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o mais sombrio discurso de Ado) ,

; � liller
LONDRES, 5 (U. P.) - •• o DISCURSO DE HITLER MAIS SOMBRIO DE QUANTOS O FUEHRER AT:�l '�Jt_PR�N�NCIOU
É INTERPRETADO, NA INGLATERRA, COMO UM ESFORÇO PARA CONSEGUIR DO OPERÁRIO� El\1�º' If{�ALHO
MAIS INTENSO AINDA5 APESAR DE OS TRABALHADORES ALEMÃES JÁ SE ACHAREM FRANCA ��-: �'OB�tARRE,
GADOS. NO DESESPERADO APÊLO AO POVO GERMÂNICO, PARA QUE CONTINUE A LUTAR, H,;'WIftRMUU QUE
o ATUAL GIGANTESCO CHOQUE I�Á DECIDIR DA EXISTÊNCIA DE MUITAS GERAÇÕES. E A AFIRMAÇÃO DE QUE
A VITóRIA NÃO PODERIA DEIXAR DE PREMIAR OS ESFORÇOS DOS ALEMÃES FOI FEITA DE MOOO bbTÃO POUCO

CONVINCENTE, QUE BEM DEIXAVA PERCEBER QUÃO POUCO CRÉDITO O PRóPRIO ORADOR LHE DAVA.

J_ Ano XXX I Florianõpolis- üulnte-fetre, 6 de Julho de 1944 H. 9149

EIIl La Haye - du - Puíts

\

Londres, 5 (U. P.) - As fôrças norte-americanas, na

Normândia, chegaram a apenas um km. e meio de La-Haye
-du-Puits, pelo nordeste, tendo avançado até 6 kms. da mesma

localidade, '}:leIo oeste. As patrulhas avançadas já entraram
nos arredores da cidade. Ao todo, os norte-americanos ocupa
ram 13 localidades, em seu avanço numa frente de 40 kms. No
setor britânico, os aliados vão fechando, cada vez mais o cêrco
em tôrno de Caen, vencendo tenaz resistência alemã. Foi ocu
pada Forteyeux, a 5 kms. de Caen, bem como Verson, a su

doeste do Cap Hague.
Londres, 6 (U. P.) - Informa-se, embora sem confirma

ção oficial, que os norte-americanos capturaram La-Haye-du-
�

Puits.

Morre na India Ulll J-ovem brasileiro Londres,5 (U. P.) -- O Su- .,..,...................-.......-.....-•••••-..-....._._

premo Q. G. Aliado anuncia
Fc!lo, 6 (A. N.) - Notícias perigosas. Tempo depois, ja no na Índia, onde se encontrava que as tropas americanas estão

procedentes de Londres dão posto de tenente, ingressava seu regimento. Contava ele 20 lutando, no momento, intensa
conta da morte do jovem bra- no famoso "Regimento de i anos de idade. No Rio, a morte mente, nas ruas de La Haye
sileiro, que, desde 1942, vinha Gunkla" e dispôs-se a enfren-,de John causou grande cons- du-Puíto. A referida cidade es
combatendo contra os nazistas' tal' os japoneses. Segundo co- ternação no grande círculo de tá sendo atacada, agora, por
em várias frentes de batalha. municação enviada à família, I relações de sua família e entre três lados: noroeste, nordéste
Trata-se de Hugh John Mac- pelo' govêrno inglês, John mor-,

seus ex-companheiros de tra- e sudéste.
Nair, nascido. no, I?istrito F,e�e- reu em conse.quência de feri- b.alho, por quem era muito es- ,...••••_ .". 1
ral e ex-funcIOnano do Momno mentos recebidos em combate tímado. Já esta-O pertoInzlês de onde se afastou, em

r�t�i��f�'Jl�iêl[:;i iíffiaPm�(d� �2����I�t�2meri�:n;�ál;�
desejos de partir para o fronte, Londres, 6 (U. P.) - Em seu discurso perante os encarro- chegaram às defesas externas Visitaram as
não teve dúvida em dar todos gados da indústria bélica alemã, Hitler confessou que fôra de Livorno, ao lado da estrada sepulturas
os papéis necessários para .q'll:e rompid9 o que chamou de "equilíbrio" entre a produção ale- costeira, a 20 kms. ao sul do

Io jovem fôsse aceito nas f'ilei- mã e a aliada, Como que para ilustrar essas palavras, um des- grande porto. Algumas patru- Rio, 5 (A. N.) - Elementos
ras do exército britânico. Intc- pacho da frente comunica que se trava renhido duelo de art.í- lhas já ultrapassaram as defe-jCiVíS e militares, ligados ao mo

ligente e ativo e, sobretudo, co: lharia no setor norte-amerícano, mais que os canhões aliados' sas principais e chegaram a vimentos revolucionários ir

rajoso, não tardou. J�hn a ��r disparam cinco a seis granadas para cada obuz lançado pelos menos de 15 kms. ao sul de Li-I' rompidos no país no dia 5 de
destacado para mIssoes maIS alemães. vorno. julho dos anos de 1922 e 24, vi-

sitaram, na manhã de hoje,

O homem da «eslrêla imlltável»••• ISaipHn agoniza! �o::�iente de

���e��os�p����asde d��m:���
L d 6 cu P) _ Hitler' que sejam as dificuldades. pro-I Londres () (r. P.) -.1 �ondres, 5 (U. P.) ---: Os ale- co�p�nhelros_ de l�ta, n�s ce-
cn res, .,

i' t ,A •

,� l' 1 • maes evacuaram a saliente de mítéríos de Sao Joao Batista e
deu aaora para falar verdade. mete, finalmente, que o gemo, 1., B, ( ., com »use em Informa-

