontecimentos: onze va submergir o mundo. Por to- Passava um dia Miguel An-
-6°u·OOO.o�. 1-' C

mil aviões a abrir caminho e a da parte demagogos de grande gelo, com alguns amigos, por
ma na. ruo reI aneca, recerr- t· . .

'

d
-co ris t r u id o c crn 3 quartos, etc. pro .eger u� comboio de 4 mil e pequeno calado andaram uma viela de Florença, quan o

Preço 32.000.00 cruzeiros. navios e milhares de outras blasonando que sem mística seu olhar foi atraído por um

l!ma na rua Oswaldo Cruz (Es- embarcações menores, Entre- sem "�Fuherer" �u sem "Duce": grande bloco de mármore, rude
-trelto) 3 quartos, sala etc .. terreno tanto tôda essa prodígíosa

-

d
-

1 e informe que estava meio se-
cam 16x32 por 16.000,00. ,'.. , . .

uma naçao mo erna nao ogra- ,
_

.

Uma na ruo Bocaiuva, com todo maquma militar fOI construí- ria manter ou conquistar seu pultado sob algumas rumas.

'Conforto (duas residencias) por Cr$ da, toda �ssa e�tupeJ?�a de- lugar ao sol. Aí têm a respos-: Parou log� e, ínterrompcndo a
I

70.000.00.
.

monstraçao de força fOI apre-] ta. O povo inglês e o povo ame-
I conversaçao, começou a líber-

Uma na rua �eneral Bi ttencour-t sentada por países que não ricano saíram à liça exatamen- tá-lo do entulho e da lama.
por 35000 c ruzerros , ,

-

ílltarí t
'

<CD" di ram lhe
Uma na ruo Visconde de Ouro I eram nem sao mi 1 aris as, co- te para varrer da face da ter- eixe ISSO.' - lS,se

-

Preto por 22,OQO c:ruzei:o�., . Imo, a Ingl�terra e os Estados ra a mística de Cesar, e reivin- os companhe�ll'os - e uma p�-
Uma em Coque ir-os, obmu resr- Umdos. EIS O que ao furor dicar para cada ser humano o dra como todas as outras.

;:����' na praia, por 15.000 cru'

i agressivo �o fascismo alem�o,! direito de conco!rer li.vremente I "�ão, - .respon�e� ? artista. -;,
Uma no Estreito. com 2 quartos

em c:rJO sela desabrochou ��e o para a comunhao social, a que Nao e uma pedra. e um anjo .

'etc. por 7 ,000,00 cruzeiros, apogeu a semente do milita- pertence, com a parte de sua E mandando transportar sem

Uma ?a rua Major Costa, r�cem' rismo prussiano, estão hoje personalidade de sua inteli- demora ao s�u "a_teli�r" o enor
conatru ído por 45.000,00 cruaerros ,

I' o�erecendo . aquel.a� democra- gência, de seu valor. O mundo, me bloco, pos maos a obra; e

TERRENUS
. cias, que Hitler dizia enfermas' moderno assiste ao ocaso dos dentro de poucas semanas, pe

Venk�emt-se um ,nalAvemda Tdr.omd -

da vontade e estragadas pelo ditadores que tentaram ímpe- la magia do cinzel, que corta-
pows 1, erreno p ano, me lno. , .

, "

12x37 por c-s 15.000.00;
,

JUSO da liberdade. Nem a Ingla- dir o reajustamento de sua es- va e ental,hava, o anjo surgia
Um na Rua Jaguaruna. idem, terra nem os Estados Unidos Itrutura em bases justas e da pedra aspera.

_ .

idem, 10x32 por o-s 7.5.0,0.00. [possulam exércitos preparados livres. I É esta a situaçao de muitos
Um no. rua Cornbcriú. terreno .

homens no mundo. Era a con-
plano medindo 30x50 por 24.000,00 ---...............,_ __-._J' ....._..- .......- .. ·""a·.·_-..._·_·..._·_..·""'_....-_..- ........_·_·_....• díção de Zaqueu, o publicano,cruzeiros.
Um no. rua Almirante Alvim, quando Jesús passara ... Um

com 9x45 metros por 11.000,00. I homem rude, de vida espiritual
Um no. ruo. Camboriu com 25x45 -, informe, sepultado sob as rui-

.metros, vende-se também o. me-

FilHA I MAE I AVO I
.

tade por 20.000,00 cruzeiros.' nas morais. Jesús parou e roí ao

Um ótimo lote em 'João Pessôa,
I.

seu encontro para libertá-lo do
Ooro ônibus à frente, Cr$ 10.000.0.0 •• entulho e da lama do pecado. Igreja Presbiteriana Inde-
Um no rua Frei Caneco. com

T d d Deixe êste homem - diriam pendente de Florianópolis. Rua
,13x40 mts. Preço 8.000,00, O, as evem usar a os escribas e farizeus - é um João Pinto, 37.

