
�erá Cberburgo uma segunda Sebastopol1
ONDRES, 19 (U. P.) ... OS NAZISTAS, CERCADOS EM CHERBURGO, NÃO FIZI;:RAM NOVA TENTATIVA DE ROMPER AS

LINHAS ALIADAS DEPOIS QUE FRACASSOU� ONTEM, UMA SORTIDA DÊSSE GÊNERO. A ORDEM DADA PELO COMAN·
,DANTE NORTE.AMERICANO PARA QUE SUAS FôRÇAS RESISTISSEM ATÉ O ÚLTIMO HOMEM EVITOU ENT10 QUE
DOIS MIL SOLDADOS ALEMÃES ROMPESSEM AS LINHAS ALIADAS PERTO DE SAINT.JACQUES-DE.NÉHOU. PREVE-SE

.

CONTUDO QUE OS NAZISTAS POR SUA VEZ RESISTIRÃO TENAZMENTE EM CHERBURGO E COMETARISTAS MILITA.
RES DE LONDRES PREVÊEM QUE o PORTO FRANCÊS SE TRANSFORMARA NUMA '6SEGUNDA SEBASTOPOV'.

Ano XXX .1 -, Florianópolis- Ierçe-Ielre, 20 de Junho de 1944 H. 9136

Foi O ataque mais violento
SUL DA INGLATERRA, 20 (De Jack Franish, correspon

dente da United Press) - Aumentaram os ataques dos aviões
automáticos contra o sul da Inglaterra, às primeiras horas da
manhã de hoje. Ví, certa ocasião, vários "rádios-bombas-meteó
ricas" voando através do firmamento, ao mesmo tempo segui
dos de mais dois que, três minutos após, explodiam. O ataque
da noite passada foi um dos mais violentos, desde que os ale
mães, iniciaram os ataques dos aviões automáticos, durante o

dia e 'altas horas da noite de quinta-feira.

o
" M.\J� A'iTWO 11I,\RIO OE S\"T'\ CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

«Londres não será evacuada)
L()�DR,ES, 20 (U. P.) - A imprensa redículaeíza a props

ganda alemã, flue diz que os aviões automáticos oln-íguram ii.
evacuação de Londres, declarando um dos jornais: "Londr�s

Londres, 19 (U. P.) - Os formado pelas cidades de Abe- objetivo, enquanto eram segui- não será evacuada", Durante as primeiras horas da, notte, os

aviadores aliados já começa- ville - Arras e França norte das por muitas outras mais, aviões automáticos voaram a pouca altura, com Intervalos rle
ram a desmanchar os "ninhos" ocidental, onde armazenavam lançadas por numerosa fôrça poucos minutos, passando por entre o Iog'o das baterías antí-aé
de além-Mancha, donde são e de onde lançavam muitos de bombardeiros pesados, pro- reas, sõbre a zona dai costa, especialmente após terem-se apa
lançados os "lançados os dos seus aviões sem piloto, que vocando violentas explosões na gado as luzes. Uma testemunha ocular 'Viu os refletores focaU
"aviões sem piloto" dos ale- vem empregando contra a In- área dos objetivos. Este ataque zarem os aviões automáticos, depois do que, vários aeroplanos
mães. O correspondente que glaterra, nos últimos dias. Cou- marcou a abertura da

ofensl-1 explodiram no sul da Inglaterra,
vôou a bordo de um bombar- be a um piloto holandês o pri- va por parte dos bombardeiros

I

deiro "Lancaster", pertencen- vilégio de ter sido o primeiro pesados britânicoà e�mtra as Sob os canhêcs de Montgomeryte à fôrça atacante, assim re- a avariar êsse importante em- a�'mas s;cretas alemãs. Levan-I . � .1 ...

latou sua história: "Os ale- basamento, riscando-o d? �a- t�ll2os voo, sa�e�do que as

con-, LONDRES, 20 (U. P.) - O grande porto de Cherburgo,
mães estão, hoje, olhando tris- pa, quando lanço,? a pr.Imeira dIÇO�S. atmosféricas eram o ne- já isolado pelos aliados, encontra-se hoje sob a ação dos ca

temente para a desmantelada faixa de bombas sobre o impor- �es.sano para que o nosso o])'-I,nhões de Montgomery. Informou a B. B. C., que as fôrças Ii-
I estação central de suprimentos tante centro de ,armaz�nagem. jetivo fosse. atacado ape�as de bertadoras já atingiram um ponto distante apenas doze kms.
do Doullane, centro triangular As bombas caíram sobre o 300 a 600 Jardas de altitude. I daquela cidade, que está sendo abandonada pela população

Largando tudo nelaS estradas' falou ontem o -I f!����r��l baat���t���ç��zà�tsasObe::Se��;������s e�� g���������' 1;
II I •

.

sul dessa cidade, acompanhando a curva oriental da penínsu-
xosoou, 20 (U. P.) - Os urredores da importante cidíl(le eh h-II la. normanda, estendem-se os setores �e .Carentan, �aumon:,

finlandesa ,ie Viipuri já estão sendo canhoneadas pela arttlhn- sr. ure I �Illy, Caen e, Troarn,. onde, segundo � último ,comulllcado otí-

ria pesada, (lo marechal GOVOl'OY. Os finlandeses fog'em para o
'.

cíal, � luta e excepcionalmente renhida. Na area de C.aen, J
,

norte largando pelas estradas tudo quanto l�les possa entr�Ya!'1 . LOI�dres, 20 (U. P.).- No togo e. cada ve� mais cerrado, de parte a parte: e em TIlly, o�·08 movímentos. Depois de Irromperem na "ImIta lUanneI'heml ' I' dISCU� so, que ��onunclOu na bntalll?OS contu:uam .a luta nas ruas da CIdade para expulsar
propriamente dita, os soviéticos prosseguiram suai marcha, I emb�lxa�a n:e�lCana, ontel?, os. naztstas eutríncheirados n� parte norte. Equanto lSSO, os

vencendo os inúmeros obstáculos naturais da região lncustre.] o l?nmell'o ml�ls�r� Church�ll al}ados ref?rçam cada .vez mais ? corredor que, a?nram atr-i

que tem sido maiores que a inutil resistência Inímfga. salIentou a histórica a.tuaçao ves da península, depois de repelir com todo o êxito uma ten-
dos chanceleres amerrcanos. tativa nazista para cortar a poderosa cunha. Sabe-se, agora,

l\IOSCOU 20 (U. P.) - O comuníeado russo da meia not- reunidos no Rio em 1942. }� que o contra-ataque custou aos nazistas elevadas perdas.
te informou:' "Prosseg'uindo com rítmo crescente a ofensiva disse que era para êle muito - -.. _._••'_ """"_ _._.._••_.._ _,. - � .._ _ _.._._";:-_"":""'_JY
no istmo da Calrélia, os russos ampliaram a brecha da linha

I
satisfatório encontrar à mesa O caAncer e a fumara dos onlbusl\lanllerheim a 50 kms., isto é, de l'Iuola a? golfo da �inlând.ia. l'epreser:tantes. dos países Pl:(:- .

\I
De ontem para hoje foram oC,upa!i�s mais 70 locah�ades m-I �entes a aludida confeI'enCl�. RIO, 19 (A. N,) - Vai ser modificado o ato que proibe a
elusíve Su.mma e ])Iuola. Tamben� 101 o�',lpa�,�, a estação de .ro- Con�ratulo-me com os �mb".,'- fumaça dos ônibus, atendendo-se às dificuldades da guerra. Nes-
hannes, dístante 20 kms., apenas, de Vupun • I �adoles. dos �stados Umdos ,.e se sentido, vai ser encaminhado ao .ministro da, Ju.stiça o res-

_,
_

do Brasil, paises que. desernpr pectivo processo, pelo Conselho Nacional de 'I'rânsíto, Um dos

Ja decresce o moral nazista nharam papel debln:�l�r relde:,o conselheiros, entretanto, acentuou que, na campanha c9ntra o
. , na magna assem ela - 18- , d dos ! lí d E f dDe um posto de comando norte-amertcano 20 (U P) -

t t I t Ch h ill F 1 cancer, segun o estu os ja rea iza os na uropa, a umaça os
. , ..

se ex ua men e urc I . ez, ., , -cend 1
-

d d fi.As fôrças norte-americanas tomaram Bricquebec, de o,?-de par- também. o estadista brttânico
' ônibus aparece como exerceu o pape qu� nao se po e e mo. o

tír 'lt'lUO contra ataque nazista para romper o cerco de it
- .