K I 1 d
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t d I d C" A' f'
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it,b. .

d
" t· 1 �,� ·t' .. 1 -, •

.. 'r" ove ao su os pan anos o o aju, SSIm oram VISI a-
Num discurso pronuncia o em mven IVO a ernao es a em VIas coes (Ia emissora ne oqmo, Pri t d tící

� I d d' fl t
seu Q G e dirigido aos respon- de restabelecer o equilíbrio téc- informou. que poderosa fôrca .npe, ?etgu� 0;:0�CI�; agen- I o� e or�� oSl comd ores na �"
sáveis' pe'la produção bélica na- 'nico destruido, quando os alia- aérea norte-amerícana já �e CIa naZIS � t' d'

. Ir;na. o I ��Isd oSld u�u �s os g��eral;:;
zista o Fuehrer afirmou saber

I
dos tomaram a dianteira aos está u.tilizan<10 do aérodrom,; corre:f0n en e essa ag:nc�a, d °cO\'l� � tonse�a'M onso

que �ma resistência de nervos
i alemães em matéria de produ- <la. grande base nipônica d2 von a�mer, %� a re Ira a,

I
�
d
as IF. o, .0 �o � lânez�s,

e um�deterJ;ninação inauditas cão ljélica. Assim, afirma Hi- Salpan. Entrementes, notícias passou esperce:. a l��sd rus- �I �.�� Igduelr�. o e a emll:o
são necessárias para sobreví-. tler, será definitivamente mu- diíundldas pela agência, alemã dSos, e qfe a;- sua ma � a e era D�slI Os e ��a; JCO!Ol�ISt

. I dado o rumo da guerra D X n r J' . I dre e os a emaes ocuparem nova ja ma oares u ra, oao 0-

:::er a tempos como os a ��IS. , '.
'

Á: ., oux J( :115 eJ�. .on res, posição, economizar fôrças e drigues de Jesús, Antenor
Ele que o diga! E admibiu., ......- ............__..oI"wI"w">�...,.__ a�lmItelll que os amencano� es- constituir reservas mais mÓ-!Araujo de Sá Brito e Sousa e
também, que, no correr da ,1 lo

A

r�a alema- hl(� se!11wH\S 00 espaço sobre veis. outros.
'

guerra, os aliados
-

alcançar�m li .

v I
• Salpan;, 1�lHl�Ulnto ou!ro i�foJ'.

a superioridade que os alemaes fOI- surpreendida lI:e de � oqmo, !amlJem dIfuI_I' A 75 quílêmetros de VI-Io.:l\a princípio desfrutavam, em! dido pela D. N. n., anuneia � I lU

certos ramos da técnica de I Londres, 6 (U, P.) - O Al- "não haver dúvida de que a sí- Moscou, 5 (U. P.) - Avançando num rítmo de mais de 1

guerra, superando mesmo os rJ?-irantad� anun?i�u. que na- tuação dos japoneses em sai-I quilômetro po� hora, o�s exércitos 'russos já chegaram a .15
nazistas ,em outros pon.tos. De- I

VIOS costeiros bnta!llCOS su�- p�� .e_ ex��e!��].n_e!l!e _g}:t!�:'. _ k�l1s:.. d� trontelra alema e a 88 kms. d? _baluarte de Vilna, na
cididamente o estrategIsta da preenderam uma força �lema, �_ .... _.��u

·rno;. -
- no ..- Lituânia. Em 24 horas, a coluna merldíonal do general Ba-

cervejaria de Munich está ven-Iconstante .de 4 caças-m�n�s e Na Vaudelarl8 gramian avançou 45 kms. Volko, Vihi e Klets foram ocupadas
do as coisas complicadas. Mas, 12 canhoneIras, nas proxlm�da- R" 5 A N C 1 b

e iniciou-se o ataque frontal contra Batano-vVichi, em cuj JS
daquele acesso de verdade, vol- des da ilha de Terschllmg, 10, h� d �:-- e � r�u-�e, subúrbios os TUSSOS já estariam combatendo, segundo afi'rma
ta às suas arengas habituais,' diante da costa norte da Ho- ga �a� � e. oJe, na IreJad a

um despacho de Estocolmo. Os alemães estão sendo dizimados
afirmando que a estrêla, que lanctà, afundando 1 caça-mi- an e abnat, �llssa pOlr a �da . �s aos milhares, tendo sido contados 2.500 homens mortos às

d
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f
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atingido por 3 tor que se a eram pe os 1 eraIs
d'

.

E
.

d'
- .conduz to as as suas açoes,. e, nas, que OI

.' A

-

revoluc' n' r' s d t d _
margens o no Berezma. uma Irra laça0 de Londres dIZ que

de princípio, imutavel, e Ja- p�dos. Todos os n�vlO,s bnta-
grama lOco��°rr{or:gv�o d: d:�a há indícios de que os alemães estão preparando a evacuaçã0

mais capitulará, por grandes mcos regressaram mcolumes.
de 5 de 'ulho de todo o seu exército do Báltico, por via marítima.

.

�

G
J .

Londres, 6 (U. P.) - Lutam os russos nas ruas de Molotchno,

Baloxas superl-ores as da la uerra Morreu na frenle on.de irromperam, precedido� de duas !or�açõe� blindadas. E' o pr6·
•• prIO von Hammer, comentansta da agencla nazlsta D.N.B. que con.

Washington 5 (U. P.) - As baixas norte-americanas na cCldental firma o fato. Smurganais, outra importante cidade a 75 kms. de

d o-uerra �undial já ultrapassaram o total do 'primeié'o I
Nova Iorque, 6 (U. P,) - Vilna, é igualmente teatro d� encarniçados .combates d,: rua, ao quesegun a o

, . . . .