'CHACARAS
-"

homem como tantos outros, é Horário dos serviços religio-
Uma em Barreiros com 63.000 �l����(�:tl� � a I ,

um pecador. Não - responde- sos para domingo: •

,rnts2.30.000,oo. '11(f.1 :'.. � ria Jesús - não é um perdido: Escola Dominical: - ás 10
Informações com A. L. ALVES. ....--..__ .'l.. !!.j__• é um filho de Deus. "Disse Je- horas - assunto: - A vida âe-

Ruo. Deodoro 35. -

sús (entrando em casa de Za- vocional do cristao.

queu): Hoje veiu a salvação a Culto Público: - ás 19 ho-
, esta casa, pois também êste é ras - pregará o Ji'ev. Aretino

filho de Abrão. Porque o Filho Pereira de Matos.
do Homem (Jesús) veiu buscar ENTRADA FRANCA

.ATRAVÉS DO FOGO - Um caminhão norte-amnicano, conduzindo fô�ças dos Estados Uni
-dos, passa por um veículo da Cruz Vermelha, na pr s Çéf de UlO8 aldeia italiana. A praça está
-cober ta de fumo lançado pelas granadas nRzlst:l�, e o f,ag' ante mostra a têrnper d I'

_

- a os e emen-
tas da Cruz' Vermelha, Que nao abandonam se us serviçal- humanitários em nenh

.

•. "
,uma Clrcuns�

tãncia. (Fót« da Inter Americana).

Naturalmente, sinto-me tão bem disposta .• _

cheia de vivacidade e energia. Boa saude é (II

razão do alegria de viver! Assimile alimentoso
verdadeiramente
nutritivos, prepara-
dos com Maizena ...---------II1II

Duryea - o ali-
mento supremo.

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA; .

eVITARA DORES
Cólicas Uterinas

MAEZEWJA
DU,RYEA'

"

RAMOSALVARO Alivia as

Â LTOA.

:::::::::.::*é�';;'!;m...;;;a".-E.aB..�tt..ma.,�4MWaaBs.._.. ,.... �

Crédito Mútuo Predial
Pronretános - J. Moreira & Cía.

CIRURG IÃO, DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

-_ - - �---------

Ernprega-se com vautazvmpa
r a c('mh'iter as trregutarfdudes

,

das funções periódicas dl>ls se-

, ,i�' � flherus. E cshnnnte e regulador
AVO'\(��; _

dt'I'If'R'I funçõt's. ...

/f"t\,";� FLUXO-:-IEDAT1NA, pl:'ll1 !'ua

k�)�,,�\ co�prov8da eficácia, é muito rt-'

C;:::_..,��fj; ",,:!',fi\\ celtflda. DI-lve ser usadtl ('om
)I1<l .... �\�� '::>- f'(_ �'!.,� _,'o con l8nça.

• � �
w: '�",

-

� �- FLUXO-SEDATIN A t-'rlContrlHse

6�:·F HA ,,'lMAt PrlJ toda parte.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 0.250.00

,

I I

i
I

fi
V. -IS

,

"Ven'de se máquina in-
-

glesa de tríplice
. expansão, de 180 HP nomi

nais; 1 caldeira regime 7 qui
los de pressão; 1 bomb:\ de

duplo efeito de 4"; 1 cuba de

'�obre, Tratar com A. L Alves.
Rua Deodoro, 35.

Muitas bonificccões e médico gralis

11
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

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

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

a SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta cQpital)

.Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

CHEVROLEY,
Vende-se uma limusina marca

ChevI'olet 1936, com rádio, equipada
o. gasogênio. em perfeito funciona
mento. Tratar na Casa A Capital.

5 v.' I
.....-..-." -_._...........,._P_...,._,..----------_-_-...._ - _.

e salvar o que se havia perdi
do". (8. Lucas 19: 9,10).
Quantos filhos de Deus ain

da não se encontram sepulta
dos sob os entulhos morais que
o pecado os levou! Quantos
ainda estão perdidos!
Levantai amigo: Jesús veiu

buscar e salvar o que se havia

perdido .

A.P.M.

----------------------�---------------------------------

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,

. sem competência, e diretamente
da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiro�
Mofra, 41
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. .

f l"t
-

f ,.-- ,tIvo» envrn as e 'C1 n çoes ao es ar- ........

çado orientador do Paula Ramos,:
II

:Ranulfo, pela bril�a�te iniciativa

VI-da SO:v1ia"'l.que tomou na cr ro çoo de
_

tal to r- :._ . "":.neio, o qual, sem dúvida. con- •
seguirá agradar aos sócios do que- = .-
rido clube da Praia de Fóra. •........, .........

A N I VERSAJUOS

o ESTADO

Hoje. às 17 horàs. na cidade de
São José. serà realizado o enlace
matrimonial do s r . Antônio Rodol- .

fo Schnüd t com a gentil senhori
ta Orlando Goedert. No ato civil
os noivos serão paraninfados. res

pectivamente. pelo prof. Elpídio
Barbosa e sua espôsa d. Eládio
Barbosa; e sgto. Paulo José Matias
e sua espôsa d. Rosa B Matias;
e no ato religioso. pelo s r, Varde
mar Schmidt e sra. Laíde Schmidt;
e sr Amantino Goedert e sra. Dãl
da Goedert.

Está despertando grande irrte
rêsse nos meios esportivos j o i rr
vilenses a sensacional pe!êja de
domingo 1'0 "Estádio Errlesto S, h
lemm SolJ"rinho" entre eaxienses e

americanos.
O Caxias ochci-ae na frente .la

tabéla com zéro ponto perdido e o

América com um, o que será sem

dúvida o clássico de Ioinvile. A srita. Au'oêo Aquino
hoje o seu dia natallcio.

festeja.

Caxias X América
Decorre hoje o natalício da sra..

d. Alice Gonzaga Petrelli.

