
Derrotada a grande esquadra japonesa
PEARl HARBOUR, 22 (U. P.) .111 URGENTE - AS FÔRÇAS NAVAIS N O R TE ...

AMERICANAS DERROTARAM GRANDE FROTA JAPONESA, EM GIGANTES ..

CA BATALHA TRAVADA EM ÁGUAS DAS FILIPINAS. o ALMIRANTE NIMITZ
DECLAROU QUE A QlJINTA FROTA DOS ESTADOS UNIDOS ALCANÇOU UM
DOS MAIORES TRIUNFOS DESTA GUERRA, AO IN FLIGIR ESSA DERROTA

AOS JAPONESES.

o Papa recebeu 4 mil soldados
CIDADE DO VATICANO, 23 (U. P.) - Sua Santidade, o

Papa Pio XII, em audiência especial, recebeu na sala da bên
ção, quatro mil soldados, que representavam tôdas as unidades
do quinto exército. O Papa dirigiu-se aos soldados em inglês
e francês. Falou primeiramente aos americanos, aos quais
exortou a que não se olvidassem de Deus na paz. Dírigindo-se
às tropas francesas, Sua Santidade referiu-se à "França Már
tir" e acrescentou que esperava que os soldados franceses ]0-
go pudessem regressar à terra natal. Ao terminar a audiência,
o Papa abençoou todos os presentes.

o MAIS ·ANTWO HIARfO OE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I Florianópolis- Sexta-feirai 23 de Junho de 1944 J H, 9139

Verdadeira «terra arrasada»IApanhado de surpresa o comando finlandês
Londres, 22 (U. P,) - Na que tinham sido executadas I lVl0SCOU, 23 (Por Harríson i didas. Recordando que ontem tiveram tempo de realizar de

Franca, as tropas de Rommel escrupulosamente. Tílly - sur- Salisbury, correspondente da transcorreu o aniversário do molições em Viburg, em conse
estão' tratando de levar a cabo Seulles ficou literalmente se- U. P.) - As tropas soviéticas ataque alemão a Rússia, a ím- quência da rapidez do avanço
a estratégia de "terra arrasa- meada de armadilhas de toda prosseguem em sua marcha prensa soviética salienta que russo. Alguns edifícios impor
da". Ao que parece, von Rom- a espécie. Quase todas as pi- para o norte, partindo de Vi- a Rússia está agora em maré tantes foram incendiados, po
mel teria dado ordens para que

I

lhas de cascalho, encontradas. burg, sem diminuir o ritmo de de vitória e prediz a iminência rém as tropas russas entraram
fossem espalhadas por toda a

I à beira das estradas ou nas al- sua ofensiva, que desmoralizou de maiores acontecimentos e na cidade tão rapidamente que
parte minas, armadilhas e tu-j deias, estavam minadas ou e desorganizou o exército fin- maiores ofensivas. foi possível extinguir os íncên
do o mais a fim de "arrasar" com armadilhas. Em Cristot, landês, Um correspondente da fren- dios antes que causassem gran-
todas as �ldeias, no caminho

I
duas bo_mbas .

hidráulicas ,ti- Ape,s�r das ínformaçôes em te diz que os finlandeses não des danos.
o

do avanço dos aliados e isso nham flcado mtactas;, pore� contrano,
. proce�entes d� E�-

antes de começar a retirada. i voaram quando um tommy tocolmo, amda nao ha smais ESTOCOLMO, 22 (U. P.) - A melhor informação dispo
Nos últimos povoados conquís- sedento acionou a .alavanca de de repercussões polítícas pro- nível indica que haverá hoje um comunicado do novo govêrno
tados em Cristot e Ti1ly, os uma delas. Por milagre o sol- vocadas pela vitória relampa- fínlandêq, que é esperado a cada momento, embora aumentem
aliad�s encontraram as ordens Idado es�ap?u, tendo sofrido go co.nseguida pelos �ussos. na as conjecturas sôbre quem será o primeiro ministro. Segundo
e instruções de von Rommel, apenas ligeiros chegues. Carelía, se bem que, índubita- rumores sem confirmação, os finlandeses estariam em nego

velmente, elas não se farão es- ciações com a União Soviética, solicitando paz. Segundo íntor-

num hospital paulista peral' muito. mações indiretas de Helsinki, obtidas pela United Press, [LI

Um correspondente informa oposição acredita que o novo govêrno da Finlândia "marcha
São Paulo, 22 (A. N.) - Na madrugada de hoje, irrompeu da frente de batalha que Vi- de vento em pôpa ". Os círculos chegados à União Soviética

violento incêndio no quarto pavimento do edifício do Hospital burg foi tomada de assalto, declaram, porém, não haver qualquer negociação preliminar
Municipal. O fogo teve início ria secção de rouparia do Hospi- com rapidez idêntica à que com o govêrno finlandês de Linkomieso.
tal, instalada naquele pavimento. Os bombeiros acudiram caracterizou a ruptura das

prontamente, lutando durante duas horas contra o fogo e do- três linhas defensivas da Ca- Moscou, 23 (U. P.) - Nar- seus comandados a lutarem até
minando-o, afinal. O quarto pavimento foi totalmente destrui- rélía. Muitos prisioneiros fín- ram os prisioneiros fínlandeses, o último cartucho. Quanto à
do e o terceiro, parcialmelnte. Os prejuizos são elevados. Igno- landeses �anifes�aram que o capturados às centenas, diaria- marcha das operações, infor
ra{n-se por enquanto as causas do incêndio. Não houve víti- comando fmlandes e�tava to-

i mente, que em suas fileiras não m�-se que os finlandeses, ape
mas. Todos os enfermos e enfermeiras foram removidos a I

talmente desprevenido para existe o menor espírito de luta. 'sar dos apelos de Berlim, con
tempo. I

uma ofensiva de tal enverga-
I
Percebendo a situação a que tinuam recuando em todos os

jura e rapidez. I foram reduzidos pelo servilis-I setores. .

Em tõrno da independência da Islândia a .��. ����g�eet��,�n!�a:��e á! ��d��� ���i����:�st��n�aaFW�ÍÍ
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Rio 22 (A. N.) _ O novo I mão Frisou que, de acôrdo ou víburg e apresenta-se ago�a a p�ssImo material de:: que d�s-" •

ministro da Dinamarca no lei de 1918, chamada "Dana- questao .de se saber se os dIP!O- p.?en: para prosseguir a resI_S- a liberdade
B '1 d h' sua primeira Islandes" pela qual tanto na' matas fmlandeses p o d e r a o

I
têncía, No entanto, a pressao Nova Iorque, 23rasi

. teu, ?Je brasilei vida inte�na como �xterna a
I acompanhar a velocidade do alemã sôbre o govêrno f'inlan- (U. PJentrevís a a Imprensa -

exército russo que se dirige dA f ti
. "O desembarque aliado na

ra O di lomata dinamarquês, Islândia era considerada como . '. .

es az-se s.en Ir, �om VIgor ca- F
.

.

inter el!cto pelo jornalista, ta- parte do Reino Unido da Dina- para He,I�I�q�l, para evitar
I �a vez maIOr;., aflm-d� que os rança constituiu uma cha-

lou SPoAbre a índependêncía dai marca, conferia, no entanto, uma del�o�a.. votaI." . ". fmland.eses nao ensanlhem as mada à liberdade para todos

I Em editorial o Izvestía I A t os povos que Hitler humilhou
Islândia que é agora a Repú- o direito de, quando julgasse '

.
armas. � mesm� empo, o ge-

e que, apesar dos horríveis so-. '..
d ndo 'oportuno emancipar-se CGm- expressa os sentimentos dos neral nazista Dietls, coman-blíca a mais Jovem o mu ..,

russos opa' I·tO d campa d t d
. -

I
- frimentos, conservaram a fé",Declarou que a Dinamarca pletamente, mas de pleno acôr- a I?r A

s a
.

- an e as gu�rn}ço�s a emas

desei
.

d n- do e mediante consultas pré- nh� da Fmland"ia, ao re�oraar no norte da Finlândia, exortou
- declarou lord Halifax, fa-

sempre eseJou que a m epe. .

d' d os ingentes esforces realizados __- -__...�...-__-.-••••.-•••w...• lando à imprensa.dência da Islândia só se con- VIaS. Termmou, izen o que a
1 ti f d pá

sumasse após a guerra depois independência da Islândia não f� os russos na. � esa, �f a-

N t Os britânicos
que o govêrno dina�arquêsi perturbaria as relações secula- t�'Ia e aOt aC:',��entar sigm IC:- OVO a aque avancam
fosse restabelecido na plenitu- res entre ela e a Dinamarca, Itv,amen e: ao e.l:etJ?cos Pa'l'z.