1
.. algum desprezar naquela campanha que interessa todo mundo,I a ou. 1 - ,

uma CI açao especm ao mmlS- '-' _

Cherburgo. As unidades mais avançadas destas colunas norte-
tro do Exterior do México, sr. "anbo-es grandes e av.·o""es melDU"sculosamericanas estão também a doze kms, ?e Cherburgo. Este Padilla, cujos discursos tive- U

avanço permitiu cortar a estrada de Bricquebec a Valognes, ram tão funda repercussão n) LONDRES, 20 (U. P.) - Os alemães estão sendo castiga
Percebe em r:1UitOS �etores .de luta um crescentes abatImento

I seio da conferência. Dep�is de dos na península de Cherburgo pelos grandes canhões "Long
do moral naZIsta, pOlS os ,co,mandados de R?�lm.el ,co�eçam a louvar as belezas do Mexico, ton", cuja pontaria é dirigida pelos pequenos aviões "Pipper
perder as esperanças de exlto em qualquer le�lstencla. Nos ,disse Churchill que esperaya Cub" de observação, dos Estados Unidos. Êsses aviões são vir
arredores de B�i�quebec, _POI: exe"mplo, os amencanos depara: I poder conhecer. aquele país, tualmente imunes ao ataque dos caças nazistas, em primeiro
l'am com um oficml alemao rastejando pelas matas, sem a me "cujo clima e cUJo sol Sua Ex- lugar porque poucos aviões da Luftwaffe se atrevem a agir nes-

. nor idé.ia do paradeiro de sua companhia. celência o Embaixador do Mé·· tes dias, e, em segundo lugar, porque vôam tão baixo, que os ca-
._ - _ -_ "" - ••- _ "" _

.._•••""""-..""_ -
xico não devia ter esperanç&'s ças passariaul por cima.
de encontrar em Londres". ------------.-------------

�isi�s u�lac�;:I�O d�rean�xtr�:retJl�� 8avia lança-foguetes incendiá ...

,_3.1'10 bon:�humor .. _ Churchill rios 'nas praias da Normândia
teve, tambem, ocaSlao ele refe-

. .L' ,

rir-se à batalha da Normândia França, 20 (Rosa Munro, da q,ada foguete con�mha, 8 ga-
e dos demais teatros de guerra, Impr�nsa �anadense) - Os Iloes de creosot? e petroleo; .0
transmitindo aos presentE's alemaes haViam colo�ado ��- fogo d�s bat,enas con_vertena
uma eo- a'lça e um otimisn1() nhões lança-foguetes ll1cendia- a pram e aguas adjacentes
abGol�t�U�;anto ao desfêcho rios, manejados eletrica�ente, I

�um lençOl, de chamas. Ao lon

do conflito. Churchill, inclmi- no setor assalt�d?·_ tnunfal- go do seta; �adanense encon

ve não escondeu a sua convÍC- mente pela 3a DI�lsao. Cana- trarmos yarIas dessas poten
çã� de que a guerra poderti. de!,!-se; ,? b?mba�delO aha�o an-I tes batenas.

terminar antes do que se espe- tenor
a ll1vasao destrulU, �s .....-,......_.._.._._..........-_-"".........- ...........""--•..."

Quebrada a «linha �::� ..

h
..áub_e��.����o__t;�l:�O;_"W ��Po:r��dUJ�;:��i�aa f�����:; facilmente

Moscou, 19 (U. P.) - Também a esquadra russa coope_-hHU---�h-h--
....h

nem entrou em ação. As imte- ......

l'a no ataque à Finlândia. Enquanto as fôrças de terra, utili.- Sempre avante
,

rias lança-foguetes estavam vuneravels
zando "jee1_)s" e caminhões norte-amel:icanos, av.ançam sô- Londres, 20 (U. P.) - As a vários kms. da costa e fort�- LONDRES, 19 (D. P.) - Os
bre Vipuri, os navios ele guerra seguem pa�'a o porte, borc�ejan� fôrças norte-americanas, qu� mente pr.otegidas por trinche�- aeroplanos-au�omáti�os seg�em
do a costa e canhoneando oS flancos do ll1Ílmgo em retlrada, ,marcham para O norte da P3- ras, tunelS de concreto e fort�- um curso retlleneo malteravel
Noticia-se que il'rOmpelt o pânico. nas fileiras. finlal1�esa!j, "nínsula d.e �ontentin, já e�tã') f�cações subterr�neas. CObl�lr- e extremame�te v�lneráv�l)
quandO os rusSos quebraram a "lInha MannerheIll1", pOIS a nas prox1l11ldades da 10cahc1a· nam com seu fog,o. toda a praIa �esde sua partIda ãte os ob)e
queda desta em 1940, provocou o rápido desmoronamento da dA ele La Brette a oéste da Bric- e os acessos m�nbmos de Cor- tIVOS, causando danos e víti

Finlândia Àcredita-se qu'ê as fôrças soviéticas estejam ata· quebec. Outros despachOS in- seulles e Bermeres, onde de- mas ao azar. Um dêsses apa
cando ag�ra Summa outro baluarte da "linha Mannerheim", formam que foram aprisiol1':l.- sembarcaram c:s can�denses; relhos atingiu um hospital, on
CUja queda, �nl 1940, foi seguida dl'l perto pela ocupação de Vi·

I
dos mais 700 alemães, nestas se t�vessem podId� agIr, o es- de .morreram, algumas enfer

pur!, últim!+fi! 24 horas, trago causaqQ sena enorme, mem;l,§ e paCIent_es.
._.--,I,

.

Desmantelando os ninhos' das bombas voadoras
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

. Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Sem estre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
"lês c-s 7,00
.\lúmero avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano c-s 80,00
Semestre Cr$ 45,Ol}
Trimestre c-s 25,00

I Anúncios mediante contráto.

\h originais, mesmo não publi
caslos, não serão devolvidos.

\ direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Consulado
do Uruguai

Festividades em honra de São Luiz, e São João Batist�

J

Do sr. Júlio N. Herrera, dig
no cônsul do Uruguai, nesta

capital, recebeu o nosso dire
tor um ofício, cujo texto diz:
"Havendo os tornais de Mon

tevidéu publicado um despa
cho telegráfico de Londres,
transmitindo uma informação
do "South American Journal",
de que o Uruguai está inclui
do entre os Países que estão
em atraso nos pagamentos dos

juros dos empréstimos contrai
dos, e ainda, que está no atra
so do 33;;é, num total de ....
14.428.324.00 Libras, o Exmo.
Sr. Ministro do Uruguai, forne
ceu à Imprensa a seguinte re

tificação: - "A informação
do "South American Journal"
não é exata no ponto referen
te ao Uruguai, pois êste vem

cumprindo com regularidade
matemática os serviços dos
empréstimos quer no pagamen- �
to de juros, quer no da amor- {
tização. E isto ocorre, não só- �
mente ás emisões da Dívida

1Externa realizadas em Lon-

<

Capital o reservas " Cra

dres, senão como também as (,'1fra8 do balanço de 1942:

emitidas em outros Países. Responsabilidade... . .. . Cr$ 4.999.477.500,58

Embora a informação não Receita . . .. . C!'S 70.681.048,20

faça referência à Divida de .. Ativo .... ... . .....................•....... Cr$ 105.961.917,70
,

"
Sinistros pagos nos últlmos 10 anos Cra 64.986.957,20

Conversão, 5%, emitida em � Responsabilidades .. . . .. . " Cr$ 76.736.401.306,20

França, convém destacar que o \ Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

pagamento de juros e amorti- DIRETORES: - Dr. Parnfllo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

zacão dessa dívida se cumpre
de Sá e An!slo Massorra.

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

regularmente em L o n d r e s, Uruguál. Reguladores de avarias nas pr tncrpata cidades da América, Europa

quanto aos titulas em poder
dos possuidores Britânicos, e, AGENTE EM FI,ORIANõPOLlS

em Montevidéu, aos possuido- C AMP o A L o B ° & C I A. - Rua Felipe Schmldt, n, 39

I
.