Nesta data. fo;''l'- anos a Sra. Olga
Se tú co.l Barcelos.

I's 15.00 horas de amanhã. no gramado da Penitenciária,
bater-se-ão 08 dois destacados quadros do Esperança F. C.

e Artilheiro F. G. Esse encontro é em hOJnenagem
ao diretor do ESTADO.

Faz anos hoje a srita. Célia Cou -

tinho de Azevedo.

o Lopes Vieira aumenta
o seu poderio
Com a aquisição de «ger.te nova»

para o seu teo rn , to is como Adu
cio, Catinga, Limo e Flores. refor
ça o Lopes Vieira. oss i rn , o seu

quadro para os próximos jcgos do
Campeonato.

Hoje faz anos o sr. dr. Aristêu
:: c \ieffler.

D�corre hoje o aniversário da sra

Zulmira Sousa.XAVIER -XO ATLÉTWÜ
PARAX.lEXSE

U'l'E ('LrBE UE 1<'LORIA- conjuntos do Figueirense e do
XÜPOLlS ; Caravana do Ar.

Transcorre hoje, o terceiro:
Podemos informar aos nos- aniversário de existência o Ia-

, 'l'jj.O� X A LIH, (;AI,Fj(H),
.sos leitores que Daví Xavier, te Clube de Florianópolis.

'

ISA!AS E LEBE'rlNHA
ex-defensor do Figueirense, e Por êste motivo a Diretoria Em homenagem ao dia de S.
que presentemente se encontra do grêmio de Pedras Grandes, Antônio, padroeiro da cidade
em Curitiba, aonde foi subme- fará inaugurar os seus salões de Laguna, chocaram-se, 3a.
tido a vários ensaios no Clube e galpão, oferecendo a seus as- feira passada, no gramado do
Atlético Paranàense, acaba de sociados uma grande "soírée ,.

Barrtga-Verde, as equipes do
solicitar à Diretoria do "esqua- dansante. 1mbituba A. C. e do Barriga-
drão de aço", a remessa de seu Por tão grata ereméride o Verde.
.. passe" para aquele grande ESTADO esport ívo, enviar as Após, peleja renhida, saíu
clube paranàense. I suas felicitações. I vencedor o primeiro, pelo aper-
Em conversa que entretive- - tado escore de 1 a O.

mos com um destacado paredro .\DÚ{'IO XO LOI)ES \TmnL\' O Barriga-Verde teve, neste
do clube da jaqueta preta e Os dirigentes do Lopes Vieí- jôgo, o concurso dos jogadores Patrulhamento do futeból
branca, podemos adiantar aos ra E. C. obtiveram o concurso acima citados, os quais foram Rio, 15 (E.) -- Segundo o diário

regional, do dia 14, o çârtir dadesportistas i.lhéus, que o "pas- elo "mignon" atacante Adúcio, convidados para reforçar a sua
mesma data, o patrulhamento,se ", de Xavier, do Figueirense que já atuou em vários clubes equipe. nos dias de jogos oficiais. nos com.

para o esquadrão da terra dos, da capital. pos do Fluminense F.C., C.R Fia-
pinheirais, custou a êste o prê-I Com esta aquisição, rnu_ito BRlJ1'AIAJLUfE XO mengo e Botafogo F.C. pcss o a

FI 'I' 'ROL ser feito pelo Batalhão Escola; emço de Cr$ 3.000,00.
.

melhorará a equipe do Lopes : E
substituição ao Batalhão de Guo r-Como podemos avaliar o

_ Vieira, em próximos jogos. S. PAULO, 15 - Tem provo- dos.·'crack" paulista chegou, olhou! cado os mais variados comen-
e venceu, confirmando o seu al- O 'fORXEIO J'XTEUXO PIW- tár ios, na imprensa bandeiran- Valdemar em focoto valor no esporte-bretão. ! llIOYIHO r:ELA I.E.l<'.A.E. no te, a questão ela brutalidade nos

S. Paulo, 17 __ As «demarches» Vh'}8nt,f'I'"
A Xavier, o ESTADO espor- I�S1'I'JTTO nE J�ne('AçXO jogos de futeból, a qual clama poro a antecipação da peleja en Em companhia de sua mãe e

tivo envia daquí os seus votos 1:Sl('lOr-�E QF:\H'I'A-l<'EIRA por unla medida enérgica, por tre o Palmeiras e a Portuguesa de em gozo de férias, rete·rnou a esta

D f• I d capital a g3ntil srita. Sonia D.de felicidades no clube do ca- I>ASSXH;\ parte das autoridades esporti- esportes loram a rrio, encerra as

Boabaid.pitão Manuel Aranha. i Conforme havíamos notícia- vas, afim de por um paradeiro �::;iz�;t0'a ;:'e��h;:ir�Su r:���:i�'do, revestiu-se de grande bri- ao jôgo violento que parece
campo e na tarde de domingo. a

(;URRÚ NO PAULA ILUUOS lhantismo ala rodada de bas- querer imperar nos gramados fim de facilitar o ingresso dos as-

Ao que consta nos meios des- quete e volei, no Estádio ela brasileiros. saciados e melhor se prevenir con

portivos da cidade, Currú, ex- Fôrça Policial. .
tra uma surpresc:, do "odversario.