-

f' as a e que o povo sovie I o re 1- Washington, 23 (U. P.) K d 23 (U P) A f
A

de da sua autonomia, c�ssada, rel�ço�s .que sempre. ?nlm ze a destruição dos exércitos Informou-se que os norte-ame- an y, ..
- S 01'-

naturalmente, a ocupaçac ale- mais íntimas e cordiais.
inimigos". ricanos realizaram novo ata- ças imperiais britânicas, ata-

cando as duas extremidades da
_

d
- P '1· A imprensa soviética assina- que contra as ilhas Kurillas e

Bati oS os Japone�es. no ,�CI .1C� �\:���r��a���t�e��i�! ���lr:su�:sb���:sn������l�xisten- ���r��i v��f�:I-�����igO:'
Penrl 11arhol11', 22 ce. P,) - Seg'undo as pl'lllleJras ínror- .,._ .-._ __.&.�._.-.._.-•••_ _•...- .-•••..- -••_-•••- conquistaram grande trecho

mnçõcs foi afundado um po,ria.n"iões nipônico íucendíado ou-

L d
· ,

d dess� �s�rada. No momento,
tro J11n.Ís dnís

g'ravem.
ente avariado. Foram provavelmente des- eva OS OS CIVIS e o ga o .os rnpomcos dominam apenas

truldos outros vasos de guerra nipônicos na grande batalha ,uma se�çao de 16 kms. As Iôr-
entre as ilhas lVlaria.nas e Eílípínas. T ONDRES 22 (U P) _ O correspondente do "Daily He- iças bl1mdtadas, ar_remetendo

_
.LJ

.

' ,.. '. _ I para su, endo partIdo de Ko-
,rA�HING1'ON, 23 CC. P.) � Em declara(jões à i1111)l'ensa, rald", na França, dIZ que parece que Rommel d'eu lllstruçoes hima estão dominando as

o secl'etáJrio da Guerl'fl liode.americano revelo� que a g'l'a�(l.e para que todos os .civís e o gado fosseJ:? levados pela� fôrças posiçÕes fortificadas japone
"itól'ial naval norte-americnna, nlcan(jada em ag'uas tlas FIlI- gern:;alllcas em retHad;; .. Isso pode e�phcar. por que !Illy-sur- sas, à medida que se aproxi
llinas "aumentará o ímpeto e fi. velocitla(le da nossa arreme· Seulles foi encontrada CIdade morta ,depoIs de ter SIdo abano. mam do ponto de contacto
tid� '�tr�vés tlo Pacílico, e logo nos conduzirá às defesas in· danada pelos alemães, na sua retirada precipitada a l)artir d:1 com outras fôrças britânicas.

costa, quando os aliados ali desembarcaram. Hoje, no entanto,ternas do Ja;pão".
os alemães deixaram muita cousa atrás de si, inclusive muni
ções, víveres e aparelhamentos. l!:Jles tinham levado muita coi
sa, quando da primeira retirada; porém os armazens e depó
sitos foram deixados intactos, porque o inimigo não contava
que os aliados rompes,sem sua linha tão cedo,

Incêndio

Contra o apôio
bulgaroPearl Harbour, 23 m. P.) - zaram sua operação ofensiva,

A ação aéro-naval de seguhd�- de que resultaram
o avari�d�s

feira, na qual OS japoneses tl� 0';1 afundados 14 ullldade� lllpO
veram quatorze navios de guer- mcas. Perderam os amencanos

l'a afundados ou avariados, foi apenas 15 a 20 aviões" com ava

a segunda fas� do enc,ontro de ri�� somente em d?IS porta
domingo. A diferença e .9ue, n,o aVloes e um cruzador.
domingo, foram os aVloes nl- 'V'.....- ..._·.·.-.-.·...-_·.-.w.·.·.-..- ..· .....· .......

pônicos que atacaram, sofren- CamIsas, Gravatas, Pijames
do a primeira derrota, com a Meias das melhores, pelos me

perda de 353 apar�lhOs. No di.a nores preços só na CASA MIS'

seg'uintel os amencanos l'eall- CU...ANEA � RUQ Trai�no, l:?

Londres, 23' (U. P.) - Fa
lando no Parlamento, o minis
tro Eden revelou que, na Bul
gária, existe considerável mo
vimento político, que se opõe
à atual política de apôio à Ale
manha do govêrno de Sofia,
acrescentando que bandos de
guerrilheiros estão operando
em várias regiões do país. -'

«torpedos voadoresnAtacando os
LONDRES, 23 CU. P.) - Registrou-se diminuição na che

gada de "bombas planadoras" ao sul da Inglaterra, depois que
os aviões Tempest, Tyhoom e Spitfire iniciaram rigoroso pa
trulhamento. Os aviões britânicos estão atacando os torpedos
yoadore:;; antes que os :mesmo:;; lllcfI)l,lcem O terrRório britânicO.
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imorredoura ficará como um

marco perene, gravada nos

nossos tristonhos coracões!
Êles irão, mas não os olvida

remos nunca; ao contrário, nos
uniremos mais pelo pensamen
to. " pelo pensamento de fra- -A carnificina inopinada, ternidade, de carinho que já,imensa, injusta e covarde com
até então, lhes dedicamos.

que os sequazes de Hitler tín-
Êles, irão; mas nós, que aquigiram d� pr�cioso sangue os. ficamos, os acompanharemosmares cristalinos do .�osso con-

em todos os seus sacrifícios e

tine�te, fez �o p�clfIS�O ,do labutas, em tôdas as suas ale
�rasll a �eallzaçao :nalS glo- grias e sofrimentos, sabendo

Iriosa, .m�u? deslumbrante de
que se vão bater pela honralOs originais, mesmo não publí- sua história.

_ _ da Pátria, e para restabelecercados, não serão devolvidos. Uma c:gre�sao , �ao .

brutal
no mundo a paz e a liberdade!

de que fora el� vítima mocen-
..I te e indefesa, não poderia ser João Alfredo Medeiros VzezTa

I sucedida por um .ato menos
,

esplendoroso: apesar-de, ter-se
-----------_---1 conservado integralmente em

I pura neutralidade manifesta-

NOVOS e' da, de modo elar?, ant� o atri
to feroz das naçoes, nao esca-

US ADOS pou a uma injúria das mais
11 negras, procedente de onde

I COMPRA el�utt� outr�ha�a� p��-!�����������������������������������==��������_VENDE dído: do nazismo. SIm, ��sse -

V."veres da S'·I')PI.·a• I nazismo diabólico e colérico, \J
Idif,)mas por- dêsse nazismo que criou para Catânia _ (Sicília)tuguês, esp.a-I toda a .humani�ade dias horrí- nho _ (Inter-Americana)nhol ,

•
frances, I veis, desse nazismo sedento �e O Superintendente regional domgles, etc.

sangue, iconoclasta dos mais Contrôle Alimentar da Sicília,Romance, Poesia, Religião, Aviação, nefandos! A bandeira sagrada DE PESSOAS TÊM sr. A. Cammarata, calcula queMatemática, Física, Química, Geo- do Brasil foi, corno em nénhu-
a produção de trigo na Sicílialogia, Mineralogia, Engenharia cí-

ma outra época de sua exís- USADO COM BOM RE.. atingirá, êste ano, seis milhõesvil, militar e naval, Carpintario,
.Desenho, Saneamento, Metalurgia, têncía insultada bàrbaramen- de quintais, os quais, junta-Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo- te, qu�ndo tremulava risonha SU LTA DO O POPU mente com a produção de JU-tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri- no tôpo dos mastros'. de de�e- tros víveres, serão suficientescultura, Veterinária. Contabilidade,

nas dos seus pacíficos naVIOS
para a alimentação do povoDicionários, etc, etc. LA R O E P U RA T iVO . - A

bde cabotagem. Nesses mesmos
siciliano. Esta previsao so re a

navios, pereceram,. sob a� gar-I DO SAN C U E próxima colheita do trigo esEáras ígneas dos mais famigera- MAHCA REGlSTRADA contida numa extensa relaçaodos hunos do atual século, du-l apresentada, nestes últimos
rante as espessas trevas da

I f41111�11 � 1� dias, pelo sr. A Cammarata ao
noite os nossos irmãos saudo- "" ....". til alto comissário da Sicília, sr.Procura colocalla-o sos:' criancinhas inocentes, as �

Musoto, e à Comissão Aliada
Rapaz recentemente nest� Cupt- mulheres pacíficas, velhos de-I A 51flL15 ATACA TODO O ORGANISMO de Contrôle.

tal, com prática em serviços de sa�parados� marujos indefe-
O Fígado. o B8Ç(;, o coração () Estõmazo. OI'escrit6rio e aproximado conheci- sos.... PUlmÕeS li Péle. Produz Dôres de !libeça, DÕr.,."rnerrto de corrtobí lidode , fornecendo Ferido ta-o despõtícamente

Q C
'" �

nos Ossos. Reumatlsmo, Cegueira, ueda do B.refe.rên.cios que _se fizerem mister,
por um punhal agudo e ímpíe-I I

-

belo. Anemia, e Abortosp ,elte�a .co ocaça�: doso o Brasil não permaneceuPedir' mformaçoes e dar ofertas I
,

• lnotenstvo 80 organismo. Agradável como lir-ôr.
por escrito à "SKILLED", nesta I indiferente sem desagravar es-

O ELIXIR 914 está s pro vado pelo D. N. S. P.Redação. 3

V._31
te impropório vil, de�fecha�o como auxiliar DO tratamento rl/i Sjfili� e Reu.-

- contra a sua eterna e mexora- .