Q t
.

I
Caixa Postal n. 19 - Teldone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

res ceais. uan O aos POSSUl- ! SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt, BLUME.
dores residentes na França, es- .. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
tes não recebem,.devido às difi-. �

.......:-..,._w_............_._._...- .........-..-.-_-...J'......

����td;�ré�:�n�:�cod�ag;t:��� OIlR· E RRMnlEl�blica, que é o agente do Banco UM N J.I IVI
de Paris e Países Baixos, que é

pela sua vez, procurador dos

possuidores desses títulos, tem
recebido regulgrmente as im

portâncias dos juros e amorti

zação da referida dívida.

Portanto, o Uruguai, não po
de, e nem deve ser incluído en

tre os Países que não cumprem
as suas obrigações, nem na pro
porção que o despacho telegrá
fico assinala, nem em nenhu
mo outra qualquer".
Pela publicação da presente

vós ficarei muito grato, e apro
veito a oportunidade para rei
terar-vos os meus protestos de

apreço e consideração, etc ... "

Fabrican te e distribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnoriris e aviamentos
para alfai'.ltes. que recebe dhetamente das

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

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

AMANHÃ TERÃO INíCIO AS FESTIVIDADES EM HONRA DE SÃO LUIZ E SÃO JOÃO BATISTA,
NA PEDRA GRANDE. A CAPELA DE N. S. DE LOURDES DE PEDRA GRANDE� CONSTRUIDA {

PARA O POVO SIMPLES E GENEROSO DOS MORROS, PROMOVE ESTA FESTA'1 EM HONRA DF.
SÃO LUIZ E SÃO JOÃO BATISTA EM BENEFíCIO DO MESMO TEMPLO, PARA ABRILHANTAR O
CULTO DIVINO. HAVERÁ MISSA ÀS 7 HORAS E9 À NOITE.; ÀS 19 HORAS, BREVE NOVENA,:
SEGUIDA DE FESTEJOS POPULARES3 COMO SEJAM: LEILÕES, BARRAQUINHAS, RODA DA SORo
TE, MESA DE CAFÉ) DOCES, BEBIDAS _. ACOMPANHADOS POR ALEGRE MúSICA DA BANDA DL�

FÔRÇA POLICIAL DO ESTADO.

A Itália
lb , _

semi-nuaCOMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E 'rRANSPORTES

71.606.189,20

e África.

ORI[NT(

S. Paulo (Por Siiveira P8i-1 muito menos o querem aqueles
xoto, da U. J. B.) - Entre os que não são lobos.
despachos telegráficos que 1'8- Igualmente aí se demonstra
Jataram êsse episódio mar- que a proclamada disciplina e

'cante da campanha na Itália, I a apregoada coragem elas hor
'que foi a libertação de Roma das nazistas, afinal de contas
pelos exércitos aliados, houve são bem suscetíveis aos efeitos
um que aludiu a pormenor in-: de uma derrota. Em face de
contestavelmente bem expres- 'um revez mais sério, não con

sivo. seguem manter a retirada: é
Refiro-me aos italianos que gente que debanda, que chega

- mencionou o telegrama em a despir-se, à aproximação do
causa - sairam em trajes me- .adversário.
ncres ao encontro das fôrças Há também um símbolo nes
libertadoras e contaram que 3e ses homens serni-nús. Provo
achavam assim porque solda- cariam riso, em verdade, as

dos nazistas em fuga os obr i- suas cuecas - mas em outras
garam a dar-lhes as roupas e circunstâncias diferentes des
não quizeram êles, os -italia - tas em que se mostram. Neste
nos, vestir os uniformes que momeno, há muito de doloro
em troca lhes deixaram os so no fato, para que dêle al-
opressores. guém possa rir.
Insignificante à primeira Porque êles - êsses homens

vista, o fato é, no entanto, bem em cuecas - são a imagem
sintomático, revela muita cou- viva da Itália de hoje: a Itália
sa a que não se pode deixar serní-núa, a Itália despojada
de reconhecer importância, pelos hunos de nossos tempos,
autoriza plenamente uma sé- a Itália humilhada e martíri
rie de conclusões a que, é for- zada pelos que compõem o mi
çoso admítí-lo, não falta inte- serável "gong" uazt-fascista-
rêsse.

Desde logo, por aí se evi
dencia que a farda dos exércí
tos de Hitler já se torna in- Vende· se uma limusina marCo
comoda para os que têm de Chevrolet 1936, com rádio, equipado
usá-la. É péle de lobo que nem

a gas.ogênio. em perfeito funciona-

l '. menta. Tratar na Casa A Capital.
os lobos querem vestIr e, POI3,' 5 v•• 3

(HEVROLEI

Rua V. lVeire1es, 11

PETISCOS _ Roll·mops - Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pe-rnil _- Posteis - Empadas -

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

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

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41
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Livros Novos

"JACK. .. não

i
...

V:·d·
...••..

S·····:--··I·, O santo do dia
I I a aCla· s. Silvério! Papa e Martir

I : Silvério era filho do Papa Hor-

e , : misdas, que depois da morte de
sua esposa, se fez ordenar de sa

cerdote e foi eleito Papa, mais
tarde. Quando o Papa Agapito i
morreu em Constantinopla, o rei
dos godos na Itália, Deodato. quis
impedir que fosse substituido por
uma criatura do imperador de
Bizâncio, Por isto obrigou o novo

a eleger Papa ao subdiácono Sil
vério. Esta eleição pouco legítima
foi, depois, ratificada pela parte
cowpetente do clero romano· Mas,
a imperatriz Teodo::-a resolveu a

deposição do Papa Belisário, ge
neral imperial, ocupou Roma e

Hoje trascorre o aniversarIO da
exigiu urna causa impossível: o re

conhecimento do bispo her�ge An·
,ra. Clotilde Toronto Veiga. timo como Patriarca de Cons+on-

tinopla. Silvério recusou. Então,
Decorre hoje a data natalícia afirmou se que o Papa tinha es-

ia srita. Estela Rodrigues. cz-ito uma carta ao rei dos godos
"ferecendo·lhe a cidade de Roma.

Passa, nesta data. o aniversário 30b esta acusaçãc, totalmente fal
d:J. srita. Maria Gomes. so , foi Silvério preso, declarado de

posto e levado para Patara. O
Faz anos hoje o sr. João Schmidt imperador Justiniano mandou a

brir inquérito a respeito da pre
Decorre hoje o aniversário do sr. tensa carta, afim-oe restituir Sil

li rOInance
Artur Lemos. vério a sua sé, caso fosse provada

a fraude. Mas, a imperatriz e o

A menina Neusa de Sousa faz antipapa Vigília encheram-se de
anos hoje. medo com isto Quando Silvério

desembarcou nas práias italianas,
Hoje transcorre o aniversário da apoderaram se dêle 2 indivíduos

menina Vilda Maria Dutra. ao serviço de Vigília e levaram-no
para a ilha Polmdz-íc , onde Silvé

Faz anos hoje o menino Nelson' rio morreu de fome, aos 20 de ju
Murilo de Sousa. nho de 538.

ANIVJ<JRSARIOS

"JACK" - Alphonsé Da'U
tiet: - Romance - Editora
Vecchi - Rio, 1944.

Passa hoje o natalício da talen
tosa professora sra. Rita da Costa
Malheiros.

Faz 'anos hoje a sra. Marieta
Correia, espôsa do s r , dr. Carlos
Correia.

Festeja hoje o seu dia natalício
a sra. Morin Bayer Amorim, es

pôsa do s r, João Amorim, comer

c io rrte ,

mais intenso que êsse ", escra

veu George Sand.

Alphonse Daudet um dos co

lossos do romance francês mo ..

derno não inventou seu herói.
Conheceu "JACK", foi seu

amigo, porque, êsse moço de

tão bons predicados, tão digno
de ser amado, existiu. E o dra
ma silencioso dêsse jovem des
venturado feriu tão profunda
mente a sua sensibilidade Ue'
artista que, seu traslado ao

papel, valeu-lhe a obtenção
duma obra soberba.