I Como se sube o onze lu s o forgoleiro do Figueirense e Avaí, No voleibol, defrontaram-se }'IH(TEIRE�SE X e ...\R,AVANA
morá com novos vaiares. inclusiveassinou inscrição pelo Paula as equipes do 4° Ano B x

1°1' no AR - A ATRAÇÃO DE
o atacante Valdemar, que está em

Ramos', desta capital. Normal B e 5° Ano x Cornbi- nOM'INHO grande forma. Procura coloca�aonado B, em que sairam vitorio- O "choque" Número Um"Ga. "U
A nERRO"'A no AYAÍ sos os rapazes do 4° Ano B e tarde de domingo próximo, em Oito noitadas de basquetebol Rapaz recentemente nesta Cop'i-

.
. -

C t d Rio. 15 E..
· No estádio do Tiju· tal. com prática em serviços deAinda perdura nos meros Combinado AB, respectívamen- continuaçao ao ampeona o e

na semana de 1 a 8 de escritório e aproximado conheci.<1lesportivos da cidade, a derro- te. O "five" do Combinado AB Amadores, será entre os pos- �alhT. C,, . _

e ontrar se O' rnerrto de contabilidade. fornecendo'I
.

° d
-

1 F'
. JU o pr-cxrmo, voo nc,

f'ta sofrida domingo u tl:n0 em levou a melhor sôlrre o 5 ano santes esqua roes (O iguei- maiores quadros de basquetebol ref,:rências que _se izarem mIster,
.Araranguá, pelo campeao do B no basquete. rense e Caravana do Ar. I brasileiro

•
que alí representarão os I plelte;a .cotocaça,:: d fEstado frente a A. A. Barriga-

'

A 2a rodada prosseguirá após Será, sem dúvida, um pré- i Estados de Minas Gerais. São I Ped ír lz:for�o�'��I�LEa�" o :;!�:Ve�tle, 'dalí. ,
as férias, no mesmo local. lio bem disputado e. emo.cio- �:::;}�' pR:�a�:. J��iG�::,_���tr��o t:t� k��a:��rlto a ,

3 v.-IE deveras lamentavel que

j
- nante, em que os dOIS con]un- B h a Sta Catarina Es�irito San' _ .

1.1m conjunto como o Avai, in- LEIH�'J'INH_l (,OBI(.'Al)(� I tos, formados por "players" toa, Sergipe, Rio Gra�de do Norte e' A aUVlda�etegrado por elementos q.ue ga-I No jôgo realizado 3a feIra, da mesma envergadura, t,udo Ceorá,. . ,.
do' patriotasnham somente para jogar, ve-. na Laguna, Lebetinha, o "mig-I farão, para que suas eqUlpes I

O pubhco ca:lOca tefra :n�eJa dde Londres, 17 (D. P.) _ A ati-.

d" . .

1 A

'I
-

1 1 dI' (cor hecer os qUlntetos emlnlnos a
. .nha a caIr derrota o pOI. um I nOll" e agll ponteIro (O �aI, nao se (es oquem o ugar que

BahIa, I:istrito Fede. aI e de S.Pau' vldade dos patrIotas franceses,clube de amad?res e do

ll1te-1 integrando a equipe .do BarrIga ocupam na tabe}a, antes o me-
lo e pos3ivelmente do E,;a�o' �o é tão acentu���, que os_ transrior do Estado.

,

Verde frente ao Imbltuba A. C., : lhorem, se P?SSI�el. Rio. todos formados de eXlmlas JO portes ferrovIarIOs estao emIsto é bom que aconteç�, pa- emocionou, espetacularmente,' Tanto o FIgueIrense como _o gadoras. situação caótica. Milhares de
ra v.er que lá f,óra tambem se I a assistênc.i__a em tod? o tran_:s- Caravana, acham-se bem treI-

sapadores nazistas trabalham,pratica o futeb�l, sem s�r p:e- correr do Jog�. Por��so, nao nados pa!a o embat�. Os
.

gaúchos ven(eram dia e noite, reparando os danos .

.ciso lançar maOE de dll1heIrO lhe faltou, apos o .Jogo, uma .

O �lom.ll1go �s�oytlvo de _Fl.o- Em disputa do Campeonato Bra-
causados por bombas. Emboranara pag'ar os seus defensores. bôa prOI}Osta do Imbltuba A. C. l'lanopolIs aSSIstira a ProcoplO, sileiro de Voleiból. encontram-se,
os alema-es consig'am movimen-

�

ante ontem, dia 15. em P. AlegreO Avaí, perdendo. para a A. Lebeta, porém, não a aceitou... Calico, He.ins,.Gatinho e ou-
as representações de S. Catarina e tal' tropas pelas estradas dani-A. B�ITiga-Verde, teve UI.n tros,. do. FIgl�eIl'enSe, com suas Rio Grande do SuL ficadas, têm grande dificulda.grande choque para os seus all- XL'}�ÉLIO ('X1UPOS esplendldas Jogadas. Os gauchos venceram facilmente

de em levar à frente de batalha.-cerces.
,

Fazendo um comentário sô- Qu�nto ao Caravana "do AI;; pelas conta�ns de 15 x 5 e 15 x 1.
material e munições. Os servi-É que la encontraram quem bre sua vida, quarta-feira pas- tambem, possu� em seu tea-r:1 ços telefônicos estão desorgani-também sabe fazer das suas saela, Aurélio Campos, depois valores .que bl'l1l7am nos mel?S Henrique no Figueirense zados de�tal modo, que as auto-.com a bola, e q