Procura colocaçao ,vel soberania; e fê-lo, decla- metísmo daVALiôs��InOPINIÕES
Senhorita, com diploma de rt�fndo guerra ao agressor mor- O ELIX'R «911J», dada a sua Atesto que apliqueI multas1 tari t d tilógrafa 1 era. base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o EUXIR «914» obtendocomp ernen arrs a e ac I

'I EI'S que a alma nacional vi-d d a lamento da Sífilis prlncipalmen- sempre os melhores resultadosoferece-se p�ra emprega. � .

e
bra heroicamente de um en- te nos casos em que a via ho- no trrtamenta da Sífilis.casa con_:erclal ou �Sc�ltont). tusiasmo inédito, apoiando, cal é a única possivel.Informações na Gerência do
com gestos supremos de patrío- Cal Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletll

Donativos das«Estado s
.

1-- i!��O'd� a;�v�;��. s�'::t;;��t:�1 ft punl-ça-O dos cri-�nl·nosos fascl·stas Cr!::a�����n!labrr:e�_Carreia de exemplo supllme para �'" II � Americana) _ Um grupo def,::turas geraçoes que sobrevi-
Nápoles _ junho - UN- de cinco a quinze anos. crianças de Alabama (Estadosrao ao mundo.

_ TEF.:-AMERICANA) _ O jor-I' 3° - Para os que promove- Unidos) enviou um donativoE, agora, a atençao de todos nal "L'Unitá" publica na pri- ram ou diríairam o golpe-de- de vinte dólares aos meninose�tá virada para novo e �ran-'meira página, a Lei de' punição I estado de 3 de janeiro dê 1925 'napolitanos. Com êsse dínheídlO�O .
lance, que nos. � um

para os crimes do fascismo; as e, depois, contribuiram, com ro, foi possível fornecer sufiena�r�sclmo de responsabíhdade penas previstas são as seguín- I atos, para assegurar a manu- te leite fresco a 450 crianças eb�l�ca: para .matlzar sua his- tes: tenção do fascismo no poder: às suas mães. Os alunos da 3atO:H�, convu�slv�, seque�te de
\ prisão de cinco anos e extinção série da Academia Dallas, deglonas, enviará o Brasil pa-, 10 _ Para os que promove- na anistia ou indulto para essa Selma, enviaram a citada imra as frentes de bat�lha do
ram ou dirigiram a insurreição' espécie de crime e reabertura portância ao ex-diretor da Es"além-mar", ,u� contingente armada de 28 de outubro de 'dos processos contra todos os cola, capitão Walter Jackson,de s?ldados h��els, qu� yartl- ! 1922 (Marcha sobre Roma): I delitos cometidos por motivos que ora está prestando servilhara do prélío decísívo da 1
encarceramento e pena de fascistas ou valendo-se da si - ços na sub-comissão financeiraguerra. morte, nos casos mais graves. tuação criada pelo fascismo. da Comissão Aliada de Con-Não menos fácil será a tare- 20 - Para os organizadores, Além disso, todos os que se pu- trôle.fa dêsses intrépidos jovens, de grupos fascistas que promo-Jzeram a serviço dos alemães O capitão Jackson dispõeque compõem a "Fôrça Expe- veram ou executaram atos: serão punidos como traidores, dessa importância, por interdicionária", não; mas, embora graves de violência ou dano a i segundo o Código Penal Míli- médio das autoridades íta-cientes das amarguras que te-
pessoas ou indivíduos: prisão 'tar." Ilanas de Higiene e Saúde Pu-rão de transpor, não reruga-

blica, de modo que fosse dístrí-ram ao apêlo cruciante que a FARMACIA ESPERANÇA buido o leite ao "AmbulatórioPátria lhes dirigiu, insultada
di Maternitá e Infanzia" deda maneira mais desumana e A SUA FARMÁCIA
Nápoles. Mario Riccio, presi-covarde. Ergueram-se resolutos Raa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642 dente desse Ambulatório, en-e firmes; e firmes ainda num Entrei. a domicíli. viou uma comovida carta deideal elevado de justiça, aguar- '---- agradecimentos, às crianças dedam, de fuzil ao ombro, a par- MI-ssa de 10. me

A

s Alabama.tida rumo ao local da impres-
_

cindível desafronta. MACHADO & CIA.Daquí a poucos dias, lá lon- E!uclides 'N. Pereira. Almerinda, Darcy e demais
- parentes convidam 09 pessAas de suas relaçõesge, bem longe de nós, estarao

para a Missa de primeiro mas, que, em sufrágioêles, êsses moços risonhos e à alma de sua espAsa, mãe e parente. ONDINA
esperançosos, que levarão con� GOMES PE!REIRA, mandam rezar no dia 26 do
sigo a nossa mensagem de fé e corrente, segunda.feira, às 7,30 horas, na Catedral Metropolitana,

d d d· altar do Sagrado Coração de ]esús.de ardor, de afeto e e e lCa�
Aproveitam o ensejo pClra antecipar seus agradecimentos Q todosção. ,- quantos se associarem ao referido eto de piedade cristã.

;mIes irão, mas a sua figura Flori,an6poUI. 23 dI\! junho de 1944.

"'" .
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Aos destemidos e caros pa
trícios que integram a "Fôr
ça Expedicionária Brasilei
ra" com os mais sinceros
vot;s a Deus pela sua [elici
dade.

ASSINATURAS
Na Capital:

c-s
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Ano

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

Trimestre
:\lês
Número avulso

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrato.

ALVARO RAMOS

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

CIRURGIÃO,DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

4uem sonegar informações 1 ...
tatistica Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse euo,
!'<:-rá julgado, militarmente, eo...
hdmi..o do BrasU (D. E. 11.).

Vende-se uma, de construção re

cente com banco de molas, toldo,
arrei�s e 2 cavalos. Informações
com Guai:ba. na rua Tiradentes,
10. IOv-2

CHEVROLET
Vende-se uma limusina marca

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

S·v.-S

Caderneta de
reservista
Perdeu se, no trajeto entre a

Praça Quinze e o Hospital de Ca
ridade, uma carteira de reservista
emitida em o nome de Miguel
Baratos. Pede-se, a quem a achou.
entregá· la nesta redação. 3v 2

V de se
1 máquina in

eu ..

glesa de tríplice
exoansão. de 180 HP nomi·
nais' 1 caldeira regime 7 qui
los de pressão; I bombn de

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

Rua Deodoro 35.

Gratifica-se !o��r�� ��
oculos escuros, marca «Ray'
Bm., com ambas lentes leve
mente arranhadas e ps entregar
nesta gerência,

-

kY. - a

Dia 24 - Sábado
NUITe: JOANINA

Festa caipira (soirée) - Chita,
pelúcia etc. Prêmio indi vidual,
casai, dupla e blOCO. Or igma
Iida de , graça e alegria - Pi

nhão melado, batdta-doce e

aipIO::.-Músicas características.
- Danças do tempo do onça.

Mesas à venda na Joalheria
Mor itz, a par tir do dia 19.

N,B. E' vedada a entrada aos

, S_O'_Ci_O_S__�_�_s_o_Ua_:_:I_�_:O_.__co_m
a

�1 �

ju-

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

agua fervente e respire seus vaporei
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

Ag�ncias e Representações em Getal
Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto, n. S
Cailca Postal, 37
Filial: Cresciúrna

Rua rloriano Peixoto. s/n (Edil,
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipio'

do E,todo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 1STADO Esportivo

do dia O professor Pitanga Santos expõe nova

S. João, Mártir técnica operatória do cancer
Pouco se sabe deste venerável Do Rio �os chega a �ot'ícia que vem empregando. O pro-

martir. Pois, já nos primeiros sé- de, na sessao da Academia Na-. fessor apresentou quarenta ob
cu los da era cristã, observavam os cional de Medicina, em fins da' servações de doentes portado
perseguidos as mesma" regras da última seman.�, o dr. Otávio ,I res de grandes canceres, queprudência que ainda hoje lhes d�
comandam a conduta: não escre-

de S?us3:_ fez interessante co- foram por ele curados, e mos-

veram causas que poderiam com· mumcaçao, usando da palavra, trou á Academia oito clientes
prometer a segurança de parentes ao depois, o dr. Raul Pitanga curados há mais de 10 anos
e amigos. Este o caso de s- João, dos.S.antos, que tratou da ope- entre os quais figurava um�
sacerdote romano. A tradição oral
afirma ter se nosso santo prepara-

rabilidade do cancer do reto velhinha, operada em 1929. O

do para a luta pela fé por uma
- assunto de palpitante inte- conterenqsta expôs, a seguir

juventude imaculada. Quando o rêsse e atualidade. O ilustre a técnica que vem usando e o�
imperador Juliano o Apóstata te- cientista mostrou os resultados fundamentos em que se estrí
ve conhecimento da atividade do
z'illoso sacerdote, citou-o perante

do tratan;ento. que vem ef'e- ba para a sua execução, exí-

seu tribunal, intimando-o adoras tuando ha mais de 2� anos de bindo ainda numerosas peças
;e uma estátua do sol. Mas, co- cancer no reto. DepOIS de pa- e microfotográfias. Por fim, o
mo rogos, promessas e ameaças tentear que esse mal pode ser dr. Pitanga Santos convidou
ficassem sem efeito, foi João bar- d f
baramente torturado e, por fim,

cura o como qualquer en er- os seus ilustres colegas acade-

degolado. Foi no dia 23 de junho midade, deteve-se principal- micos a visitarem o serviço de
.ir 362. mente no estudo dos chama- doenças do reto do Hospital