"JACK", que desde menino
foi todo sêde de amor, não go
zou, na infância, da ternura de
sua mãe, cujo carinho solici
tara em vão; homem feito, seu

coração esvaiu-se tràgicamen
te pregado à cruz do desprêzo.

" JACK" é um lindo roman

ce que a sensibilidade brasilei
ra há de achar muito de seu

agrado, e seu grande valor li
terário em nada desmereceu
ao ser vertido para nosso idio

ma, porque dêle fêz uma de

suas melhores traduções o con

ceituado escritor Édison Car-

projecão de filmes
o Instituto Brasil Estados

Unidos fará realizar, para
seus associados, ho ie , às 16
horas e 19,30 horas, sessões
cinema togréiicae, com a apre
sen zacão de novos filmes
,.0 ...

Racionada ii

carne verde

Agradecimento
Por êste meio, quero agradecer

a desvelada dedicação com que o

sr. dr. Paulo Fontes, ilustre e

concei tuado clínico, procurou sal
var minha saudosa". espôsa Cata
riea Kulk de Oliveira, tendo ern

pregado para isso todos os recür
sos da ciêoncia médica. Jamais es

quecerei tamanha dedicação pr.o
fissionaJ.

Fp o lis., 17-6-1944.

José Vieira de Oliveira
2v-1PORTARIA N 3

u·L !', r 'In

F"ARMACIA

* Conbece o valor de um sorriso radiante
... e sabe como cativa os corações por onde
pa�sa. Ex�erimente, o famoso Kolynos de

Tnple Açao e vera como limpa, re
fresca e embeleza. A espuma pene
trante de Kolynos facilita a limpeza,
mesmo nos interstícios dos dentes.

CIa. é "SajJi,&:i/'. . .

Sôbre a luta na França,
Goebbels diz particularmente:
"Nem 'nossas fôrças nem as

inimigas ganharam até agorn
qualquer ação decisiva nem se

poderia esperar que tal cousa

acontecesse por enquanto. Nós
e nossos adversários estamos,
irrevogavelmente, empenhados
numa luta definitiva".

Como fala agora o dr. Grebbels
Estocolmo, 18 (P.) - É o Lutam contra nós duas potên

seguinte o último artigo do dr. cias do mundo que não têm
n oebbels, no "Das Reich": poupado sacrifício nenhum nos

·"'Nós, os alemães, estamos em seus preparativos para nos es

face da fase mais grave e magar".
transcendental da guerra e

seu resultado continúa pen
dente na balança, sem se poder
vislumbrar nenhum vestígio
de que possa terminar ou hoje
ou amanhã. Devemos cerrar os

dentes e prosseguir nossa mar

cha pelo abruto caminho. Es
tamos empenhados em uma

luta de vida ou de morte, no

oéste, e igualmente no leste.

ESPERANÇA
do FarmacêutIco NILO LAUS

oQllJ'an� • exata observAncla no recettll4rlo

PRF.COS �rÓDICOS.

HoJe e amanhã &erá • Rua preferida
Oro.... ...clonaa II flIItranll"eirB8 - Homeopatlaa - Perhunar1...

Artllto. de borracha.

A Comissão de Abastecimento do
=::stado de Santa Catarina, no uso

ias suas atribuições, e tendo em

"ista a Exposição anexa à presente
Portaria,

Procura colocação
Rapaz recentemente nesta Capi

tal, com prática em serviços de
escritório e aproximado conheci
mente de contabilidade, fornecendo
referências que se fizerem mister,
pleiteia colocação.
Pedir informações e dar ofertas

por escrito à "SKILLED" , nesta

Redação. 3 v.-2

R E N N E R Vende se
1 máquina in-

-

glesa de tríplice
expansão, de 180 HP nomi·
nais; 1 caldeira regime 7 qui
los de pressão; I bomba de

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

Rua Deodoro. 35.

RESOLVE:

ALVARO RA�108
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Procura colocação
Senhorita, com dipluma de Cães raivosos

complementarista e dactilógrafa, Rio, 18 (E.) - Há cerca de
oferece-se para empregada de oozentas pessoas mordidas por
casa comercial ou escritório. animais hidrófobos ou suspei
Informações na Gerência do [tos, em tratamentos no Institu-
«Estado». to Pasteur.

Agradecimento e Missa

NOVOS elUSADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idi�'mas por·
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Art. l '
-- Entrará em vigor, em

todo o território catarinense, a

,:>artir de hoje, o regime do racio
namento da carne verde, de bovi
nos, para abastecimento da popu

lação, na base de fornecimento
trissemanal.

§ i -- As Prefeituras Municipais 0.8 alesães COO'traneiro. fixarão os dias em que deverá ser U
"JACK", O rom.ance que a feito o fornecimento, do que da-

crítica universal consagr»:
cão ciência à população, através O prt·ma'l de "teDasde Edital amplamente divulgado. IJ 1\

como �m� das mais .belas e § 2' _ O pêso máximo de cor- Londres, 18 (U. P.) - Infor-
perduráveis obras da líteratu- r;e, a s�r vendi.do;, ca�a dorn icf- ma o correspdndente, em Is
ra francesa, acaba de ver a luz Iío. sera. de dOIS (,) quflos, ltambul do semanário grego
d 1 r

_ .' t . 'd' I Art. 2 -- O preco do gadoem' .

da EPdu.) lcaçvao Pl°_! d1n eRI:lle �o ,pé será de Cr $ 1,60 por quilo. "Hellas" que o arcebispo de
a

.

itera ecc 11,. o 10 (e' Art. 3' _ Fica extendida aos rrru
: Atenas, primaz da Igreja Orto

JaI:elro,,, em sua �lUnfante CD- n icipíos d.� São José, Palhoça, Bi- doxa Grega, monsenhor Da-

leçao AS OB.l�AS ETER- gua.ç�, T1JUC�S; Porto Belo, Cam- meskenos, foi detido na sua

NAS"
borlU e ItaJOl a tabela de pr-e- ,.

. idê
.

.

ços do pescado ?ra vigorante nes- propna 1eSI enCla pelos ale-
Como apêndice de Jack fi- ta Capital.

'

mães. O arcebispo ortodoxo de
gura a hístór ía dêsse roman- Art. 4' -- A partir de I: de [u- Atenas é acusado de ter avisa

ce, contada pelo imortal Dan- lho p. vindouro: �n.trará em. vigor, do os atenienses de não híça-]
det e valoriza o bem apresen-

em todo o terntOrlO catarlnense, b dei
.

I d
I

,
.' o racionamento de açúçar, medi- re.m a an eira ,naClOna o TRAJES I

tado volume, de copiosa leitu- ante os cartões diretamente entre DIa da Independencia da Gré- PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480,

ra, artística sobrecapa execu- gues às Prefeituras Municipais pe- cia, em 21 de março último _
CAPAS;

tada pelo pintor J. Oliveira. 110 Departamento Estadual de Es· por não ser aconselháveí fazê-
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.

tatÍstica excetuado aquí o muni' . ,.. _, COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 110.
-_- ----

" do de Florianópolis. la em VIsta da t�aglCa; sItu�çao I MILITARES Cr$ 320,00
Art. 5' -- Esta Portaria, com atual de seu pais. Alem dISSO, I

PANTUFAS Cr$ 29,00

exceçõo de seu artigo 4', en�ra �m O _prelado é aCl!sado de ter proí-
,

PULLOVERS de Cr$ 58.00 IVIgor na data da sua pubhcaçao, bido a procissao tradicional da
COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480.

revogadas as disposições em cori- S t f' S t d t
. SAP1}TOS de Cr$ 50,00 a 255.

trário.
' �x a- eira an a,

.

e er _prOl- AGENCIA; PEDRO SOARES -_ 9

Florianópolis, 16 de junho de bido qualquer mamfestaçao de
1944. regosijo no Dia da Páscoa as-