.. ue. ap.esar de de expôl' tôda a sua carreira amadol'lst�s, .tals como Lmz, Ficou definitivamente assentada a

ridades nazis proibiram o usof I t m H ld C I 1 1 O Gato lVIa aquisição do médio esquerdo Hcn-não ser pro IsslOnaIs, �1 a no "rádio", disse qne, com a aro o, ar 111 s, ,
-

rique, ex defensor do quadro de privado dos aparelhos.com destemor pelas. coreS de idade de 18 anos, foi jogador cedo, etc.
profissionais do Avaí F. C.. pelo ""'"". ......_.. •__.-_._.-.....-_'V

.'Seu clube, sem visar lucros pe- do Figueirense. Aurélio Cam- A escolha do juiz, para tal Figueirense.cuniários. pos, na certa, não" deu no cou- partida, deve ser rigorosamen-
Que sirva de lição aos "pro- 1'0" em Florianópolis, ° que o te feita pela Federação, por- Adolfinho e Bráulioiissionais" azurras, a derrota obrigou a sair, daqui, para fa- que, é, sem dúvida, uma parti

sofrida domingo último em zer "crônicas ele futeból lá da de grande responsabilidade
Araranguá. fóra. Portanto, cuidado, senhor
(Waldir de Olheiraa Santos) Édio José TonoU juiz! Não vá errar!

O sr. João Baião, ativo represen
lante comercia'. faz anos -hoje.

P L'
ric tc l ic io do sr.Demitiu se o presidente I o xso HOJe o

Dc i ci Sousa.
Porto Alegre, 16 (E., - Grave __

erige ameaça o Tribunal de Penas A (Talante menino Dóris.Maria.
da Ligo Pelotense de F'u tebôl , O fil.ha 'da sra vIuvo Iddília Momm
refe'rido poder ainda não conseguiu de Azevedo, festeja hoje o seu 9'
número suficiente poro se reunir. aniversário
afim de trata� de agressão sofrida
pelo ponto esquerdc Plínio. do

Comemora hoje o seu c.n ive rscí-Brasil. por porte do médio Geraldo,
rio a srita. Ilda Cabral.da Pe atos, que f')i expt. I ;0. Em

virtude da atitude dos demais mem·
bros do Tribunal de Penas, dern i
tiu-se o presidente Joaquim Durval.

Casamentos:

A bordo do vapor português "Co·
lonial", deve ter partido para Lis
boa. em visita à sua família, o

sr-, José M. Moo te i ro . que por vá
rios anos residiu entre nós cchan·
do-as ultimamente em S. Paulo.

400 cruzeiros
Custou 400 cruzeiros o farda

mento do contínuo da Prefeitura
de Biguaçú.

Expirar.:tm, dia 15 último, os con

tratos de Adolfinho e BráuHo. os

quais defendiam o quadro de pro
fissionais do Avaí F. C. Não se sa-

Atlântico F.C. x Praia
de Fóra F. C.

be ao certo se renovarão os seus

contratos ou ingressarão em ou

tros clubes.
Cinco aviadores
pp.rderam

, � vida
Cidade do MexlCo, 16 (D. P.)

- O embaixador chileno infor
mou que 5 aviadores das fôr

ças aéreas do Chile perder�m_a.
vida num desastre de aVIaçao
no Estado de Oaxaca, no Méxi
co. A causa determinante do

sinistro, havido com os três
aviões de treinamento, que
eram conduzidos pelas viti

mas, foi o máu tempo.

eAMPEONATO DE AlUA
nORES

Em prosseguimento ao cam

peonato de amadores, defron
tar-se-ão no próximo domingo,
dia 18, no gramado da F. C. D.,
os seguintes clubes:

1°) Netuno F. C. x A. A. Es
-cola Industrial.

2°) Caravana do Ar x Figuei�
l'ense F. C.

O primeiro jôgo terá início
às 13 horas e o segundo às
15,30.

A ROI)AnA])O PR()XnUO
nOlUINGO

Em prosseguimento ao Cam
Terá início domingo, no campo

peonato da Ia Divisão de Ama- do «Busch», o treino promovido
dores, terá lugar domingo, no pelo Paulo Ramos E. C. em que

campo da F. C. D. a sétima 1'0- pelejarão os quadros do Atlântico

dada, em que se defrontarão as e do Praia de Fóra. Os quadros
serão os seguintes:equipes da Escola Industrial x
Atlântico F.C. _ Rodolfo; Bruno

Netuno e Figueirense x Cara- e Ranulfo; Emílio, Beck e Bife;
vana do·Ar. Bona II, Carreirinha, Bebelo. For·

É, pois, uma rodada espeta- neroli e Rubens.
Praia de Fóra F.C. - Vadico;cular, em que os assistentes te-

Belga e Anibal; Bucheler, Agenorrão·o ensêjo de assistir ao <:lás-
e Oswal; P. Amorim. Luis, Dutra,

sico da tarde, entre os fortes Betinho e Nelson, O «Estado esporo

Bagé será o juiz
Para a partida entre o Figueiren

se e o Caravana do Ar. foi escoo

lhido o arbitro José Ribeiro, mais

conhecido por Bagé.

nA RanC]elra Naclollal quando em pré.·
posição horb.ontaJ, "Irá ao centro da
testa da coluna, se Üiolada; à direita (Ia
testa da coluna. se houver outra bandel·
ra' à frente e ao centro da testa da co-

11I�a. dois ml'h·o. adiante da Itnha pl'l".
delH&Is. fO"nHH'a�, SIP ('on('orr�retn tr�!iI
ou maiB bandeiras". (Deçreto-lei 11. 4.545,
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PÉLES
Artigos para senhoras

Boléros de péle elesde "
.