· .....=7:-;;t';;;...;�..;';";;�=;:...;;-·cf;t:;"otl. dos inoperáveis, pelo fato de Evangélico, onde 76 doentes

.aeões dos órd08 de Estatística Mio já terem atingido um grande do cancer já foram curados,
It�r,. uma pesso!, revela o que é:

i
desenvolvimento .revelando co- lamentando apenas que a po

fumigo do Brasil E para os lnlml· mo podem ser amda curados breza da instalação não lhe

f�� ..t0Jl..)�rasll. a lei é Infledvel pelo processo eletro-círúrgico permitisse atender a tO?OS os

T��e!�a���é�e rd�t!d!SC. NõiiêSTef.Tofo General Milton
� ��:f���:{;r:���r�, c�1uI�

T. há, retidos, telegramas para: .'

d AI ·d
Ao terminar a sua palestra o

_ Megalvio Rodrigues, Pinho -Era moda antIgamer:te_ e mel a professor Pitanga foi muito

Exportadora Ltda., Cláudio .Com grande sofre�Uldao Washington _ (Inter-Ame- aplaudido pelos seus contra-

Machado, Caetano Costa, Ira-I' Espe�ar a n�ssa g_ente ricana) _ O general Milton des.

cerna Schiefer, Ferida Ohatt, A noite de Sao Joao.
Freitas de Almeida, do Exército

Viseu, Nerí Vieira (2), Natállo _ . do Brasil, que está realizando
"""''''''''''''_'''_J'l_''''_''''_'''_�__"""""'-'''J'",,,,,,,,,,�,",_-.AJ__ ...,_......__

G' b t 1 Hah,nemann (2) Entao, das moças solteíras p .. t d
.

10 ocopa .er, "

E ít deil
- uma excursão pelas áreas de ro ..u ores fi! 8(UCar

G
. Zorz! (2) Carl .C' ra a noi e e I usoes.

dasparmo "
�.

P 1 b f
.

. in ustria de guerra e pelos de Florianópolis
Pollo, Jorge David, Tupí Mar- u avam r� ras og�ellas, campos de treinamentos dasSoltavam lindes baloes A Alfândega dêsta Capital está

tins, André Machado, Luis 'fôrças motorizadas nos Esta- chamado os produtores de açúcar
Müller (2), Augusto Cesir

E depois, amedrontadas, dos Unidos, a convite do Go- do Município de .Florianopolis, pa

Moe
. .lhman,n Ribeiro, Acarí Cli.- Tiravam sorte a rezar vêrno norte-americano, foi ho-

ra cumprirem, dentro de 30 dias,

potí Jose Hermogenes, Dr. '1 b 'd menageado pelo General Ga
a partir de 19 de junho andante,

M
'

1 M d Odí Lívio Bo- Para verem, .d�s um ra as,
-

as exigênciàs constantes de Circu-

,a�lOe �n es,
.

1,
• I Com quem mam casar! resche Ord, da Junta de Defe- lar expedida pelo Instituto do A

cacio, Jose Nogu.eira, Joaqmmj sa Brasileiro-Americana e Se-I çúcar e do Alcool.

S
' I

Batista Simões, João te�'n;, Um ovo elas colocavam nhora, com um jantar no May- -------------

Os�ar Tavares, Al��. Atal�(:, .Num copo, pela noitinha, flower. V -

d B h'Isaías Barboza, Mane: Lyra, E de manhã se apressavam Tomaram parte no jantar o elO a a ia
Ernesto Palhares, Jose. JO

.• a.-li A ver a forma que tinha. �ajor Renato Guerreiro, Ma- Rio, 21 (A. N.) - Chegada
quím Silva, Dr. Campelll, Va- )01' Arcy Nobrega e Tenente ontem a esta capital, já hoje
leriano Correi�, B3.j�COflor.a, I

E a vista da mocidade Carlos de Alencar, da comitiva I esteve na séde da L.B.A., tendo
Hugo Won�raclk, Man� .

HJ,- Cheia de sonho e poesia ·do. I?i.litar br�sileiro. Entre os, sido recebida pela sra. Darcy
milton PereJ�a, Mo�n,.Dano �a 1 Uma enorme variedade OfICIaiS amencanos estavam o Vargas, com quem conferen-
Rosa, Joaquim O�lV81ra.' 'I'ha- De sucessos descobria: Major H. J. Martin e Tenente ciou, a sra. Ruth Aleixo, espo-
lita Truccolo e wuv Bem. Charles Hollis, este acompa- sa do interventor bahiano e

Talvez um navio à vela, nhado de sua esposa. presidente da L. B. A. naquele A Prefeitura de Itajaí vai iniciar
.,

) O t 'd d f E i
o calçamento da cidade a partir

(VIria o nOIVO, por mar. . .
s ou ros conVI a os oram sado. d ho trec o da rua Louro Muller,

Talvez branquinha capela o General Leitão de Carvalho ..,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;=;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:::::.; defronte ao Banco do Comércio, e

E um par feliz, a casar. _ . e Madame Carvalho, Tenente
IVAN FAGUNDES e IRENE

'a terminar defronte ao novo edi·

Coronel e Madame Seroa da fício da Capitania dos Portos, pa-

Mota, Adido Militar da Embai- DE MOURA FAGUNDES ra o quê, dispõõ do crédito de

xada Brasileira e Madame Li- participam a seus parentes e �:.:..t.� �99.���-. __ ........

ma, Major e Madame Severino pessoas de suo.s relações o

40s sofredoresnascimento de sua filha
Sombra, Capitão e Madame REGINA-LÚCIA,Tasso Aquino, Contra-Almi- Dra. L. GALHARDO-Ex-
rante Silvio de Noronha, Bri- Fpolis., 22-6-1944. médicO. do Centro Espírita
gadeiro General e Madame Luz, Caridade e Amor, co-

Edward MacMoreland, Briga-
3 v. -I munica a mudança do seu

deiro-General e Madame Har- Cinema para os consultório para a Rua Bue·

ry R. Dutz, Contra-Almirante lázaros nos Aires, 220 - 10 andar
e Madame W. O. Spears, Co- o Interventoria Federal do Es- Rio de Janeiro, onde passa �
ronel e Madame Milton Hill, todo vai abrir um crédito de Cr.$ oferecer os seus préstimos.
Coronel e Madame Clark H. 85,000.00, para adquirir e instalar Escreva detalhadamente-
Galloway, Coronel e Madame um conjunto cinematográfico, pa- nome, idade, endereço e en

ra projeção de filmes padroniza:los
.Elwina H. Eddy e Coronel T. de 35 mm, "pn6fO$, na Colêlnia S. pelope

. selado pIJrQ ares ...

W. Edwards. Teresa. posta�

rvidas;t;ij! , .

A.sIVERSARIOS
Passa hoje o nafalício do nosso

estimado conterrâneo sr. João
Batista Sabino.

Fazem anos hoje:
a sra. Adelaide Silva;
os srs. João Zenon Bandeira.

José Vieira Outra, Ernâni Ferrari,
Artur Luz, Manoel da Silva Mo
rais e Pedro Gomes de Siqueira;
o menino: Evaldo, filho do sr.

Evaldo SchaeH�r, alto funcionário
do D.M.

Habllltaf;ões:
Estão-se habilitando para casar

as seguintes pessoas: José Melo

Monteiro e Nêusa Correia de Sou

sa; Dí lrno Silva e Ilma Silva; Gil·
berto Gonçalves Lima e Iso, Bran

dão; João Alvim Martins e Dalce·
ma Machado; Abilio de Sousa Flor
e Aurea Correia; Zoroastro Barreto

e Célia Klüser; Pedro Peri Masca
renhas Filho e Maria de Lurdes
Fornerolli; Cândido da Rosa Me'
nezes e Geraldina A. da Rosa;
Serafim P. da Cunha e Darci Fer

reira Machado; Jorge Fernandes

Camargo e Isáura Romana Olivei

ra; e Trajano Goudel Júnior e

Olga Willrich.

VIR)antflst
Em visita ao seu irmão, douto

rando Aírton Leal, aluno da Uni

versidade de Porto Alegre, seguirá,
sábado, para aquela Capital, o jo
vem acadêmico Protásio Leal Fi.

lho, aluno de nossa Faculdad" �e

Direito.