(a) NEREU RAMOS sim como de ter proporcionado
Presidente. sua ajuda ·às organizações de

resistência.
� -----,------------

� ..... ."...,.."....._...,...,....�.-••_
.. _-.-._w

Teci dos para fóra
do Brasil
Rio, 18 (A. N.) - Um ves

pertino local publica uma no

tícia de São Paulo, segundo a

qual o sr. Silvio Brand Corrêia,
que integrou a missão textil

brasileira aos Estados Unidos,
agora já de regresso, declarou

que o Brasil fará consideráveis
fornecimentos de tecidos às

Nações Unidas. Adiantou que
a viagem da missão foi coroa
da do mais completo êxito, fi-
cando assentado que o Brasil José Vieira de Oliveira e família agro-

fornecerá 90 milhões de jar- decem a tôdas as pessoas que lhes en-

das quadradas de tecidos a viaram pêsames pelo falecimento de sua

UNRRA. Esta quantidade, so- inesquecível CATARINA KULK, DE OLI-

mada a, .l·a' fornecida, dá um VEIRA às que ma,ndaram flôres para, o féretro, e o I
"A Ban(Jelra Nacional quando em prés·

posição hOl'lzontàl, e irá ao centro da

total de 300 milhões de metros, acompanharam ate sua morada derradelra. Aproveitam testa da coluna, se isolada; à direità da

)"
' d t d

. d 7 d' testa da coluna, se houver outra bandel.

havendo possibilidade, ainda, o ensejo para conVl ar a o os para a mlssa e o
la, ra; à frente e ao centI·o da testa da co-

de a Cifra ating'ir a casa dos que será rezada quarta feira, dia 21, às 7,30 horas, na luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorrerem três

500 milhões. eapelQ de S. Lu.iz (Pedra. CrQ,nde), 2 v. 2 'HI !!laia b�lldek{l.ll". (Doorotl)-le1 Jl, 4.11.15,

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio

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

Dicionários. etc, etc.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "qulnta.coluna�,
por mais que pareça teu ami
go; nio merece tua estima um

traidor da ·P"trIL (L. D. N.).

uando alguém. ta.! como O ÍI8Y8o
IheI ro da ilustracão ...cima. oferecer
lhe. em o.mável gesto, um câJice do
excelente aperitivo KNOT, lembr&
oe V. Sia. de acrescentar, ao agrade-
oeJ' a gentileza:ESTEE' 1..41'1-
BEl., (1 I1EU APEI11TIVO

'

I'RED/!ET(J!

1/1'1MODuro DA KI10TSA./ItO. COI7. é SE6UROS
� iT�dAí �

(�Salão' americano (

Recentemente instaladO
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
Ta está Funcionando o
c'SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n, 2 (ao lado
do "Belo Hor:izonte").

Preços módicos
serviço

e

garantido

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Venda de um terreno
Na qualidade de liquidatário IMédico - chefe do Serviço de Síf:lli� do Centr� de Saúde

, ,do Jockey Clube, faço publico
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AI·ECÇõES URO-GENITAIS DE

que aceito propostas para a
AMBOS OS SEXOS - nAIOS INFRA-VEmIELH_OS E UL.TRA-VIOLETAS compra de um terreno sito noCO'NSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

.. .

HES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 rogar "Campmas", municlpio
de S. José, com 40.842 m2, mais

DR. ROLDÃO CONSONI lou �enos, fazendo frente no

CTRUIWIA GERAL - ALTA CIRURGIA - l\10LÉS'l'IAS DE SENHORAS - }'AR'l'OS caminho do Roçado, ao norte,
Formado pela Faculdade de Medidl:a ,da.Universidade d,e São �aldo, or;de foí I confrontando ao sul e a leste

Assistente por vários anos do Ser-viço C;l�·U,l'glC.0 do Prof. Al ípio COI rera ,Ne,o. . .
' , b dCírurgía do estômago e vias biliares, ímtesttnos delgado e grosso,. tU'olde',l'illS, com tenas do Aereo C,U e e

pr6fl<lta, bex�a, útero, ovários ec�r;s�U'�1;A��TlcoCele, hídr-ocele, varizes e herma. S. Catarina, e a oeste com ter-
das 2 às 5 horas. à Rua Felipe Schm.d t, 2� (altos da Casa Par-aiso ) . TeL 1.598. ras de Filomena Severiano daRESID1llNCIA: Rua Esteves JUTIlor, 179; Te!. M764

C h M' J
ê

d M 1------- un a e afIa ase e e o.

Ê esta a segunda concurren

cia que abro para o mesmo fim,
e isto porque as ofertas feitas
anteriormente não satisfize
ram aos interesses do Jockey
Clube.

As propostas serão dirigi- Idas a mim, em carta fechada,

Dr LAURO D IIUHA com a declaracão no subscrito

I
• li do fim a que se destina, e serão

Especialista em Doenças de Senho- abertas na presença dos propor-as - Vias Urilllárias.

Curso de especialização de Gtneco- nentes, no dia 3 de julho pro-
Iog ia (doenças de Senhoras) com o ximo, ás 16 horas, em meu es- ....__...._

Professor Moraes de Barros, da Fa- critório, na rua Felipe Schmidt
culdade de Medicina de São Paulo.

I na 34 (terreo)..

Tratamento especializado, médico e ,. •

dcírúrgrco, das afecções do aparelho i Reservo-me o direito, am a
Igenital feminino (Ut.erc, ovários, .desta vez, de recusar todas as
I

trompas, etc.). I propostas, se nenhuma satisfi-
Cura radical das Inflamações dos

I zer aos interesses do Jockey
anexos (Ovários, trompas), sem ope- Clube.ração). Tratamento de todos os dis- .

túrbios da menstruação e da estertlt- Florianópolis, 16 de junho de
dade. 1944.

Progride o comércio
de tintas
Washington - (Inter-Ame

ricana) - A venda de tintas
Dr. Newton d'Avila e demais artigos relacionados

Operações -- Via� Urinarias -- Doeri- com a pintura de paredes au
çal dos intestinos, réto e anus nlentou muito êste ano, tanto-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana, que a procura ultrapassou a

Fisioterapia _. Infra-vermelho. produção. Essa indústria obte-
Consult: Vitor Meireles, 28. 've O seu record em 1943 com

Atende diariamente à.s 11.3? hs. e, 625 milhões de dólares, �u se-à tarde, dali 16 hs. em dlonte .

8 'lh�
.

d 'fResid: Vidal Ramol, 66. Jam, mI oes aCIma a CI ra

Fone 1067. atingida em 1941. O Departa-
mento do Comércio espera que

•••••••••••••••••••••••••e.M o comércio de tintas atinja 740
milhões de dólares, anualmen
te, depois da guerra.

INDICADO'R MÉDICO
DR. MARIO WENDHAUSEN·
(DIplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da UniversIdade do BrasIl)

.;x·tnterno do Serviço de Clílnlca Médica do Professor Osvaldo Ollvetra, médlco do

Departamento de Saúde
lJLtNICA M1ilDICA - Moléstias tnteruas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e R1{;SIDft:NCIA: Rua FeUpe Scbmidt n, 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do R·io de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Oos Serviços de Clínica Infantil da Assistên c

í

a Municipal f' Ho�pital
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
COXSULTóHIO: It ua Nuucs Macha"o, 7 (E�iifício S. Francisco), fone 1.444

Consultas das lU às I� e das 14 flS 15 horas
RESTJYf.:l'\I.TA: Rua i\1�"p('hal Guilherme. 5. Fun e 71\:�

CLí�ICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
,

DR. SAVlAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Cunselho Nacional de Oftalmqlogia.
CONSULT(JRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
HESIDÉNCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. BIASE FARACO

MADEIRA NEVESDR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso 1e Aoerret..oamento e Longa Prática no Rio de taneiro

\)()N!;IJI,'l'AS - Pela manha: dlarlamentf' das 10 às 12 hs .. à tarde. excepto ao.
oAbadOll. das 16,30 àM 18 horas - CONSULTóRIO: Rna Joio Pinto a. 7. sobrado -

Fone: 1.461 - Re8ldêncla: Rna Presidente Coutlnbo, '3.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

F'or-mado pela UnIversidade de Genebra

Com prática nos hospItaIs europeus
Cl!nlca médica em geral, pediatria, doen

caa do sistema nervoso, aparelho geníto
urmãrto do homem e da mulher

,balste. Técnico: DR. PAULO TAVARJil"

Curso de Rad!ologla Cl1nlca com o dr

Manoel de Abreu Campanario (Silo Pau

!O'). EspecIalizado em HIgIene e Sat1M

Públíca, pela Universidade do RIo de Js

netro, - Gabinete de Raio X - Electro

�arllllografla cltníca - Metabolismo ba

.lil - Sondagem Duodenal - Gabinete

�e ft8loterapta - Laboratór!o de micros

rapta e anãllse clíntca. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - FlorianópollB

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda '" orõníca, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob
contrôle endosc6pico - Uretroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEfuvlIA
- INFRA-VERMELHO

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

fj]apeclalista em moléstias de IHlnho7u -

Partoe.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eaUl'

mago, Tesicula, (Itero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

.00 PJilRtNJilO - HérnJa., hidrocele, Te

ricocele. Tratamento sem dor e operação
ue Hemorrolde8 e ....rize8 - Fracturas:

8parelhOll de Kêsao. Opéra noe lI08pltaito
de FlorlanópollL

PrsçJl Pereira e OUveJra, 10. Fone, 1.00'.