Renards Alaskas à .

Martas, par .

Renards Isabél .

Argentês finíssimas á .

Capas e casacos ele lontra, BLEU, Ar-
gentê, Visonéte, etc. por preços es-

I

tupendamentes baratos .

•

. \

C1MA E JANELAS·
EDREDONS de seda, duplos, feito li
mão, á .

Linho belga p/lençóes, largura, 2,30
metro '" .

Filet á mão, metro .

Stores superiores á .

Tecidos para cortinas, linda- padre-
nagem, metro' .

, )

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

Alta 'novidade em capas de chantung
encorpado, tipo gabardine á .....

Finíssimas capas de gabardine, iguais
as vendidas na praça a 500,00
por .

'Sobretudos de córte elegante e supe-
rtor qualidade á .

Sweters algodão á
.

Sweters pura lã á .

Sweters pura lã cl mangas compridas
á

.

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

CASEMIRAS FINAS, recebemos o.

que há de mais moderno. " .....

er$
275,00
390,00
175,Jo
790,00

1.590,00

SEDAS
Kimonos, acolchoados á .

Jogos de Jersey á .

Calças de IJersey á .

Camisólas finíssimas á .

ASTRAKAN SEDA métro .

Blusas de seda á .

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

200,00
39,00
13,00
50,00
90,00
15.00

..\ PA.RELHO D}� ,JANTAR, eHA E
CAFÉ (Ingleses) ainda temos rl
guns, por preços convidativos.

Impltkhnando a msrchl da st'a SENSAC'OUL

e VITORIOSA UQUI""-6.(i.O, «( ln o acrls{irro

das R ECEM-VI-HrAS t\OVIDADES DE ESfA(ÃO e

ainda com lima MAIOR BAIXA DE PREÇOS LÃS
Manteaux de pura lã, tipo reclame á
Mánteaux de superior qualidade, á ..

Manteaux com forro seda, últimos
modêlos á , ..., .

Idem, idem em lãs lisas, confeção
finíssima á .

Tailleurs de pura lã á .

Blusas de pura lã desde .

I

95,00
135,00

200,00

235,00
135,00
35,00

39,00

50,00
" 1,20x1,8i_ ••••••••••.••••• 175.�

395,00

490,00

Smirna 2,OOx3,OO 870,00

Oriental 1,20xl,80 255,00

Bagdad 2,OOx3,OO 1.080,00

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

cês, por ....•................... 3.900,00

!l

375,06

A MODELAR185,00
26,00
16,00

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

que manifE sta o quanto lhe é si nceremente

grato o fato de representar essa sua liquidação
um DECIDIDO E REAL FAUTOR DE [(ONÔMIA

pari a POPUlAÇÃO FLORIAHOPOLlTANA. i q.uem
TMilAS ATENÇÕES DÉVE !

Casaquinbos para mQuinas
e meniDos !

260,00>
245,00

Capinhas colegiais
e sobretudosinhos.

Legítimos PanDeaUI franceses

Cengoleuns e passadeiras
de Cengeleum ! Cruzeiro O,50xl,OO

O,60xl,20

TAPETES

375,00

345,00 1,60x2,30

2,OOx3,OO375,0:>
14,00
40,00

59,00

125,00
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o avanço do exércitos
LONDRES, 16 (U. P.) --. TERNI� NARNI, TODI, FICULLI E GUAFENDITI FORAM OCUPADAS PELAS FÔRÇAS ALIADAS,
QUE AVANÇAM AO NORTE DE ROMA. FICULLI ESTÁ SITUADA A 16 KMS. AO NORTE DE ORVIETTO, E GUAFENDITI
AO NOROESTE DE LAGO DE BOLSENA. OUTRAS INFORMAÇÕES ACRESCENTAM QUE EM TODOS 'OS SETORES DE tUTA
DA ITÁLIA AS FORÇAS DO QUINTO E 00 OITAVO EXÉRCITOS CONTINUARAM AVANÇANDO, RUMO À NOVA LINHA

DE DEFESA NAZISTA ENTRE RIMINI E PISSI.

Morreu o gener,al
Lauro Sodré

o 1E� 11lill (([I ((l) EL�!!�16�u�.) aç��ha�s, ,,������t"da���J��!�:'!to,�o�,�����
-_ alemães começaram hoje a : medidas necessárias para. con- tílhurtu anti-aéreas e o clarão

------------�------------ usar lima "arma secreta": suo I kahallluear os efeitos (la nova de milhares de holofotes fize.
Florianõpolis, 17 de Junho de 1944 os aviões' "Hohot", sem pilo. I arma. Inímigu. Acredlta-se que ram com que a população es�

to. O ministro <lo interior sr, o nmmgo volte a atacar Lon- tivesse alerta durante toda a.