Falecimentos:
Na cidade de Santos, ocorreu o

falecimento, no dia 20 dêste mês,
do nesse conterrâneo sr. Nemésio
Vieira, piloto reformado da Mari

nha Mercante.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

LClborat8i-io de Análises

Consultas diariàmente. das

3-6 da tarde, na rua Nunes

Machado, 7 (Ed.S. Franc:isco)

Res.: rua Visco Ouro Prd), 7

,Ballia de hoje
Rio, 21 (A. N.) - o secre

tário da Viação, atualmente
nesta capital, falando à im

prensa carioca, expôs detalhes
do plano rodoviário bahiano,
fornecendo palpitantes info ..�

mações que dão bem idéia do
desenvolvimento que as rodo�
vias estão tomando pa1'a ligar
2.. Bahia -ao Espírito Santo e II

outros Estados limítrofes. Re
feriu-se à navegação do São
Francisco, à construção de vi··

rios navios de madeira e ütm

bém à navegiação 1l1aríftimal
(l!ntre os vál'ios portos bahia-
1101'\.

\TAQUE NO
.taque aéreo e

omar-se até a

PACIFICO � Transportes iaponeses incendiados na baía de Palau, depois do
naval, lançado por fôrças estadunidenses, que, nessa ocasião, chegaram a apro
distância de 96U quilômetros da costa "das Filipinas. Nesse ataque, foram des-

truidos 48 navios japoneses. (Fóto da Inter-Americana)

LELÉCO NO OLíMPICO
Carlos de Campos Ramos

(Leléco), o mais categorizado
"entraineur " da cidade, rece

beu de Blumenau, uma propos
ta afim-de dirigir tecnicamen
te o esquadrão do "Olímpico",
dalí. \

Em conversa que mantive
mos com aquele destacado
"coach", s. s. nos adiantou que
não é de todo certo' sua ida
para aquela cidade do Vale do

Itajaí,

CAlUPEONATO DE
AMADORES

Dando prosseguimento no

campeonato de amadores en

contrar-se-ão domingo no es

tádio da F. C. D., os seguintes
clubes:
1°) A. D. Colegial x Lopes

Vieira F. C.
�O) Avaí F. C. x Crispim

Mira F. C.
Os jogos que deveriam rea

lizar-se no dia 18 p. passado,
ficou adiado "sine-die".

:NOVO UNIFORi\'[E
Foi aprovado pela F. C. D., o

novo uniforme do Caravana do

Ar, E. C., desta capital.

o santo

Luta de líderes
o tão esperado cotêjo de domingo.
em continuação ao Campeonato
de Amadores, será travado no gra
mado da Rua Bocaiúva, entre os

fortes conjuntos do Avaí e do
Crispim Mira.
O público esportivo de Florianó

polis está aguardando com ansie
dade o desenrolar dêsse prélio,
onde a responsabilidade dos con

tedores é, devéras, conhecida. Será,
sem dúvida, a partida principal
até agora disputada no presente
campeonato.
Tanto o Avaí como o Crispim

Mira acham-se na (<liderança»,
com zéro ponto perdido, Portanto,
pelejando em igualdade de condi·
ções, disputarão renhidamente en

tre si a supremacia de invicto .

O Avaí tem cumprido ótimas
performances no campeonato, apli
cando verdadeiros «goleadas», tais
como l2xO e l4x3, respectivamente,
no Netuno e Lopes Vieira.
Quanto ao Crispim Mira, tam

bém. sua equipe está brilhando no

certame amadorista, em gue ven

ceu ao Figueirense por 4x2 e ao

Netuno por 12xO.
Como vêmos, Avaí e Crispim Mira,

estão na mesma altura. compro
vando ser. assim, esplêndida a par
tida de domingo.
O árbitro. que dirigirá: tão imo

portante partida. será um dos pro
blemas a solucionar, pois, como

temos visto. alguns dos nossos

juizes prejudicam,lamentavelmen.
te. um quadro ou outro ...

Esperemos, entretanto, que o

juiz a ser indicado seja um per
feito conheceder do «association»,
contribuindo para o maior bri
lhantismo da peleja.

Édio José TonoU

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creusotada
"SILVEIRA"

Gr8fld. Tónico

Nos corações palpitava
Ingênua, pura emoção.
Quanta esperança brotava
Nas noites de São João!

Hoje, não há quem se importe
Com brincadeiras no copo.
As mocas não tiram sorte.
Dizem,'descrentes: "Não tópo"!

Ca1<amento de U_jai

E eu indago, com prudência,
Ao ver os costumes novos:

Não vale mais a inocência?
Ou valem demais ... os ovos?

ALVARO ARMANDO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Muitos bonificações e médico graUs
Tudo isto por .apenas c-s 1,00

Crédito Mútuo' Predial
Proprietários -

•.1. Moreira & C ia.

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

PRÊMIO MJlIOR CR.$ 6.250,00

•"��...,. _"_���,.r�..-w-..�,,-
..

� COMPANHIA '�ALIANÇA DA BAlA"
� Fundada em 1870 - Séde : B A I A
> IXCENJ)JOS E TRANSrOUTES

..
�i �;;�",:,:::M .

L�," do •• ,.i� d. '�';' .�;;;;;';
< Ativo Cr$ 105.961.917,"70

SInLstros pagos nos urumos 10 anos , Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades ... . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo à'Ultra Freire de Carvalbo, Dr. !,'rancisco

de Sá e Anísto Massorra.

Agências e sub-agências em todo o ter-rttõrto nacíonaí. - Sucursal no

Uruguál. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e��

I
AGENTE El\l FLORIANóPOLIS

C AMP O S L O B O & C J A. - Roa Pelípe Schmldt, n. 39"Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALI.(lNÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
� ._.._,._..._. - - - ........_...........,._-_-.- __.,_.,.""._._..-�_..__- ....._-.w...

- ...._.__• ....-...

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS·
CILANEA - Rua Traiano. I �

Pre!rt:lgla O Govêrno e ai

ctassee armadas, - 011 8er'.
11m "quInta· eO)lIDI.ta". (L
o. 11(.).

Sapatos para Senhoras
os p r e ço s vo ri t o j o so s !
modernos modelos!
vai a!émfde Cr$ 50,00!

Sapaatría Barreiros
Rua Ccns- Mafra, 41

Aproveitem
O,. mais
Tudo não

CARTAZES DO DIA
6a.feira HOJEHOJE

CINE
A's 7,30 horas

Paul Henreid, Margaret Lockwood e Rex Harríson, no filme

cuja ação se desenrola em Praga, Berlim, Munich e Londres,
entre Espionagem, Perseguições e Destruição. O filme que ar

repiou os cabelos dos critícos. Uma película eletrizante, que
traz o espectador em constante tensão nervosa. Considerado

como um dos lo maiores filmes do ano:

Gestapo
COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,00 «Livre de Censura»

CINE �(IMPERIAL»)
Lew Ayres. Larayrie

cionante,

O estranho

f..'s 7,30 horas:

Day e Lionel Barrymore no filmo emc

diferen te e cheio de rnist êr ios:

caso do dr, Kíldare
COMPLEMENTO ]\TACIONAL (Natural)

A MASCARA DA MORTE (Short de mistérios)
Preços Cr$ 1,00 (Unico). <Irnp. 14 anos".

Domingo , simultaneamente, no Odeon e Imperial, apresentam
se Tyrone Power , Anne Baxter e Dana Andrews no filme tec

nicolor feito de sangue, suor e lágrimas:

Mergulho no Inferno
Exibições simultâneas com o PCine Palácio" do Rio de Janeiro.

o Spbão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cá \ \VETZET� IND.UA'rnIA l.-.J()INVII.JLE (MMCI1 re�jsl.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

V-o 18

A servico do
Continente
Repercute em todos os

países da América o esfôrço
que o Brasil realiza para a

incorporação de suas rique
zas naturais no dominio dos
bens efetivos da economia
nacional. Tomavamos co

nhecimento, há poucos dias,
da publicação do substan
cial artigo sôbre o Brasil,
num dos mais autorizados
órgãos da capital chilena, o

diario "EI Mercurio", tendo
a realçar-lhe o mérito e au

toridade do embaixador Del
Rio. Outro jornal, "EI Tiem
po", de Bogotá, também vol
tou suas atenções para o

nosso país, afim-de oferecer,
igualmente, aos colombi
anos, um quadro palpitante
do progresso brasileiro nos

dias atuais. O articulista de
teve-se na análise do desen
volvimento da siderurgia
nacional, para acentuar que
o surto de progresso da in
dústria básica em questão,
iniciado há cêrca de 20 anos,
tomou alento e notável im
pulso nos últimos anos. A
obra de soerguimento eco

nômico da indústria nacio
nal, desenvolvida pelo presi
dente Getúlio Vargas, é pos
to em justo relêvo, assim,
em mais um país amigo.
"El Tiempo" focaliza o as

sunto em largueza de vistas,
inclusive ao reproduzir alga
rismos sôbre a produção an

terior à guerra, em compa-,
ração com o que vamos ob
ter inicialmente de Volta
Redonda, para encerrar seus

reparos, recordando consi
(ierações de. um correspon
dente de guerra norte-ame
ricano, que entreviu no sur

to sídqrúrgíco do Brasil o

alargamento de nossas pos
sibilidades de ampliação da
rede de transportes ferro
viários e de incremento da
índustrializacão. Soube o

articulista concluir pelo as

pécto mais palpitante dá vi
da econômica do Brasil: o

desenvolvimento do nosso

comércio internacional, fa
vorecido pela ampliação do
comércio interno. Sem dúvi
da, a indústria do nosso

país vem favorecendo, de
modo diréto, a solução dos
problemas sérios, das com

pras de diversos países,
cujas importações de arti
gos vitais, de centros produ
tores europeus ou norte
americanos, cessou por com
pleto. O progresso rápido da
industrialização brasileira
virá colocar' o nosso país,
como bem assinalou aos

seus compatriotas o jornal
colombiano, em posição de
prestar maiores serviços à
economia do continente. E
não são outros os proposi
tos que animam a politica
de desenvolvimento da pro
dução, mantida pelo presi
dente Vargas, senão os de
servir ao Brasil e às Améri
cas, como a outros povos
agora e no após-guerra".
- A. N.