Horirlo: Du 14 ,. 1ft horu, diariamente.

Consultório - Rua TIradentes 14.
Fone: 1.663.
Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

DR . ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurpa e Ortopedia. CUnJca e C1rurt1a
do torax. Part08 e doenÇlUl de ."nhora�.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 70iá·
eíamente das 15 às 17 horas, RESID:«:N·
·!A: Almlrc.n'" AITlm. 36. Fone 7111.

DR. AURÉliO ROTOLO
DR. REMIGIOMédico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante iustalaçâo

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulnouar', úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
çóes das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes .desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raio�
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro. 3

esquina Felipe Scnmidt
Das II às 12 hrs., e das 14 às 17 hre I

Telefone 1.475

CLtNICA M�DICA
Moléstias Internas, de Senhoras e cri

cnçaa em Geral. CONSULTóRIO: RU1\

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

SID1:NClA: , Larqo Benjamin
Constante. 3

SEGUROS
THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

HEMORRDIDES
nliír 'cfr4 lftAis - '

esre 'éSPlClF/CO r.f?I1Z,
ALIVIO IM€VIATO!

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

sos de Hemorroides, é ime

diata, alivia as dôres e 08

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes hem sr

roidaís. A venda em toda.
as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para
facilitar a aplicação.

�
MAN ZAN
PARA HEMORROIDES
u OJ p r o d u to D e W i t t
..;O 1 ,�II§ m

.Iockey Club

Fúlvio Aâucci
Liquidatário

DESPERTE II BUJS
DO SEU fiCADO
E Saltara da Cama Disposto para TUH

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bílis não corre Jj,.
vrernente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Vcd
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará ii

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.
extraordinariamente eficazes. Fazem cor·

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. s 3,00.

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida) Ramos, 19

Quem sonegar informações à E.
tatistica Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse callO,
será julgado, militarmente, COWII

.................................................... I Úllllflo io Brae1l (D. B. II.).

Dia 24 - Sábado
NUITE JOANiNA

Festa caipira (soirée) - Chita,
pelúcia etc. Prêmio md i vidu al ,
casai, dupla e blOCO. Origrna
hdade, graça e alegria - Pi

nhão, melado, batata-doce e

aipim.-Músicas características.
- Danças do tempo do onça .

Mesas à venda na Joalheria
Morirz, a partir do dia 19.

N.B. E' vedada a entrada aos I
_____s_ó_c_i_o_s__�_�_s_o_u_�_:_�a_is_ao_._c_o__

m

__

a

�l �
....__......�__.. .... ms�SR... • �

Si\_NG1JENC)L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo. Cálc o, ":{anadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magrvs, Mães Que Criam,
Crre nças Raquítlcas rece

berào a tonificação geral
do organismo com o

������::��--�....--..--�-----_......

VARIZES
EM SENHORIS
Novo Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal para o trotcmen
to com ótimos resultados de varizes,
que prejudicam o circulação venoso.

E!ta medicação, no dose de três colhe
res das <ie chá 00 dia, em águo oçuca ..

roda, restitue às pernas o seu estado
normal e o bele sc e s+éttcc. Em Idê v+tc c
dose debelo os moles causados pelo!
mamilos hernoio órto s internos e ex+e. no"
inclusive os que sangrem. Nõo encontran
do nas farmácias ou drogarias; peço dire
tamente ao daposltór!o- CX. POST"'L 1874
(urn-o.to-se te quatro) São Pou:o.

HEMO· VIRTUS (líquidO)

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

ft SERVIDORA I

[a maior organização no

gÉ)nero nesta capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Crédito Mútuo- Predial
Propr;etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitc s bonifi cações e médico gratis

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
.. � �

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

__

=:!'ii;-=:

-
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o ESTAD�-Terca-feira. 20 de Junho de t944 5
....� � ag�..� �..����..f cn�·MW&�"!�����.a������Ob��'������� ���

Alterado o Estatuto dos Funcifnários Públicos
Rio, (Especial) - Alteran- Art. 2° - Ficam incluidos

do dispositivos do Estatuto no art. 17 do referido Estatuto
dos Funcionários Públicos o os seguintes parágrafos:
Presidente da República assí- � 8° � O interino, nomeado
nou o seguinte decreto-lei: de acôrdo com os parágrafos
"Art. 1° - Os parágrafos 6° 6° ou 7° dêste artigo não P0-

e 7° do art. 17 do Estatuto dos derá ser removido nem ter
Funcionários Públicos Civis da exercicio em repartição ou

União (decreto-lei 1.713, de serviço sediado noutra 10caH-
28-10-39) passam a vigorar dade.
com a seguinte redação: � 9° - Homologado o con-

� 6° - Após o encerramen- .urso serão exonerados os in
to das inscrições do concurso, terinos.
as nomeações em caráter inte- Art. 3° - O parágrafo único
rino só poderão recair em can- lo art. 51 do premencionado
dídatcs inscritos. -statuto passa a vigorar com

� 7° - A condição estabele- 3, seguinte redação:
cida no parágrafo anterior não Parágrafo único - O funcio
será exigida para o preeench i- .árto, exonerado na forma do
mento de claro na lotação de � 9° do art. 17, que fôr nornea

órgão sediado em Estado onde 'o em virtude de habilitação
não houverem sido abertas 'o mesmo concurso, constará,
inscrições.

\
'omo antiguidade de classe, o

tempo de efetivo exercício na

interinidade.
Art. 4° - Êste decreto-lei

entra em vigor na data de sua

publicação" .

Como se pode verificar, os

dispositivos antes em vigor da
vam ao funcionário interino a

preferência de nomeação, bas
tando-lhe, apenas, que fosse

aprovado em concurso, embo
ra obtivesse, na classificação'
final, o último lugar.
Assim, a nova redação dada

ao art. 17 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Fede
rais vem facilitar o acesso às
esferas administrativas sob
um critério de seleção mais
justo, mais democrático e.

mesmo, mais compatível com

os interêsses da Administra
ção .

.

Per(a�a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Pôde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um médico da- California que atende

os Estrêlas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso ..... de gordura
antíestétíca. Esta descoberta chamada
lF'ormode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a J)er'
der peso na primeira semana e muitos

quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. ):<'ormode estímula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que _possa pa
recer e sentir-se 10 à\10S mais Jovem.
I�ormode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo,. em
qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Dístr, S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Venda sob prescrição médica

lnry ="'5

TE HA JUIZO
TEM �íFIL'S OU REU.

MATiSMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULt\R PREPARADO

I ::1Il!4fJ I: 1-:) r:1
A SIFILIS ATACA TvUO O OHGAN1SMO

O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago. OS
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo 80 organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da meC'IDA origem
Ft\LAM CELFBRIDADES MÉDICAS

P"bre o preparudo ELIXIR . A compoaíção e o sabor a
.914. devo dizer-lhes, sempre gradavel do ELIXIR �!H4. re

que o tenho empregado, em colTleodam-no como arma de
os casos de Indtcaçao aprr- :acil manejo para o público
prlada (sifilis em varlas de I

11" combate á sUllis, qualída
suas manítestacões) os resul- '.ies que frequentemente a
tados têm sido sattstatortos, oveito no Ambulatorio da
pois são rapldos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

Associação Comercial de Florianópolis
Convocação de Assembléia Cieral Extraordinária, para a

reforma dos Estatutos
De acôrdo com e que ficou resolvido em sessão da

Diretoria, realizada a 9 do corrente, convoco os srs sócios
da Associação Comercial de Florianópolis para a sessão de
Assembléia Geral 'Extraordinária, a efetuar-se na séde
social, rua Trajano, 13. sobrado. no '(lI'óxímo dia 23 de
junho de t91t1t. às 19 horas. nara o fim exclusivo de ser
discutido o proieto dos novos Es tatutes.