1 31 N t" d'f d'dI' acrescenta o mesm.o comentarIsta. O comunIcado russo Informa apo'conflito. Os ultImos dados oflclaIs reve am 9-ue, 110.S mese� o ICIaS 1 u_n 1. as, pe a ,en1ls- nas que já estão em contacto com o sistema defensivo alemão, cujos
de luta, 'as fôrças armadas dos Estados UnIdos tIveram, ate sora de BerlIm IndIcam que o principais baluartes são Dvinsk, Drodno. Belostock e Brest.Litovsk.
agora, mais de 260 mil baixas, ao passo que nos 19 n:eses em tenente-general :r:-icl?-ter fal�-
que participaram do último c?nfli�o, suas baixas �otaIS fora� ceu, em conse9.uencla de .feI2- «E' � coisa mais A taque a Toulouinferiores aos mesmos 260 mIl . .Ta morreram maIS de 56 mIl mentos recebIdos na flen�e lerrn,eB !»

R 5 (U P) •

homens, contra 53 mil na outra guerra. I oriental. Supremo Q. G. das Fôrças
sas ��q��dr'lh' d' b- PbOQedr�-

E I d·
·

nazl·sta c,hel-'u mun·lço-es l�xP�g:�i��:ri��:;�����,,6 d� r?s aliados Iat:�ar�momh�: e�
Xp O lU um navIo de RAF', armado de canhões_fo_lc�dade de �?�lon e as instala-

.
•

.. I çoes ferrovlarras da Franca
Estocolmo, 6 <D. P.) O

r
·

provavelmente o sinistro teve gu�tes, de�crIto por u�; PrIs:o- meridional. �

servico de imprensa dinamar- de vários fatores, inclusive vio� motivo na ação de elernentos nel�o lla�Ista CO�10, a COIsa

quês' confirmou a noticia da lentíssimo deslocamento de ar, anti-nazistas OU por fatal des� maIS terr�,vel qu� Ja VI em toda No Dia da
explosão dum navio nazista, vários navios, que se encontra- cuido daqueles que estavam a a gu�rra " esta. leva�1do 3. Independência
que conduzia munição, 011tem vam nas proximidades da em- bordo. A extensão das ruinas é ofensI,va �erea ,alIada sobre a Nova Iorque, 6 (U. P.i _ O
registrada no porto de Bar� barcação �inistrada, afunda- atri�uida ao fato de qu� a ex- �or�andla ate o, recesso do número de mortos assinalado
huus. Segundo os primeiros da- ramo NOs cu'culos dinamarque- plosao da nave deu ongem a mtenor da penmsula, tendo durante as comemorações do
dos o sinistro causou a morte ses locais desmente-se categori· uma série de outras explosões uma esquadrilha dêsses apare- "Independence Day" elevou-se
de 80 pessoas e ferimentos em I camente a insmuação de que o nos grandes armazens situados lhos destruido a estação elétri- a 295, dos quais 79 por afoga�
300 outras, além de destroçar sinistro foi obra de sabotadores no cais, onde os nazistas depo- ca transformadora de Mur�de- menta e os demais por aciden-
pê�'ca de 10 edifícios. Por efeito dinamarqueses; e dJz",se que sitavam muniç&es.

.
-13rétagne" tes diversos.

o
o MAIS A�TIGO DURIO DE SANTA CA'fARI�,.\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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2 o ESTADO:""Quinta-feira, 6 de Julho de '944

E outros Jtrêmios m eno re», de a côr do com (:) Regu
Ismenro aprovado pelo Ministério da. Faz enda .

OBSt:RVAÇAO - O próximo sorteio realizar-se á no

De ordem da Provedoria desta Irmandade, convido os
dia 31 de Julho. (segu?da feira), às 14 horas, de coníormlda

senhores Irmãos e Irmãs para assistirem à missa do. de com o Decreto- Lei 2.891.

prilI}eiro amversértn do falecimento do nosso saudoso Rio de Janeiro 30 de Junho de 1944
Irmên. desembargador ANTERO FRANCISCO DE ASSiS. que

'

sera rezada no dia 8 do corrente, às 8 horas, na capela VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federa!
desta Irmandade. Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro

Consistório. ft de julho de 194ft, O. Paçanha -Diretor-Gerente

LUIZ SANCHES BEZERRA DA TRiNDADE, Se-cretário, Convidamos os senhores prestamístas contemplados,

�� ��dee,e�:::mre�Oe�e�:�:'�".:��;]:!��J�8�:ôr;!r�r;::oD����

! Washington - junho -- dos regulamentos de imigru- Bombardearam

������������� (Inter-Americana) - Mil re- ção, tal como prisioneíros ·1e NOVOS e o hospital
-

.

d I fngiados da Itália chegarão
I

guerra, determinou o presí- Com o segundo Corpo do
As autortda es responsivela pela .

d tr: br , E t d ._, d • R
..