! COMPRAS E VENDAS De «astro» a
soldado raso

TRAJES
PARA INVERNO de o-s 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00

PI eços módicos.e ���I��ES g; â:: 3�g:�� � ���:
serviço garantIdo AGÊNCIA: PEDRO SOARES •• 9.
I��__

�

CASAS
Los Angeles, 22 (D. P.)

- Mickey Rooney, famoso as
tro do cinema, tomou, nas for ..

ças armadas americanas o pOE
ta de soldado raso e com um·

salário mensal de 50 dólares.
Quando artista de CInema, Mie
key Rooney recebia, remanal
men t e, milhares de dólares.

Rendi(iio e bônus
Chicago,. (D. P .. ) - ·"A

rendição incondicional aíud '.L

apresenta a única fórmula rle
negociação com a Alemanha"
- declarou hoje o secretário
do Tesouro. Falando durante
uma reunião, acrescentou o fi
nancista americano que a in
vasão ela Europa se bem que
aumentasse a venda de bônus
de guerra, não atingiu as ci
fras por êle esperadas.

-"-'- - __ o • __ .... __ • _

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Oarídn
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
eamentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

(lo Hospital de Caridade).

R---Ê--N··-N-E--S

r

Vendem·se: uma na Rua Fernan
do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las, cópa cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço o-s 25.000,00
Tres na Rua Uruguay, de madei

ra. todos alugados. terreno plano,
medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinho, sala, dispensa, bôa
água, medindo o. terreno 30xl2xl,5
por Cr$ 12.000,00.
Uma na rua Almirante Alvim.

com 2 quartos. sala, dispensa, va

ronda etc.. terreno com 26x45 por
Cr$ 20.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei'
roo cozinha. Preço de venda Cr$
60.000.00.
Uma no rua Frei Caneco, receri

construido com 3 quartos, etc.
Preço 32.000.00 cruzeiros .

Uma no rua Oswaldo Cruz [Es
treito) 3 quartos, soja etc" terreno
com 16x32 por 16.000,00.
Uma na rua Booo íuvo, com todo

conforto (duas residencias) por Cr$
70.000.00.
Uma na rua General Bittencourt

por 35 000 cruzeiros.
Uma na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiros.
Uma em Coqueiros, ótima resi·

dência, na praia, por J5.000 cru·

zeiros.
Uma no Estreito. com 2 quartos

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

construido por 45.000,00 cruzeiros.

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powsld, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000,00;
Um na Rua Joguaruna. idem

idem, IOx32 por c-s 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindc 30x50 por 24.000.00
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 8x45 metros por 11.000;00.
Um na ruo Camboriu com 25x45

metros, vende·se também o me

tade por 20.000,00 cruzeiros.
Um ótimo lote em João Pessôa,

Dom ônibus à frente, C,.$ 10.000.0.0
Um na rua Frei Caneca com

l3x40 m ts. Preço 8.000,00,

CHACARAS
Uma em Barreiros com 63.000

mts2.30.000,00.
Informações com A. L. ALVES.

Ruo Deodoro 35.

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

FA.RMACIA ESPERÃNÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e aJIUIJIbl aerA a lIua preferida

IOtoc •• c ..c1ooala e estraDl{eJraa - Homeopatlu - Pm.mart&Ii -

ArtIIJOII de borracha.
.

' ...r ..o........ • exata obserYAncla no rece1ta1rlo m6CII_

PREÇOS MóDI€OS.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é sabe r economizar.

«Salão americano(
Recen temen te ineteled?

nesta capital, para ondu

lação permanente, equi
pado com todo conforto,
iá está funcionando o

,. SALÃO AMERICANO",
sito à rua Vieconâe de
Ou ro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizonte").

'.
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o ESTADO-Sexta·'elra. 23 de Junho de '944 5

INDICADOR MÉDICO
DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaiclna da Universidade do Brasil)

.:x-Interno do Serviço de CUtnica Médica do Professor Osvaldo Olívejra, méd1co do

Departamento, de Saúde
CJ,INH:A MJl:DICA - Moléstias intentas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e lU!JISIUENCIA: Rua Fetipe Schmldt n, 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às ia,

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

D08

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO:\'SUTll'óRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Francisco), fone 1.444

Consultas das 10 às 12 e das U as 15 horas
ru;;'SIDf:NCTA: Rua Marechu l Guilherme. 5. Fun e 7R:l

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouv.idos. Nar'iz - Garganta.
Diploma de habilitaçã? do Con.sl'lho NacJOn�1 de Of'talmnlogia.

"CONSULTóRIO - Felipe Schrnirlt, 8. Das 14 as 18 horas. Fone 12,)9.
RESIDf:NCIA - Conselheiro Mnfra, 77.

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sífillis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS pE :

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERME�OS E UL.TR1\-VIOLErAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
_ ALTA CIRURGIA - �[üLÉSTIAS DE SENHORAS - PAR'l'OSCIRU}tGIA GERfIJF Idade de Medicina da Urilver-sldade de São Paulo, onde fOI1; ormado pe �. acu

do Serviço Ci,rúl'gico do Prof Alípio Correia Neto.Ass�SleL1te por vat_:los ano: vias büíares in'Lesttnos delgado e grosso, tiróide, rins,
Cirurgl'b d.o eSl?����O ovários e 'u·omPas. Varicocele, hída-ocele, varizes e hérnia.próstata, exiga, ute

'CONSl!JLTAS:
. r:

"as 2 às 5 h s à Rua F'elbpe Sctllm.idL 2,1 (altos da Casa Para iso ) , Te!..1.n98.
.. f{�S'rDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso !e At>erfei"oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

OONMUI.TAS - Pela manhA: diariamente das 10 às 12 ha., à tarde, excepto aos

"bafio•• das 16.30 às 18 horas - CONSULTORIO: Rua João Pinto a. 7, Mobrado -

roue: 1.461 - Resldênclll: Rua Presidente Coutinho. ,a.

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO I

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

J'ermado pela Universidade de Gilnebra

Com prática nos hospitais europeus

Cl1nlc8 médtca em geral, pediatria, doeu

�s do sistema nervoso, aparelho genlto

urmãrto do homem e da mulher

A.881ate. Técnico: DR. PAULO TAVARIilI!!

0ur80 de Rad!ologla Cllnlca com o dr

Manoel de Abreu campanario (SQo Pau

lo�. Especializado em Higiene e Saüdr

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

netro. - Gabinete de Ralo X - Electro

C8Nl!ogratla cllnlca - Metabolismo ba·

881 _ Sondagem Duodenal - Gablnetf

c1e tieloterapla - Laboratório de micros

copia e análise cllnlca. - Rua Fernando

.Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. SAULO RAMOS
lilellectalJata em mol68tllUl 4e IlenhO?U -

Partoe.

A.I,TA CIRURGIA ABDOMINAL: eftô.

maI(o Yeslcula. (Itero, OVirI08, apêndice.

tumo:.es, lote. - CIRURGIA PLASTICA

DO PIilRIN Ji:O - Hêrulu, hJdrocele, Te

etcoeele. Tratawento orem dor e operaçlo
de Hemorruld.,., e varlzee - Fracturas:

.I>arelhoe ae I(êsso. Opéra nOlO 1I011pltall
de Flortan6pou.. I

Pt-aça Perelra e OUyelra, 10. Fone. 1.001,
Hnr6r1o: D.. 14 .. II hor... diariamente.

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

_

Moderna e 1J,,�sal!!t' lll�talaçao,
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da .tuberculose
pulmonar, úlceras gástr:cas e duo

denais, câncer do estômago, afe
çóes uas vras biliares, rIUS, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos m�der-

nos e eficazes desta moléstta
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-c?r
tas, Raios Infra-Vermelhos e R�10S
Ultra Violeta. Infrazon-TerapIa
Con�ultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmídt
Daa 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 brs I

Telefone 1.475

.Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Senho

,·a. - Vias Ur-ímàrtas.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado, médico 'e
cirúrgico. das afecções do aparelho
genital feminino l Utero, ovários.

trompas, etc.).