Não havendo número. à hora marcada. ter-se-a nova
chamada meia hora depois, quando a Assembléia. funcio
nará r em 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, efetivos ou fundadores",

Florianópolis, 10 de junho de 19q1t.
ADAUTO FREITAS. to secretário.

10 v.9

o 1- (cteam»

I do cangaço
João Pessoa, 18 (C.M.) -En

. contra-se trincafiada na prisão
desta capital, a fina flôr do

cangaço do sertão paraibano.

lo último a entrar foi o famoso
Zé de Totó, que se ufanava de

possuir o título de "fera máxi-
ma". Mas quando Zé de Totó

chegou, já lá encontrou anti
gos companheiros e antigos ri

vais, cujas lágrimas foi enxu-
gar com sua presença: "Pilão",
que era irmão antes de ser só

I cio; "Bolinha", execrável como

lêle; "Zé Luiz", o grande san

guinário; "Brito", o assassino
sem igual ....

Esses constituem o primeiro
"team", a alta roda do bandi
tismo do Nordeste. Agora, ao

que se diz, o sertão está livre.
Pode-se nele respirar o ar fres
co e sêco, que a tranquilidade
de espírito oferece. A polícia
paraibana anuncia que pôs ter
mo ao cangaço no Estado. La
vrou um tento, como se vê. E
está disposta a não permitir
que a planta daninha brote de
novo nas caatingas da Paraiba,
manchadas de sangue de tan
tos inocentes!

•

Assista ao mOlor

"�"radiofônico
I

de todos os tempos.

'It"

Família

Lelizia
"é<;.

X
.�)

Família

Guanabara

MACHADO & CIA.

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 L.. E cus

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

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

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n , 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais murricípíos

•

do Estado

..-------------------------------------.�

I I
Ouça este sensacional prll!Jrama

nas emissoras:
PORTOALEGRENSE
Todas as 2as. 4as.
50S. e sábados, das

21 às' 21 :30 hrs.

I PARANAEN3E

I
Todas as 2as. 309.
50S. e ôas feiras,
das 21 ás 21 :30 hrs.

I
••, _a

ÇUIlNIlBIlRIlLETIZIIl
* *

Standard

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vaI além de Cr$ 50.00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41

V" 15

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Rua Tra iano, 12

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano. 12.

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE",

('t \ Wf�TZEL INDUATRIAL-JOTNVILLE (Marca regist.)
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

E COM RAPIDEZ

. c:,()."p.���RCfAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Está no Poncmá o sr. Salgado Filho
Rio, 111 (>\. l�.) - o minis- i

'

I Fflho foi recehido por altas au-

tro Salgnrto Filho, que deixun Indo vlxltá-In, realízn o minis- torídades panamenhas e norte
esta cnpít» I, quínta-Ieíra pas-] tro rla Aeronáutíca um ato .ex-

i americanas e pelo cornandun
sada, eheuou ontem ao Pau!).-j' cCjlcionnl .11' atenção e símpa-

r
te e oficialidade do Prlmelro

má, flue era o ohjctho de sua tia pelos nossos aviadores mi- Urupo de Avínção Ile ruça. ()

í'ülg'e�n, que não ponde St'J' Iitnres, que estão eomhatendo I �njnist�o ,demorar-se-a, ,C1II
mCllClO1Hu!O, na OClliSUlO de SUIL e pelos que se aprestam em 1 mspeçao aquele Grupo, ate o

partida, por exlgêneíns (la si" cumprír seu dever em defe�a I dia 22 do corrente, quando Inl
mação de g'lIeTra. () ministro 1111 pátrla, írmanndos a seus dará, fi segunda fase de sua
da Aeronáutica foi ao Panamá ('o]eg'as (la. Nações Unidas, que víag'em, a qual consta de vlsl
fazer 11mB visita de inspeção já estão desíechando contra (J tal' a alguns países sul-nmeri
ao Primeiro Hl'upo de Avíação íu inug'o ('OIHum golpes ilefin i,· ('[I)lOS, numa missão oficial filie
de Caça, numa das bases c.n j-jvos, que () abaterão }Jara lhe foi conferida pelo nosso

que o mesmo está operando. sempre, O ministro Sa lgad I) ;.I.'OY('·1'llO.

VOLTA-SE PARA OS ESTR,DOS UNIDOS ft ftMEftCA DE GIEBBELS
LONDRES, 19 (U. P.) --- CONTINUAM AINDA HOJE OS ATAQUES DOS AVIÕES FOGUETES À INGLATERRA. COMO OS
INGLESES NÃO SE IMPRESSIONAM MUITO COM A NOVA 6�ARMA SECRETA"� O REleR TEVE QUE VIRAR SUAS BATE ...

RJAS DE PROPAGANDA PARA A AMÉRiCA, E ANUNCIA QUE ESTÃO SENDO PRODUZIDOS NOVOS AVIõES FOGUETES,
MAIORES E MAIS PODEROSOS� CAPAZES DE ATINGIR OS ESTADOS-UNIDOS. ÊSSES APARELHOS, A C R E S C EN T A
GOEBBELS, SERÃO DIRIGIDOS CONTRA OS ARRANHA-CÉUS E OBJETIVOS INDUSTRIAIS, ONDE . DEVERÃO CAUSAR
TREMENDAS DEVASTAÇÕES A PONTO DE OS AVIADORES NORTE-AMERICANOS RECEBERAM INSTRUÇõES URGENTES

PARA NÃO BOMBARDEAREM OBJETIVOS DO REICH.

Florianópolis, 20 de Junho de 1944

Bombas rertelras contra as «voadoras»
LONDRES, 20 (U. P.) � As plataformas de onde decolam

as "bombas voadoras" alemãs estão sob a ação dos bornbar
c1eadores aliados. Informa-se oficialmente que as Fortalezas
Voadoras fizeram ontem dois bombardeios concentrados CO'l

tra aquelas instalações, de onde partem os aviões autômatos
do inimigo. O segundo ataque realizou-se em horas avançadas
da tarde de ontem, por uma formação aérea cujos efetivos não
foram divulgados.

A campanha da ilha d'Elba
Roma, 19 (U. P.) - No Medithrâneo continuam suas ati

vidades felizes. As tropas francesas, que lutam na ilha de Elba,
ocuparam a capital, Porto Ferraío, fazendo várias centenas de

prisioneiros, inclusive grande número de oficiais nazistas. Os
remanescentes da guarnição alemã fugiram para as montanhas,
onde serão pouco a pouco eliminadas.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNOR EXISTIU IGUI=IL

Elba foi ocupada ! O gral..Marshall ����ad���i:ometros
J-,ondres,20 (U. P.) ,;;- A Rá- na Itália Londres, 20 (U. P.) - De-

dío Franee anunciou que a ílhn pois do fracasso inicial na de-

Chung King, 20 (U. P.) de Elba está completamente Londres, 20 (U. P.) � Che-I fesa da "muralha", os alemães
Um comunicado anuncia que ocupada. pelas tropas franee- gou à Itália, ontem, o general tem lançado continuos ata-
t r o p a s chinesas "chi�d�ts" I

sas. Marshall, chefe do Estado I ques, tentando arrojar os alia-
chegaram a novas posiçoes, -�- Maior norte-americano. sp-I dos ao mar ou, pelo menos,
nas proxi.m!�ades de Mog:;tung. Sobre o canal gundo a emissora das Nacõ,�s' cercá-los com barreira ímpene-
Ao sul Míkitina, uma umdade .' • Unidas, Marshall vai conteren- í trável. que li�ite o �erritó.rio
chin�sa atravesou um �unel e de PlomblDO dar com sir Maitland Wils()'l conquistado a estreita faixa
surgiu na retaguarda japone- Roma, 20 (U. P.) _ Inf'or- e outras altas patentes aH:�-' costeir�; m�s o centro da p�:
sa. Uma tentativa de cêrco, (las Confirmando a ínformaçã I) netraçao aliada alcançou ja

17 mações da ilha de Elba, invadi- f direalizada. pelo inimigo, �m da sábado pela manhã: pelos da emissora de Argel, do Q. G. : pro_��_����:_�:��.�:x:s� __ .

e 18 de )UnhO'ddeu motIv\ a

I "comandos" veteranos trance- I avançado na Itália informara':ll Amar(hã�ciõs" - u - ...r_

uma retIrada. as nossas r�- ses e tropa� coloniais, dizem' posteriormente que o genera1i'
.

pas de Lunglmg, para POSI- r f tã li Marshall já havia iniciado sue" po�oneses para
-

ít d lé t d íd que os ranceses es ao canso 1- I

_1'�1 -1'-ç�es SI ua as a es e a CI a-
dando seu domínio na üha.: conversaç?es com os comau- a VI �rla .