:Uorrison em um eomuníeado dres e outros centros brltâní- noite. �otícias oficiais Indicam,
deu informações sõbre as me- cos numa teutativa de dífícul- que misteriosos aparelhos lan
{lidas de prevenção que o POYO tal' a íuvasão da costa da :\for· çaram altos explosivos e bom-

. mândía pelos aliados. Além
deve tomar pa�'a: rs� proteger disso, êsses ataques não repre-

bas incendiárias em determí;

Londres, 17 (D. P.) - Mem- �la,�ll,ov� arma !�l:mlg'a. X�ssas sentam a perda (lo poderio da nados pontos, onde causaram

bras da resistência. _francesa, lDs,Iu<;?eS O,_dUIg.e��e re, elo� Luftwafie, pois os aparelhos
danos e vítimas. O emprêgo da

que evacuaram LISIeux, do- que� a explosão oc�ne entre .)
atacautes não têm pilotos e

nova, arma alemã fez com flue

mingo pela manhã, informa- e] i) segundos depois que as In-
1 são no que parece mais fá. se tivesse conheciuiento do

ram que os alemães tiveram zes d�s "Rohot." �e apagam. cei� de fabricar �lo que os
maior alarme anti-aéreo ouvido

enormes perdas e estão em di- °A emissora de Berltm revelou aviões comuns.
na Grã·Bretanhn desde o

ficuldades para cercarem os que, desde a noite passada, até "Blitz", Iançado contra os in-

paraquedistas que atuam mui- a manhã de hoje, uma corrente Londres, 17 (C P.) - De gléses, em 1940. Expelíndo fo-

to detrás das' linhas germãni- contínun de- aviões "Robot" Wnlter Cromkít - .\_ Atemn- go das caudas, quais gígnn
caso Houve sangrentos encon- foi· se espatifar na cidade de nha lançou sua muito exalta- tescos rojões, os fantásticos
tros entre alemães e guerri- Londres, onde as cargas ex- da "arma secreta." contra a projéteis' zumbiam através do
lheiros e a milícia de Vichí, es- plosívas dos mesmos causa- Grâ-Bretanha, peja primeira canal e chegavam a seus obje
pecialmente a léste e sudoeste ram pesados danos. Segundo- vez, durante a noite de ante- tívos, a uns 30 pés do ponto
da Franca. os nazistas, êsses ataques cons- ontem e II manhã de ontem. mais alto dos "rroofs". Os:

�

tituem o "princípio �a. vlngan- Enxames de bombas-planado- guardas da defesa anti-aérea

Iça" alemã.,
em

rep.reSália.
aos ras explodiram sôbre o canal puderam ver e ouvir certo nú

Dr. Artur Pereira i bombardeios de cidades ale- sul da Inglaterrn, numa cor- mero daqueles aparelhos, apa-
I

mãs", O govêrno britânico, de rente contínua, antes da meia reutemente planadores-fogue-
e Oliveira acôrdo com infol'ma,ções auto- noite, e ainda hoje pela ma- tes, que conduziam l,ombas.

Os alemães em
dificuldades

Para livrar da
sabotagem

FRIEIRAS,

R':i.o, 16 (A. N.) - Todos os

jornais desta capital dedicam
longos necrológios à figura
ilustre do general Lauro SOdré,
falecido esta manhã, O vesper
tino "A Noite", entre outras
coisas, diz: "Desaparece em

avançada idade eminente bra
sileiro, que tantos e tão rele
vantes serviços prestou ao país,
vinculando seu nome a tantos
dos fatos maiores da nossa vi
da republicana, inclusive antes
da própria implantação do re

gime democrático, que foi seu
grande sonho da mocidade,
defendendo-o com desassombro
na linha de vanguarda dos pre
gadores históricos. Na vida pÚ-1blica como na vida particular,
foi notoriamente o ilustre bra
sileiro um homem de sentimen
tos puros e de inexcedivel reti
dão moral. Em sua longa exis
tência, quer como militar e po
lítico, quer como cidadão, não
se assinala um ato, ou um ges
to, ou uma atitude em que se

veja motivo de restrição a êsse
conceito, que era geral, emana
do até dos seus mais ardorosos
antagonistas nas lutas parti-
dárias. Simples, atencioso e Londres, 17 (D. P.) - 'l2este-
bondoso, em seu coração nun- munhas oc�lares alemas e O aV8U"O russoca se aninharam rancores e francesas mf�rmaram que ",
nem mesmo a mínima preven- e!l0rme quantidade �e mate- Moscou, 16 (U. P.) - As fôr-

ção contra quem quer que fos- rial de guerra es�a sendo ças de Govorov efetuaram no

se; e por isso teve a fortuna de acumulada pelos nazIstas., �m V_OS avanços no �stmo da Caré
viver perto de 86 anos sem um todo� os ce:r:tros f'errovíáríos Iía sob a proteçao de intenso
único inimigo pessoal. A êsses do leste, :r:_etIrada do.s teatros fogo de artilharia. O comuni

traços de sua personalidade de operaçoes, em VIrtude de cado de Helsi:r:ki admite os êxí-
reunia dotes invulgares de in- sabotagem. tos russos deixando entrever

teligência, dotes que lhe de-

diví
_ q�e as fô;-ças soviéticas já es-

ram, no apêgo aos livros, um 25 lVlsoes tao ao oeste de Kuuterseka

amplo e variado cabedal de combatendo nos arredores de
cultura", Londres, 16 (D. P.) - Os Siramaki. Desde o início da
----------