Cura radical das ínffamaçóes dos

PARA Os
BEXIGA RINS E A

Pilulàs DE-WITl
o vidro Ilrande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e znsia a quan
-1idade do taznanho pequeno, custa proporcionalmente znuito menos •

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
nas dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
Ê importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamentb e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
importantissimo de reter por
filtração as substancias noci-vas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem cama

outros produtos que acarreta

riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardíaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

producão,desses toxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfruta� saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os toxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

j untas e são responsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "ve
lhice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terr iveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

DÔRES NA CINTURA �

RIEUMATISMO - LUM
BAGhO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

UR.INARIAS

«DER IAG» E O

anexos (Ovários, trompas i , sem UjJe·

ração). Tratamento de Lodos os d rs

túrbíos da menstruação e da estertu
dade.
Tratamento moderno da bleno ....a-

gla aguda � erônlca, em ambos os

•exos, por processos modernos sob

contrõle endoscópico - U reu-oscopra
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEH.MIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e, das 2 às 5.
Consuãtórto - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Residêncía -

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

S, PAULO (Por Geraldo N. mem livre melhor combatente
Serra, da diretoria da A. P. L) que o escravo.
- Quando raiou a madrugada E, acima de tudo, temos age
do dia '10 de maio de 1940, o ra alguma coisa que nos falta
sólo estremeceu sob os passos va no início e cuja ausência
das hordas de soldados germâ- permitiu a Hitler conquistar
nicas em marcha e o ar en- numerosas nações, uma a uma.
cheu-se de aviões que lança- Temos unidade militar e a fir
vam a morte e a destruição, me determinação de travar a
sob a forma de bombas e das guerra juntos até o fim, isto é,
tropas paraquedistas. Era o até que o hítlerísmo e todas

I "Der Tag" no qual A�olf Hi- as suas im_itações sejaI? es-

! ;�� ��g�I�a t��a :Ue����a E: �:tgâ�dc��' q�ee��'c�r����ad�� I ",---, ------..-- --..- -a-_- ---...._-----
! cinco semanas, a França e os de 10 de maio de 1940, quando CASA MISCELANEA. distriI países baixos caíram e a Euro- a Alemanha nazista lançou to- buidara dos Rádios R. C. A
pa parecia estar prostada aos da a fúria de seu ataque con- Victor, Vávulas e Dsicos. _

pés de Hitler, 'pronta para ser tra o mundo ocidental. Rue Trajano. 12.
organizada como uma base,
para a conquista do mundoOR. ANTÔNIO MONIZ pela "raça superior" alemã.

DE ARAGAO I 6 de junho de 1944 foi o Dia Convocação de Assembléia Geral Extraordinária, para a"D" dos aliados. Quatro mil
f dctnrrta e Ortopedia. CUnlca ti c1rur�.1 unidades navais e milhares de re orma os Estatutos

lo tOl'a1. Part08 e doeoças de eenhora•. embarcações menores cruza- De acôrdo com e que ficou resolvido em sessão dat���e��LJa���O�sRd���!i�:8�J>��: ;:am 0lhcana�d patrl�' dataHc�trl ra Diretoria, realizada a 9 do corrente, convoco os srs, sóciosIA: Almlrcnt" AlTim. 36. Fone 7111. mura a OCl en a e 1 e . da Associação Comercial de Florianópolis para ii sessão deDR. AUR�LIO ROTOLO E agora grandes batalhas es- Assembléia Geral Extraordinária. a efetuar-se na sédeOR. REMIG IO tão sendo travadas pela líber- social, rua Trajano, 13. sobrado. no Plfóximo dia 23 detação da Europa do jugo nazis': Iunhe de 19ftlt, às 19 horas, para o fim exclusivo de serta. discutido o proieto dos novos Estatutos.pe todas as ,armas coJ? �ue Não havendo número. à hora marcada. Iar-se-a novaH�t1er conseguiu suas. vitórias chamada meia hora depois, quando a Assembléia funcionas, soldados �a lIber?ade, nara com qualquer número de associados.agor� temos maior 9-uanhdade De acôrdo com o arligo 10 dos atuais Estatutos. "seráqu� ele. _.:remos �als homens, constituida a Assembléia Geral, sempre que. além daDr. Newton d'Avila ma!s aVIO,es, � maIs. ,tanques, maioria dos membros da diretoria. estiverem reunidosmaIS ca�mhoes e mals. tropas mais de vinte sócios, efetivos ou fundadores".paraquedlstas do.que l!Itler te- Florianópolis, 1 [) de júnho de 191tlt.ve. As d�mocraclas nao pos- ADAUTO FREITAS 10 secretário.sueJ? qumtas �olunas d�quela •

llv.llespeCle que abna os portoes de
suas vítimas pelo interior, mas
têm a seu lado todas as fôrças
enfurecidas da humanidade e

de todo o ódio mortal das na

ções oprimidas, partes das
quais já estão lutando por trás
das linhas do inimig·o. E todas
elas já estão se erguendo co
mo um só homem contra o na
zismo. Temos também do nos
so lado a fôrça completa da lei
moral e a paixão pela liberda

_................................................. de que sempre torna o ho-

CLíNICA M�DICA
Moléstlas Internas, de Senhoras e Cri,

-ncas em Geral. CONSULTÓRIO: Rua
"el!pe Schmldt - Edlf!clo Amélia Neto,
1I'0ne 1592, 9 às 12 e 14 às 17 noras. RE

SIDltNCIA: , Largo Benjamin
Constante. 3

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

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

Atende diariamente à. 11.30 hs. a,
O tarde. das 16 hs. em diante

Rasid: Vidal Ramo.. 66.
Fane 1067.

SEGUROS
...................................................�

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
THE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ram�!I. 19

DIA «O» Móveis
Comprar, vender ou alugar

,

80 na

• A SERVIDORA I

Rua João Pinto, 4.
. Fone 775 .

(,[o maior organização no

gênero nesta capital]

Associação Comercial de Florianópoiis

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

da Fcí.brica I

Sapataria
Rua Cons. Mafra, 41

Barreiros
V. -18
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Ao lado dos heróis de EI-Alamein
ITALIANAS JUNTARAM-SE AO OITAVO EXÉR.

SEGUNDO INFORMOU, EM R o M A, UM
PORTA-VOZ MILITAR� NÃO SÃO OS PRIMEIROS SOLDADOS I T A L I A NOS
QUE COMBATEM AO LADO DOS ALIADOS PELA LIBERTAÇÃO DA SUA PÁ.
TRIAJ MAS SÃO OS PRIMEIROS QUE VÃO LUTAR, NA C OS T A ORIENTAL,

OMBRO A OMBRO COM OS HEROIS DE EL ALAMEIN.

ROMA, 22 cu. P�) -- TROPAS
CITO, NA FRENTE DO ADRIATICO,

Cherburgo
Londres, 22 (U. P.) - Avan- guarnição de Cherburgo para

çando por entre as chamas, "resistir até o último homem".

que devoram os subúrbios de' �,

Cherburgo, as fôrças norte-li Londres, 22 (U. P.) - A
�_,.;..,��_,...��

americanas apertam cada vez fôrça alemã que resiste em

mais o cêrco em tôrno da guar- Cherburgo consta de unidades

níção nazista, calculada, ain-! diversas. Os refugiados que
da, em, pelo menos 20 mil ho-: passam para as linhas aliadas
mens. O comunicado oficial de! dizem que a retirada do exer

hoje anuncia que, na parte es- cito alemão, nessa frente, cons
querda da península de cher-I titue um espetáculo da mais

burgo, os aliados chegaram abjeta miséria. Os transportes
aos arredores de Saint-Croíx- são puxados por cavalos nos

Hage, a apenas 5 kms. do mar, caminhos repletos de tropas
enquanto que ao lado direito de infantaria. Muitos soldados

alcançaram o rio Saire, nas dizem mal de tudo, inclusive

proximidades de Le Teil; mas de Hitler, e sómente alguns )�scoa do Ministério da
o comunicado do Q. G, refere mais jovens, parecem conser- Educação e Saúde
sempre a situação de 12 horas var uma atitude de arrogancía Amanhã, às 7 horas, na Cate

atrás, de modo que, neste mo- que, no entretanto, vai desa- dral, como já haviamos publicado,
t 1 tos fá do

á did l' é o dia em que a Escola Indus·
men 0, aque es pon os ja fo- parecen O a me I a que o nam

trial fará sua Comunhão Pascal,
ram ultrapassados. A léste de para o céu á esper , da Luít- mandada celebrar pelo Ministério
Cherburgo, as fôrças aliadas waffe, que não aparece. Os prí- da Educação e Saúde.

chegaram a poucas centenas síoneíros dizem que "todos es- E' de esperar que às solenidades

de metros da estrada de Saint- tão desiludidos" pela maneira compareça grande número de cató

Croíx, como foram abandonados. na licos, autoridaeJ,es civis, militares e

religiosas.
'* península, á sua própria sor- e- .......�. ""--� -----.....................------.......,

Londres, 22 (U. P.) - A rá- te". Pagou e seu
dia de Vichí informou que � crime!
Cherburgo foi submetida: no- Londres, 23 (U. P.) -:- Le- Roma, 23 (U. P.) - Foi cap-
vamente a um bombardeio na- vando-se em conta uma íníor- turado e assassinado pelos pa
val de grande violência. Isso mação de que o cêrco cherbur,-I triotas italianos o tenente Pie
foi corroborado pela agência go foi completado ontem

ai tro chefe da polícia fascista e

"Transocean", a qual noticia noite, é fá�il avaliar_ o preço qu� muito auxiliou à Gestapo
que os aviões de guerra aliados que pagarao os alemaes pelo nos atos de barbarismo pratí
estão martelando Cherburgo, I "harakiri", que praticam ali. cados na Itália.
enquanto as tropas norte-ame-IAfim de liquidar a guarníção,��J
ricanas tomam posição nas