" US ADOSfiel execução das Estatísticas MilI. I _el:,lo
em. l.e\ e aos s a 00 �llLe oosevelt. A adm�lllst,l a- fi

Exército Polonês em Italia, 5

'ares podem exigir, sempre que bo••. (j nidos, a caminho de um carn- I çao do acampamento tícará a (SIP) - O Padre Kuczynski,
ver dúvida quanto à veracidade II,

I
po de emergência para retu- cargo das autoridades do War COMPRA e os doutores Napore e Graber e

uualquer informação, que catla b.! giados estabelecido em F'ort Relocation, enquanto a Junta VENDE muitos soldados feridos polo-
.ormante prove o que declaro•• A! O .,. ,

... •

'nÁ-fé constitue crime contra a ... I ntarro, Oswego, Nova YOI!, de Refugiados de Guerra fica- neses morreram em conse-

.. lIlranu naeionaL (D. II. II.). I de acôrdo com a resolução rá com a responsabilidade gc·-
Id iv rnos por- quência de um bombardeamen
tuguês, espo-

-
. Roosevelt, ral do projeto. nhcl , francês, to de artilharia alemã contra

R E N N E R II
Uma constante corrente de Fort Ontário é um dos mais ,inglês, etc. um hospital polonês, perto da

refugiados chega à Itália, cri- antigos postos militares dos R Poes i R 1··- A'
- frente italiana. A.inda que c

omance, ces ici , e 191ao, vroço.o ,

h"
, .

ando um grave problema para Estados Unidos, datando de Matemática, Física, Química, Geo. I ospítal estivesse marcado VlSI-

as autoridades militares alia-' 1755. Na Primeira Grande logia, Mineralogia, Engenharia cio velmente com uma cruz verme

das, afirmou o presidente Roo- Guerra, serviu como hospital vil, militar e naval, Carpintaria, lha grande e os canhões ale
sevelt. Esses refugiados s:-: -' : militar. Na zuerra atual f,)j Desez:�o, Sanea,m,ento" M�talurgia, mães estivessem colocados em

I -

.

. I
b

,

'
.

Ele tr+cidode, RadIO, Mdqu
í

ncs, lV[o·

I
desde logo transrerídos p'ara ,'usada

como centro de trema·-I tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri uma montanha da qual se pa-
I numerosos centros, Iocaliza- menta, O forte fica localizado I cultura, Veterinária. Contabilidade,

dia observar o vale do hospital,
dos pr-incipalmente na Tripa- na costa do Lago Ontário,

ej
__ '_

Dicionários, etc, etc. de tal maneira que não podia
lita�ia, ,i.lha de Chipre, Sicilia I consiste ele 150 edifícios,' CODJ Comprar na CASA MlSCE haver equívoco, os alemães
e Cirenaica. Um grande acam- um moderno hospital. LANEA é saber economizar. bombardearam o hospital por
pamento em Casablanca abri- mais de uma hora. Disse-nos

ga refugiados franceses, que C
um oficial, que havia saído do

conseguiram escapar através urso particular hospital poucos instantes an-

da Espanha. tes do começo do bombardeá-

Os Estados Unidos desejam
de menta, tendo assim escapado

desempenhar o seu papel no Dalf"1tl-lograi.-a e Taqul-l1rafl-a com vida, que os primeiros pro-
cuidado aos refugiados duran- '"' � jéteis alemães caíram justa-
te a guerra, segundo uma men- PROFA. LÍGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua o mente sobre o referido hos-

sagern enviada pelo presídeu- lecionar. diariamente, atendendo das 8 às 12, e das pital,
te Roosevelt ao embaixador 14 às 18 horas, em sua residência,
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Robert Murphy, em Argel, na Rua Saldanha Marinho, 26 A. buidora dos Rádios R. C, A
dando-lhe instruções para ado- ....,..___..._.�'Y' ,..,.

Victor, Vávulas e Dsicos.
tal' providências para a partida S·apatos para Senhoras Rua Trajano. 1'2.
com destino aos Estados Uni-
dos de 1.000 refugiados atual-

.........

MAcííADô--&···aA.···
....

mente no sul da Itália.
Esses refugiados permane-'

cerão até o fim da guerra em

:B'ort Ontário, e após o fim (10
conflito regressal'ão à sua pa·
tria.

Os refugiados serão trazidos
a êste país independentemente I

o ESTADO
Diário Vespertino

I Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.? 13
i TeI. 1022 - Cx. postal 139
,

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestr-e Cr$
Tr-imestre Cr$

I :\lt's Cr$
I vt 1

j
.vumero avn so

.

c-s
No In te r ior :

Ano c-s

I Scniestnc Cr$
Trimestre Cr$

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

80,UO
45,00
25,00

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não publi
c:l.los, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

A
'

I para os bons
. pe O sentimentos do

,

pessoa que
achou a importância de 950 cru

zeiros, afim de que ma devolva,
pois que tal quantia não me per
tence e não tenho meios para
pagá· la. Perdi-a, juntamente com
a minha caderneta de identidade
- Soldado José Eduardo Germano:
da 16". C.R. 3 v,-5

.. -..,00 W� - ......,••__ .,,___.......-_-._.........,...

Móveis
I Comprar, vender ou alugar

s6 na

'A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital)
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

TRAJES
PARA INVERNO:le Cr$ 390,00 Q 480;
CAPAS:
GABARDINES
COLEGIAIS
MILITARES
PANTUFAS
PULLOVERS
COSTUMES
SAPATOS
AGÊNCIA:

de Cr$ 430,00 a 465.
Cr$ 140,00 a 170,
Cr$ 320,00
Cr$ 29,00

de Cr$ 58,00
de Cr$ 390,00 a 480,
de Cr$ 50,00 Q 255.

PEDRO SOARES -. 9

A R. A. F. ATACA OS NAZISTAS PARA LIBERTAR
A ITÁLIA - Rio (PRESS PARGA): - Dia e noite a R. A.

«Plano Alianca»
F. ataca os e��ircitos desmoralizados de Kesselring e, as-

Série 8 número 1843 Cr$ 50.úI"0,00

sim, vai concorrendo para a libertação total da Itália. A Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00

fotografia mostra-nos um "Baltimore" despejando bom. Centex:_a. Cr$ 600,00
bas sôbre objetivos militares de grande importância, na Invers�o do milhar Cr$ 200,00
estrada Roma-Percara entre Avezzan@ e Popoli Inversao da centena Cr$ 60,00 » »

frliíâilliâdêrtiiliill1êSiiSdôSPiiSSõs I ���:�a����:�1;�:,3 série �;! 'il1g,:gg = Ti;O cl":CO
. e Hospital de Varidade 1 :�:::::� �� �i!;;:a g;� :�g:�g-
CONVITE
MISSA

(LTDA.)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

PLANO FEDERAL DO BRASIl.