�

aliados já têm 25 divisões com- ofensiva os russos já avança- Nova Iorque, 17 - A polícia declarou que Tibúrcio de Oll-

Estado de SI"tl·O batendo na Normândia. Foi o ram mais de 50 kms. veira, de 19 anos de idade, brasileiro e empregado a bordo de'
que informou a agência alemã I um navio-tanque norueguês, foi encontrado em seu beliche com

Londres, � 7 (D. P'L - A D, N, B. Segundo a mesma Ion- _Mosc�:m, 17 (D. P.) - Ainda diversas punhaladas. O jovem brasileiro foi conduzido ao hos
BBC recebeu mformaçoes de te de informações chega a cêr- nao fO! confirmada a notícia pital em estado grave, Supõe a polícia que êle tenha tentado O'

q,u� foi d�cretado o estado

de'lca
de 375 mil o número de sol- de qu.e os russos iniciaram uma suicídio, porque um dos membros da tripulação o chamou de:'

SItIO na CI?ade de. Estrasburgo dados
_
anglo-americanos em ofensiva na f::ente, do Artico, "espião italiano".

pelo gauleIter naZIsta Wagner. operaçoes na costa de invasão. onde os alemaes dizem que se --------------------------

�It�t�OcO���d�efi���������� Esperam algo Trabalham cinco
sua vez, confirmou que os rus- Jmporreute miei Operárl·OSsos abriram passagem em díre- • '•••

ção a Viipuri. Ao mesmo tem- Londres, 17 (D. P.) .- O

po, faz referências a uma bata- �orresp�ndent� e� B�rllm do Porto Alegre, 17 (E.) - Tra-

lha a oéste de Vammelsuu e na Jornal La Suisse , dIZ' que os balham na construção da pon-:
direção de Ussikuikuu e Kan- alemães esperam "novos e ím- te internacional Brasil-Argen
nel Jarki, que os russos já no-I portantes aC,ont.ecimentos" na tina cinco mil operários. Pel(J-

�i:�:r:�wa�:wa���.:���?��-:��... ��s�o�:s,A����!��b-�:n:� m�� �����e��o� ��� trf�:����a��'
�:n,:��sa:e seis ��rye�t��iv��a�eq������� ��� I t��:::!._!�;_�!:���:.r:;wal��
Londres," 6 (D. P.) - O Su- "J?Ortos de invasão" britá- FRACOS e

premo Q. G, Aliado anunciou 112�C.?�:. • __ • ••• _... ......
AN�MICOS

�!��l������oi:á�����r�:i��� Ér;!�90Ú--&i;;;--------- V' Ia TOCMEMt dça atacaram Boulogne às 10,30 aVia0
. i lOu8 relSB a D

horas da noite de ontem Salvador, 16 (A. NJ - Via- "SILVEIRA"

CO-IDO quando alvejara'm as instala� jan�o em aV_ião, �egressou ao Grande Tónico
. nUltl lerreIIlOlo . ções portuárias. Foram lança- ReCIfe o bngadeIro Eduardo

........�__ . _.��

, . , .
das bombas de 6 toneladas de Gomes, comandante da Segun- EI

- -

Junto �s. forças bntamcas no setor de Caen, 17 (De Ri- pêso. da Zona Aérea, que aqui se en- elcoes no

cl_1ard McMIllIan, da "Dnited Press") - Todas as fôrças britâ- contra há três dia, em inspeção Equador
nIcas neste �etor entraram em ação e desde então a terra treme Londres, 17 (D. P.) - Um à base do Ipiranga. Durante Quito, 16 (D. P.) - Dma lei-

. como se estIvesse sendo sacudida por um terremoto. O general grande incêndio está lavrando sua permanência nesta capital, especial decretou a realização.
Mont�'omery deu ordens para abrir contra as linhas nazistas nas imediações de Boulogne teve aquele militar oportuni- das eleições no próximo dia 23
o maIS poderoso bombardeio terrestre de toda a campanha na devido ao último ataque da dade de conhecer as realiza- de julho quando serão eleitos
França. Os nazistas estão lutando com uma furia terrível mas, RAF a essa zona da noite de ções do Aéro Clube local, fa- os representantes das provín
enquanto escrevo êste despacho, as fôrças ·blindadas britânicas ontem, As chamas são visíveis zendo entrega, a seu presiden- cias à Assembléia Nacional"

est.avan;_ penetrando nas linhas alemãs ao sul da zona Caen- na costa da França através do te, de um aparelho destinado que será instalada no dia lG
Samt-Lo. canal da Mancha. ao treinamento avançado. de agosto.

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laboratório de Análises

Consultas diariàmer:te. das
3·6 da tarde, na rua Nunes
Machado,7 (Ed.S. Francisco)

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

Res.: rua Vise, Ouro Preto, 74.

INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A 5,

NUNC::� EXISTIU IGUI=IL ESPINHAS, ETC.

advertência aos pescadores
Londres, 17 (C. P.) - Um porta-voz {lo Supremo Quartel

General Aliado informou que foi dírtgída, através do rádíe,
nova advertência. aos pescadores das águas setentrionais da

Europa para que Se abstenham de fazer-se ao mar por ontrs

semana, devendo manter-se nos portos, onde se eneontram-.
até às 9 horas do dia 22 do corrente.
_�_........_"'W._w.-�.....,...._..w���.....-_-_�.....__........................wa____

Apunhalado em seu beliche'

I
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