"

,dv. tendo unidades navais e aé- dantes aliados. Londres (VIa aérea) - As

RECORTE reas sido enviadas para blO-1 itropa�_polonesas, organizadas
quear o canal de Piombino, CASA MISCELANEA, distri- na G:a-.Bretanha, f,orl?am n.a
afim-de evitar a fuga da guar- bu idor a dos Rádios R. C. A vanguarda dos Exércitos LI-

ESTE AVISO �iç,ã? a!em.ã da ilha, para tér- Victor, Vávulas e Dsicos Ibertadores que acabam de in-

fItOrIO ítalíano. R1JP T'raj sno . J 2. .

Deu motivo a
uma retirada

ANTIGO PREPARADO INGL:l;:S

PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Se V. S, conhece alguma pessõa que so

fra de congestão catarral ou aturdimen·

to. recorte este aviso e Ieve-Iho.

O catarro, o aturdimento e a dlfícul

dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa 1'3,
'

zâo, dedicou-se muito tempo ao estudo

de um tônico suave e eficaz para com'

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está

plenamente vitoriosa e tem proporciona
do alivio a muitos sofredm:es, é conheci'

do sob o nome de PARMINT e está à

venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint ali,

via a cabeça, a congestão e o aturdimen·

to catarrals, enquanto o ouvido se resta·

beleoe prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são

outros sintomas da afecção catarral que

se combate com Parmint.

Sendo muitos os males do ouvido pro'

vocados diretamente pelo catarro, pode.
j.e evitá-lo com Parmint.

Estão já perto
de Saint-Lô
Londres, 19 (U. P.) - ,D,]

pois de anunciar que os aliados

chegaram perto de Saint-Lô, a

rádio de Berlim informou que
"o inimigo se aproxima da re

tn guarda das fortificações da
costa oéste da península de
Contentin" . Disse mais ql' J
noderosas formações de "tan,
l�s" americanos atacaram para
o su1 e "efetuaram numerosas

nenetrações locais, ao cabo de
árdua lutEl/'.

_,__ , _

dir-se, pois. já as f,)rmiqa.s e já os

quanto a. terra dava.
Passando a residir nesta capital, qrangeou aqui numerosos ami

g::>s, und.nimes em. louvar· lhe a brilhantíssima intelig�ncia, o coração
transbordante de afetuosos sentimentos e o Ilaráter incorruptí'lel,

Era dos membros mais distintos do Instituto Histórico e Geo·
gráfico de Santa Catarina. onde, a IS de Setembro de 1938, teve ensejo
de realizar uma ccnferancia em que estudou a personalidade de seu

inolvidável pai. trabalho �sse publicado, em seguida, sob o título de
«o sábio das Picadas». No mesmo Instituto, ocupava um lugar no

comissão do «Dicionário Biográfico» (em organi�açãoJ. tendo sido
incançável no cumprimenfo das tarefas de que se encarregava, a

propósito. '

O dr. Eliezer dos Sonetos Saraiva, que era casado com a exma.

!Ira. d. Lígia dos Sanc;tos Saraiva. desempenhava, abnegadamente, o

cargo de diretor da secção catarinense da «Cruzada Nacional de
Educação», tendo sido extremos 'os esforços por �le empregados para
realizar Qquí, na medida do poseívell o belo programa daquela. Ins
tituiçélo.

Vão deixar 08
contra ..ataques
Londres, 20 (U, P.) - O co

mandante alemão que man
dou lancar vários e duros ata
ques em todos os lugares da
invasão deve estar convencido
de que a tática é muito custo
sa e não traz proveito. Já" per
deu 10.000 prisioneiros e, no

mínimo, outros 10,000 mortos
e feridos. Por isso, agora, está
reunindo fôrças para uma

grande contra-ofensiva, aban
donando a tática de vários e
limitados contra-rataqu:es.

Gratifica-se !o��:o� :nrn
cculos escuros. marca .Ray
Ban s , com ambas lentes leve.
mente arranhadas e os entregar
n e- ta g e r ênci a. Sv. -'1

Eliezer dos êanctos Saraiva

Lor>dres. 20 u·p· - Urgente - No.
tícias chegadas da península de
Cherburgo dizem que a guarnicõo
alemã dalí iniciou a destruição dcs
poa tos estra�égicos, possivelmente
para evitar que os aliados os uti
lizem em prejuizo das fôrças ale'
mãs, que resistem às tropas alia
das em outres setores,

(herburgo prestes a (aír
Londres, 20 UvP, - Urgente - Um

porta-voz militar alemão. falando
ao microfone da rádio de Berlim
admitiu que os aliados estão pene:
trando profundamente no sistema
de fort·ificações de Cherburgo.

Por informação particular,
soubemos ter falecido, ontem,
às 8 horas da manhã. na

capital paulista. aonde fôra
em busco de melhoras paro a

so ú.de seriamente abalada, o

nosso ilustre conterrâneo sr.

dr. Eliezer dos Sanctos Sarai
va, nascido em 13 de novem

bro de 1879, filho do grande
hebra.ísta e latinista Sanctos
Sarai�a. célebre autor do me

lhor «Dicionário L�tino,Por
tuguês» até hoje dado a lume.
O dr. Eliezer dos Sonetos

Saraiva vivêra longos anos

fóro de nosso Estado. espe
cialmente em S. Paulo, onde
exerceu alto cargo no Obser
vatório daquela capital. Apo
Eentando-se, para cá voltou,
indo morar não longe do l"ltio
das Picadas. município de S
José, dirigindo alí pequeno
lavoura própria. de que che
gora, finalmente, a desilu

ladrõss noturnos lhe consumiam

vadir a Europa pelo norte da
França. Grupos de aviões de
caça, combate e bombarde_io,
regimentos de artilharia, in
fantes e corpos de paraquedís
tas altamente treinados, com

põem os corpos do Exército
Polonês reorganizado no exí
lio, para combater os alemães
até a libertação da pátria de
João Sobieski.
N. R. - Na gravura acima,

recebida por via aérea, apare
ce o generalíssimo do Exército
Polonês no exílio, Sosnkowski,
conversando com oficiais e Aos parentes e amigos, convido,
soldados das fôrças paraque- ! po.r êste meioi pa:a o �ntêrro �e
distas poloneseas estacionadas mlnha 5�udo�a mae, samdo o fe-

l '1 t,·
retro, hOJe, as 16 horo.s, da ruana ng � erra, dIaS antes do Silva Jardim, para o Cemitério

assalto a Fortaleza de ,Hitler", Público.
no qual tomaram parte salien- Fpolis .• 20,6,44.
te. ADOLFO COELHO DOS SANTOS

MiSSãdef"�ãõiVersáriO
Os filhos de D. CARLOTA D. GONZAGA

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Crcosotada .

"SILVEIRA"

Grlnd. Tónic:o

Entêrro

convidam seus parentes e amigos par3
assistirem à missa de primeiro aniver
sário de sua morte, que mandam ceIe.

brar na catedral metropolitana, altar de N. Senhora, '

às 7 horas do dia 23 (sexto·ieira), 3 v,.l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