ALIANCA
f

DO LAR

Resultado do sorteio realizado DO dia 30 de' Junho
te 1944, de conlorn-Idede com o Decreto-Lei n-, 2.891,
1E' 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
Ier» l e grande número de prestamistas e outras pessoas,
Ia séde da Aliança do Lar Ltda. de acõruo com as íns
.ruçõ es baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Especial. Premiado o n" 1.9'91
1991-MilhtiI'-Prirnelro prêmio no valor de Cr.$ 1O.0'iO.00
991-Centena - Premio no valor de Cr,f, 1.200.tJO

Inversão - Pr« m o no valor de Cr.$ 300,00

Plano Popular ,. Premiado o nu 1.991
1991 - Nlilbar-Pflmelro Prêmio no valor de Cr.s 5.flOO,rO
991-CeDtena - Premio no valor de Ci'.$ 600.flO

Inversão - Premio uo valor de Cr $ :200,00

Tino liberal
»

»

»

»

»

V·. 23

Agências e Repre,entações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal. 37
Filial: C�esciúma

Rua Floriano Peixoto••/n (Edil,
Pró.prio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipio.

do Estado

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

Sapaalria ·Barreiros
Rua Cone. Ma fra, 41

Aproveitem
Os mais
Tudo não

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci \. WETZEL INDU8TRIAL-JOINVILljE (MõrCél regisl.) ,S�?JÃ�yIRCfAt....

CONSEHVA E DESINFECTA A SUA ROUPA ESPECIALIDADE

»

»
-,

})
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4 primeira mensagem de' Bayeux livre
IseiiIà·ú·aõ

..
· ...

ifé············
......·

Argel, 5 (SIP) - Acabam que tantos voluntários derra
de nos comunicar da frente de mam há quatro anos em favor

direitos ba.talh� da Normân_?ia: - "O da vitória comum. Proclama

Rio, 5 (A. N.) - Um vesp�r-, C?r;1i�e de Libertaçao do Mi_;: �ue a vont�3!de dos franceses

tino local noticia que � gover-llllcl�lO de Bayeux:_ em nonlf; I
líbertados � de reencetar, se111

no vai baixar decreto, lsenta�-
I �e toda a populaçao de que e

I deu;ora,
tai dad?s, a luta que

do de direitos de importaçao I ele expressao completa e auto- muitos dentre eles nunca dai

toda a penicilina procedente: rizada, reunido e1:: presenç� ;�o' xa.ran� de empreender �esde O

dos Estados Unidos. Visa esse porta-voz do Governo PrOVlSO- prrmeiro dia da ocupaçao até
ato tornar a penicilina mais: rio da República, _endereçou o primeiro �ia da li?e;t�çã\) ..
acessível ao povo do Brasil.

I
sua fervoro.sa saudação aos Sol- Pede ao Governo Provisório (h

__
_

. dados das Nações Unidas, hoje República Francesa, presidido
Instituto de E chIca (aO' libertadores de Ba.yeux, ama- pelo General de Gaulle, que In_
A sra. professora Antonieta de nhã libertadores da França, corpore imediatamente e sem

Barros. em ofício data.do de 30 do Inclina-se com emoção ante os demora o prinieiro municipio
mês p p teve a genbleza de nos . A • •

d F M t l it'

.. ,

h r as=umido na- mortos britânicos e amenca- a rança e ropo 1 ana que
eorrru rucor ave �.

. . . . "

quela data, o cargo de diretora do nos, cUJo sangue se Junta ao se acha llbertado .

Inliltituto de EduCCl-ção.
,..,_ ., -.__- .._-_· --.-.·.-.--.-·.·--MI

rvidas�-ct;i·1L.•••e.' ........

ANJVT�RSARIOS
Trdnscorre hoje o cníversdrro

da sra. d. Edite Sampaio Cardoso,
espôsa do sr. Jaime Cardoso.

Hoje faz anos *0 sr. Nelson De
mario Boiteux, major do exército.

*

A sra. d. Norberto de Morais
Cunha, espôsa do sr. João Ferrei
ra da Cunha, residente em São
Paulo, faz anos hoje.

:;:�

Hoje transcorre o terceiro ani
versário do meninc Júlio-César, fi
lho do sr. Júlio de Campos Gon

çalves.
*

Festeja hoje o seu aniversário o

sr. Arí Sartorato, contador·
"

A gentil srita. Adelina Sousa
funcionária da D.R.C.T .. faz ano

hoje.

t--
Fazem anos bojei
a snc . d. Cbra Linhares Blandy·
as sritas. Doris Miriam Gandzo

Brüggmann. Almerinda Trindade
e Valquíria Ventura;
os s rs . Umberto Pinto da Luz.

Serafim Fornerolli e Diogo Quinti
no de Melo;

o menino João Alves de Oliveira.

Nascimentos:
Pelo nascimento de seu filhinho

Luix-Mário. está em festas o lar

do nosso estimado conterrâneo sr.

Nivaldo Machado.

Falecimentos:
Faleceu na noite de 4 do cor

rente, em sua residência, no Ave
nida Barão de Rio Branco. n

' 140,
a exma. viuva dona Florentina
Duarte Machado, 'com 75 anos de
idade.