I quanto antes pos�ível, os _alia- preste� a se;' rea�lza<;lo�, depois
montanhas rochosas que cír- I dos procuram dividir as fôrças do que, sera mais fácil ao ge-
culam a cidade. Despachos I alemãs em três setores e para .neral Bradley exterminar o A oíeuslv de verãaliados dizem que os alemães 'Isso já introduzi.ram d li a.s I inimigo. Noutros �ontos de ou a russa e verao
estão fortificando inúmeros I cunhas em suas Iínhas. A pri- Cherburgo, as unidades de Lc:ndres,23 (U.P) Urgente - Informou a D.N,B, que
edifícios em Cherburgo trans- meíra delas completou-se com Bradley já operam a apenas a o ierieive de verão soviética teve inicio ontem e está em

formando-os em cas�maJtas a captura de Saint-Pierre Égli- três quilômetros do mais' íme- pleno desenvolvimento na área de Vitebsk,
para a luta final, ao mesm� se, a 13 kms. a léste de Cher- di�to foso .de res�stênci� .

ale-
_

'

tempo que as turmas de demo- burgo. Outra coluna ameríca- ma. As últimas vilas proximasj ,

Londres, .23 (U. P,) T'rgen te - A D.N.B. acaba c'e

lição procuram inutilizar as na ocupou Quettehou, pelo a Cherburgo, conquistadas pe- ',nformar que violen tes batalhas estão se desenrolando ao

instalações portuárias. norte, isolando definitivamen- los norte-americanos, foram I on�o ?a estr�da de rodegern de Smolensko e que corisi-
� ! .If��� te os agrupamentos inimigos Rufasses a sudeste e Mar- iet éveis contIn�entes de znfantaria e enormes formaçõesI

Nas vizinhanças de Cher- d? flanco oriental. Outros m_?-Itinoart a s,;doéste do grande ie tanques estao empenhada� em ChOqUfS violentístimos.
burgo, 22 (U. P.) - De Henry vímentos semelhantes estao porto frances.

V d V-
-"

..

Gorrell - Começou, esta ma- en em-se lajara o sr,
nhã, a ofensiva' final da avia-

•

ção e artilharia aliada, contra Sobrevoou o canal do Panamá �i�:l���o�o�ut:!ro:létt�!: �a�: .: Sousa Costa
as posições .fortificadas alemãs E'io, 22 (A. N.) - O gabíne- leiro sobrevoou O Canal, sendo reno de 1.570 mts. quadrados, nas

.

em Cherburgo. te do Ministro da Aeronáutica esclarecido sôbre detalhes téc- Capoeiras (São José). Informações i Rio, 22 (A. N.) - Por ato ho-
'*

recebeu informações de oue o nicos da construção. O minis- c�� o sr. M. Aze.vedo, no .Escr-í- J' e assinado o presidente da Re-'1 - t ôr io da Luz a Força de Floria- ,. '
. ,

Supremo Q. G. das Fôrças titular, senhor Salgado Filho, tro visitou, ainda, a base do n épc lis. 3v 1 pública designou o sr. Paulo
Expedicionárias Aliadas, 22 - esteve ontem em visita ao Q. G. Rio Fato, regressando para o Lira, diretor geral da Fazenda
As fôrças aliadas :ealizaram da Sexta Fôrça Aérea norte- almôço, na residência do ge�, . Nacional, para responder pela
completos, prepar�tlVos para americana, na zona do Canal neral Sorenzen. Em seguida, R ô : expediente do Ministério da
proceder a ocupaçao e recons- do Panamá. O general SOl'E:n�' esteve no pdrque aeÍJnáutico I eSfeSSaram jFazenda, na ausência do mi ..

trução do por�o �e Cherburgo zen, seu comandante, aCOlupa-1 do Panamá, cujas instalações I ,nistro Sousa Costa, que embar·
-. segundo fOl. dIvulgado est.a nhou o ministro numa inspe-I percorreu demoradamente. On- Washington, 22 (U. P.) - (), ca, domingo, próximo para os
nOIte. Tudo fOl calculado

CUl-! ção
ao sistema de defesa, dan-I tem à tarde houve recepção de Departamento de Guerra in-

I Estados-Unidos, no desempe�
dadosamente. Aparen�os. €Sp�- do-lhe todas informações e. despedida na legação do Bra- formou que os generais Mar- nho de importante missão.
c�ais já foram postos a dlSP.OSl- mostrando a situação dos dife- si! e à noite um jantar íntimo sha"ll e Arnold regressaram aos

çao, para contrabalançar a me- rentes teatros de operações. com os oficiais do Primeiro Estados Unidos duma visita à
vitável d�struição efetuada pe-j Depois, num avião pilotado pe- Grupo de Caça, Hoje, o minis- cabeça-de - ponte estabelecida
1<:S alemaes. Grupos de repara- lo próprio comandante da Sex-I tro Salgado Filho seguirá para na Normândia e zonas de com-

çao naval, espeCialmente es�o- ta Fôrça Aérea, o titular brash Guaiaquíl no Equador. f bate da Itália,
lhidDS, aguardam ordens a flm .

------- _

de se aproveitar da esperada
vitória do General Omar Bra

dley, para assegurar que o por
to de Cherburgo e todas as suas

instalações possam ser postos
a funcionar imediatamente,
principalmente para o desem

barque de tropas e material

pesado.

:fi: mu. OOENÇA
JlUlTO PERIG_OSA
PÜÁ Â FAMILU
B P.il.A Â üÇA

Riio Paulo, 2:j (A. X.) - E,;,;·

le
de seguir oríentação do téc.

tourou como um torpedo nos nico, prejudicando, enfim,
meios esportivos da Pnulíeúla grandemente os resultados dos
fi not ícia de flue II Delegncía dr jogos • .A polícia ouviu cêrcn de
Costumes, em virtude duma 15 testemunhas, entre as quais
denúncia, que lhe foi apresen- n Pl'ÓIH'io vígãrto da paróquia.
tada, instaurou processo eon- Hino e Servílto foram chama.
�l'a o íntlívíduo Armando AL'- los para prestaa. depoimentos
níelo, cnnhecído mncumhetro, llOje. O caso está prendendo
residente no halrrn Vila-Espe. i atenção do mundo esportho
rança, nesta ('apítal, cujas ati- paulista.
vidades vínhnm prejudíeando � -_"'J'__.-__"'.- """"""",...............

�'eriíllmente a "performance" Não mais que
do ('luhe Corínthínus, neste= ! semanas
últimos tempos, prfncípalmen-
te neste campeonato, visto as

Moscou, 23 (U. P.) - Segun-
ia declararam alguns prísíoneí.

repetidas derrotas flue vínha os finlandeses, a Finlândia não
expcrhnentaudo o seu quadro ooderá uesístír mais que duas
prlneipal. Segundo o Inquérito, semanas após a queda de Viipu
I) maeumhelro influencil1,'a II ri (Viborg).
hôn-Ié de alguns [ogndores, in- --------- _

elusfve Díno e Servíllo, ope- L d ..

I rando trabalhos de "mag'ií! « ança eIra»
negra", sob o pretexto de pro- Londres, 22 (U. P.) - O co
teger os jogadores contra os mando das fôrças aéreas nor-
azares e proporcionando-lhes �e-americanas anunciou que
uma atuação magfstraí no aviões P-51 escoltaram bom
gramado. Os [ogadores, serta- bardeiros estadunidenses, até
mente influenciados, seguímn J, Rússia; onde aterraram an
il risca as instruções do 11m· tem, realizando mais uma ope
eumbeíro, deixando várla« ve- ração do tipo "lançadeira",
zes de comparecer aos treinos ida e vinda.

FUTEBOL E MACUMBA ...

o
"

cerco de

IA vez dos
(Mosquitos)
Londres,23 (U. P.) - Aviões

do tipo "Mosquito" da RAF

despejaram pesada carga de
bombas "arrasa-quarteirões",
sôbre Berlim, ontem, causando
novos destroços em massa, lo

go após as "Fortalezas Voa
doras" e "Liberators" haverem

completado a primeira opera
cão "lançadeira" entre a Grã
Bretanha e a Rússia.

FlorianõpoJis, 23 de Junho de 1944

Londres,22 (U. P.) - A "B.
B. C." anuncia que o Marechal

:von Rundstedt opq�nou á

CONTRA CasPA,
QUEDA DOS eA-

o germanófilo
Beniamino Gigli
Roma, 23 (U. P.) - A co·

missão de controle aliado
anunciou que Beniamino Gi�
gli, o famoso tenor italiano,
apesar de convidado, não com

pareceu à Opera, onde devia
cantar para os soldados alia
dos. Em virtude disso, foi sUS·
penso o espetáculo. Os jornaiS
publicam violentas notas, acU
sando Gigli de alimentar seno
timerrtos germanófilos, indig�
nos de um italiano da Itália de
Bonomi e Sforza,

*
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"
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