A extinta era mãe do sr. João
Machado Pacheco Jor, atual 1·

Tabelião desta cidade, sendo o seu

sepultamento realizada ontem às
16 horas, no Cemitério Público de

S. José, com grande acompanha.
menta.

Faleceu há poucos dias na cidc
de de Itajaí a menina Mo.rÍBa,
filhinha do sr. Gregbrio Rubiner.:k
e neta da exma. sra. d. Elvira
Tolentino de Sousa.

DOENCAS DAS AVES E REMEDIOS
r:NVIE 1 CRUZEiRO EM St:LOS PARA o PORTE POSTAL

, EOIÇ,ÃO

Não viajam
de noite..•
Zurique 5 (8IP) - Em vista

.

de aumento das atividades do
exército subterrâneo polonês,
os alemães, que se acham loca
lizados na província da Alta
8ilésia não ousam saír à noite
de sua's casas. Também cessou

por completo o movimento dos

passageiros nas estradas-de
ferro sUesianas, pois os ale
mães se abstêm de tôdas as

viagens e também não chegam
viajantes do R�ich.

Londres, 5, (8. L H.) A
gazeta oficial nazista na Ho
landa ocupada, "Verordenín
genblad", publica um decreto,
ditado pela. 8ecretaría Geral
do Departamento da Justiça,
estipulando sevéros castigos
para os holandeses que se es- Prefira uma parte de seu

quivarem ao Serviço do Traba- trôco em "Selos Pró Doente
lho Holandês, ou dissuadir Pobre do Hospital de Carída
qualquer pessôa de trabalhar de". e estará contribuindo para
para os nazistas. O referido de- 'que êle tome mais um pouco
ereto estatue, ainda, a pena de I de leite, tenha melhores medi
morte, ou de reclusão por 5 eamentos, mais confôrto no

anos, aos que Sé mutilarem, leito de sofrimento, etc. etc •••
propositadamente, com o pro- (Campaha de Humanidade

, pósíto de escapar ao trabalho do Hospital de Caridade).

1::�a;;�SUb)

Preços módicos e

serviço garantido

RODI
DE RItMOS
GOODfiE�R

. d 5 números
Lindos e van� �

mUSICOIS.
5 S feiras!

Tôdas as CI.

o santo do dia
SI. Isaiasy Profeta

A Igreja comemora, hoje, a

morte dêste grandE' amigo de Deus.
E' êle o primeiro na ordem dos
grande profetas, e o conteúdo do
seu livro mereceu-lhe os títulos de
«Pontifice dos antigos profetas", e

«rei dos profetas· " Da sua vida
pouca é coisa conhecida. Seu pai
chamava-se Amos. Isaías vivia em

Jerusalém. estava casado e tinha
vários filhos. Muito estimado pe
los contemporâneos, em geral, e

pelo rei Ezequias honrado como

conselheiro, pregava Isaías com

vigor contra os rncius coêtumes e

a idolatria. A sua maior impor
tância está fias .profecias sôbre o

futuro Messias que não virá para
erigir um império mundano, rnas

espiritual, que não viverá no {aus·
to e no esplendor de uma côrte,
mas que s�rá "o Homem das Dô
res" I que tomará sôbre si as nos

sas iniquidades. Sempre de novo,

dirigia· se o profeta contra as idéi
as materialistas àcêrca do futuro
Redentor. Por isso. não é de es

tranhar que homens ombiciosos
se cansassem de ouvir suas admo
estações e resolvessem a morte do
homem de Deus. A tradição diz
nos que êl .. foi morto por meio
de uma serra de pau,

Bispo do exército
polonês
Londres, 5 (8IP) - O Minis

tro da Defesa Nacional da Polô
nia, general de divisão Mariano
Kukiel, nomeou o bispo ortodo
xo de Grodno e Novogrod e re

verendíssímo P. Sawa, para o

cargo de bispo ortodoxo do
exército polonês .

PRISIONEIROS ALEMÃES - Soldados na

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

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral de Adultos

zistas capturadoz na Itália pelos norte americanos
sembarcam num lugar da costa para seguir rumo a

campo de coricerit teção na retaguarda. (Fóto da
Inter Americana)

de
um

Doencas das crianças
Laboratbrio de Análises

Consultas diariàmenteJ.. das
3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado, 7 (Ed.S. Francisco)
Res.: rua Visco Ouro Preto, 1

Heroismo de um soldado canadense
Londres, 5 (BNS) - O cor- 'vez que entrava em fogo, sal

'espondente de guerra de
'
tou da lancha de desembarque,

'News Chron icle " relata um chegou à praia, e, arrastando
.eíto imortal ele coragem dI' se, iniciou o avanço para o

um soldado desoonhecido-ca- posto inimigo. Levava nas

nadense. O desembarque ern l mâos duas granadas. E, quan
França nas primeiras horas I do se lançara a correr na di
do dia "D", foi quasi um pas-I reção da metralhadora inimi
seio para a primeira onda d�! ga, perdeu os dispositivos de
soldados canadenses ociden-j segurança das granadas que
tais. "Nesta faixa de praia, o levava. Porém, não as largou
fogo inimigo foi contido até 08 nem se deitou no chão para
primeiros soldados terem che- fugir à explosão. Muito pelo
gado à costa. Estes, mortífero contrário, continuou a segurá
fogo ele metralhadora partiu las nestes últimos segundos;
de um posto que operava, com e, afim de garantir que o ín í

precisão notável. Observando I migo ficaria destruido, lançou
êsse fato e descobrindo a po-: se sôbre a metralhadora ale
sição exata do ninho da

metra-,
mã e silenciou-a para sempre.

lhadora inimiga, um soldado Assim morreu êsse exemplar
canadense, com o maior san- soldado, resumindo todo o se 1

gue frio, não hesitou. Sem 1'e-1 valor e todo o seu devotamento
parar em que era a prímeíra do dever nessa. suprema ação".

... ._-_- .........- __�..,. .._,............,.._ ........-_,........,......-_....- ........ _-a__ ...__'"*...........

ALVARO RAMOS

«Salão americano (

tRecen temen te instalada

CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

nesta capital, para ondu

lação permanente, equi
pado com todo conforto,
Ia está funcionando o
" SALÃO AMERICANO" ,

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

Severos castigos

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

da Fábrica I

Sapataria Barreiros
Rua Canso Mafra. 41

Cra 71.656.189,20

COMPANmA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde : B A I A

.

INCENDIOS E TRANSPORTES

SL\ f'GTJf:CN(.:)L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cúlc o, Vanadato e
Arsen ato de

Sódio. etc·

Mais um helo número da reviso
ta "Aerosul", órgão de divulgação
turística da empresa Serviços Aé·
reos Cruzeiro do Sul. foi-nos ofe
recido pelos srs. Machado & Cio"
desta praça. Gratos

Combatentes
resgatados
Sidney, Austrália, 5 (S. 1. H.)

-:- O Q. G. Aliado, na Austrá
lia, informa que 36 javaneses
foram resgatados das mãos dos
japoneses, na ilha de Biak, ten
do-se reunido aos que haviam
sido resgatados anteriormen
te, em Aitape, na Nova-Guiné.
Este grupo deverá alistar-se no

exército das índias Holandezas,
afim de cooperar na libertação
da Pátria. Os javaneses esta
vam sendo aproveitados, pelos
japoneses, em trabalhos humi
lhantes.

I'eservllB

CUrlll! do balanço de 194%;
Responsablltáaaea . . .. . , CrI 4.999.477.õOO,58
Receita . , Ora 70.681.048,2'0
Ativo .,.. . ........• " ....•.•••.•..•.... Cr$ 105.961.917.-70
smistro« pagos nOB ültímos 10 anoa ...•............ Cr$ 64.986.957,20
Responsabüídades .. " .... ..,. ', ............•... Cra 76.736.401.300,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) ·Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. PamIlIo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr-, Francisco
de Sã e Anisio Massorr4.

Agências e sub-agêncías em todo o território nacional. _ Sucursal no
Uruguãt. Reguladores de avarias nas principais cidades da América. Europa
e Arrica.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A �1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.08.'1 - End. Telegr. "ALIANÇA"SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU; BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

08 Pà j'l(11'<, l)ep�: uperados.
ESgOlndos. Anêmicos,

Magrutõ, Mães Que Criam.
Orre u ças RI'l quíueas rece
berão li toutncação geral

tio ofgani"mo com oI

1 --.

Nivaldo Machado e Nelsa
Rosa Machado

participam a seus parentes e

conhecidos o nascimento de
seu filho LUIZ-MÁRIO,
ocorrido a 4 dêste mês.

Capttaí e

3 v.v l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aproveitem os 'precos de Julho
I

da mui conhecida e barateira
Economize
a preços

Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
compras, entes de verificar os nossos artigos.
" 15,00 PERFUMARIAS

12,00 I Pasta Kolynos "

6,00 Pasta Colgate, pequeno .

7,:')0 Pasta Colgat e, gt-ande .

6,00 Pasta Lever .

7,00 Pasta Eucalol .

7,on Sabonete Carnaval caixa .

7,00 Sabonete Dorly "

10,00 I �abonete Euca.lol .

11,00 Sabonete Gessi .

45,00 1 Sabonete Cativo em bola "

40,00 Sabonete Vale QU31nto Pesa "

55,00 Sabão Aristolino .

7,00 PÓ Ladi .

7,50 PÓ Coti pequeno
"

PÓ Coti grande .

Pó Suspiro de Granada grande 3>••••.•.
Talco Malva pequeno .

Talco Malva grande "

'Fadoo Eucalol médio .

Talco Eucalol grande .

Talco Ross médio .

'Talco Ross grande ' '.................... "

Talc-o Gessi grande .

I'u]co Palmolive "

Houge Tentação .

Houge Cici "

Iiougc RoiaI Briar "

baton Tentação "

Baton Lalaque "

Creme Rugo} "

Creme Coti .

Creme de Alface o •

"

Creme PO!]1ds .

Fixbril 0 0.....

"

óleo Dorly e Frank Loyd "

óleo Cecy .

óleo Eucalol .

óleo Royal Briar o • • • • • • • • • • •

"

Quina ...Petróleo Saudar pequeno .,.,........

"

Quina-Petróleo Saudar grande .

Quina-Petróleo Oriental "

Loção Brilhante "

Leite de Colônia o •••••••• o ••'. • • • • • • • •

n

I

,

3,40
2,20
4,(90
3,:{o
3,20
4,20
4,50
(l,oo
(i.oo
3,50
!J,50
4.50
Üo
(l,o(')
!l,oo
9,00
3,::0
4,40
4.00
5:00
4,o()
5,00
5,00
5,00
1.50
3;00
5,00
1,50
3,50
8.50
7,0()
8,00
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50

11,00
16,00
15,00
10,50
8,00

r

� seu dinheiro, ccmprendo na casa que mais barato vende.
que são realmente os menores da praça. Não faça suas

TECIDOS Br!ll1 Sehastopol .

Chitas mt. 3,00 Drun Caroa .

Voil estampado " 4,00 Chitão, artigo suoeríor .

Voi! estampado 4,50 Crepon para, quimono .

Voil estampado a escolher .................." 5,00 Pelucia lisa, reclame '
.

Peterpans (reclame) (i,o\) Peluda estampada, com listas .

Voil suíço 7,00 Pelúcia estampada Ivone .

,Voil suiço (artigo superior) " 8,00 Peluda com bonecos .

Voil romain '. . . . . . . . . . . . 9,00 Cachá, artigo bom .

Linho liso, todas as cores " 5,00 C"d1Ú, artigo superior .

Linho estampado .........................." 5,00 Cusemira para casacos, reclame .

Unho estampado com 80 de largo 7,00 Casemira para casacos, aproveitem .

Linlho Hodlie 10,.50 Casemirn palra casacos, art. extra .

Fustão estampado �"""""""""""'" 9,00 �lescla, artigo b orn "

Fustâo estampado (artigo sup.) " 10,00 Brim Kaki .

!:et�rpan. (ar-tigo superior) 12,00
1 ecido listado 7,00 CAMA E MESA
Tohralco listado 10,00 Colcha branca para solteiro, artigo bom ";10,00
1:ccldo Beli�l?rante 10,50 Colcha para casal, artigo bom 35,00
1 ecido c/ayIOCS ............................" 8,00 Colcha pura casal, arf igo superior " 45,00
Tecido amer-icano moderno 12,00 Cobertor cinza, lã de bóde " 11,50
Tohralco estampado :.................... 700 Cobertor para solteiro 24,00
Tobralco (artigo superior) .................." 10:00 Cobertor para solteiro 2G,oo
Tobralco estampado c./coruções 12,00 Cobertor para solteiro 28,00
Tecido com barra (reclame) .. :............. 10,00 Cobertor' para solteiro, tipo extra 35,00
'I'ccido com barra (novidade) " 12,00 Cobertor para casal 30,0!)
Tecido estampado c/Iaços 14,00 Cobertor para easal 32,00
Opala lisa, todas as cores 5,00 Cobertor para casal, tipo superior 40,00
Opala f'ramcesa " 6,00 Algodão Léro-Léro (peça).................. 32,00
Opala inglesa '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Algodão Minho 40,00
Opala belga 8,00 Algo(Tão Douro ,..............

" 50,00
Opala suissa Matarazzo 13,.10 Algodão Argentina 55,00
Cambraia branca, 1 mt. largura 16,50 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. " 32,00
Opala estampada, 7,00 Alvejado P.olar, largo 1,50 peça : ., , .. 170,00
Opala estampada " 8,00 Alvejado Polar, Iarg. 2,00 'peça 200,00
Opala Estampada (art. superior) 9,00 Algodão "C e" largo 2,00 peça..... 155,00
Opala estampada Ivette 12,00 Cretone Lençol 6/4, branco 1:Jt. •...•.••••.• J.2,00
Zefir, artigo h0111 ..••..• o •• 'o •••• o • • • • • • • • • • 6.00 Cretone Lençol 7/4, branco mt, " 13,00
Percal para camisas, " 5,00 Cretone Lençol 8/4, branco mt. 14,0'0
::r!col!ne, �rtigo superior 10,00 Cretone Império 6/4, em cores mt,

"
13,00

1 r+coline, tipo extra 12,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo 2 mts .. :. 22,00
:\r�col�ne, com sa�:picos

" 12,50 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo 2,20 mt:>.. " 24,00
I'ricoline, para pijamas

" 12,00 Cretone Carioca, 9/40 larg, 2 mts. br., mt. " 20,00
Tricoline branca, lavrada 13.00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo 2,20 l11tS.. " 24,00
Brim pardo colegial " 5,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo 2,20 mts.. " 24,00
Brim pardo colegial, superior ..............." b.oo Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts. " 26,00 DIVERSOS
Brim azul marinho, art. bom " 6,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo 2,20 mts. ..

" 30,00 'I'nadha Bom Dia " 6,00
Brim fantasia " 5,-00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. " 35,00 Calças feitas para homens " 22,00
Brim colossal! " 6,50 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 mts.. " 40,00 Camisas de Tricoline desde " 30,og
Brim, artigo bom " 7,00 Riscado Colossal para co Iohão, reclame " 5,50 Meias para homens desde 3,01)
Brim Singapura " 8,00 Riscado enfestado palra, colchão " 10,00 Meias Paulistas para moças

" 5,50
Brim Superior " 10,00 Riscado enfestado para colchão, art. sup, :: 12,00 Casacos de malhas para crianças " 16,00
Brim Estalíngrado " 12,00 Atoalhado branco e em cores, enfestado 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno " 12,00

Stldus lisas e' estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, eàeeas, camisas, etc.

.Comp�ar barato, só na Casa Yolanda (Filial), a casa que mais barato vende.
'

RUA.. FELIPE S�HMIDT N. 2

SAIPAN E A� B-29 FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

R•• Conselheiro MAfra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrei' a-domicíli.

CARTAZES DO DIA
HOJE 5 a.feira HO.lE

MARAVILHAS TURISTICAS DO BRASIL (Nacional)
A CIENCIA POPULAR �(Short Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00, 2,On e 1,00; Imp. 10 anos

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

(lHE «IMPERIAL))
A's 7,30 horas:

O mesmo e excelente programa do ODEON.
Preços Cr$ 3,00 e 2,00. cImp. 10 anos».

Domingo. simultaneamerlte, no Odeon e Imperial,
Anna Sten e Phillipr Dorn. em: (
Chetniks

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

'Procura coloca�ão
Senhorita, com dipluma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou escritório,
Informações na Gerência do
<lEstado' .

,

I GARAGE Aluga-se
uma, no

rua Alves de Brito. Tratar
na casa n. 70, da "rnearn o
rua. 15 v .• 4

NOVA YORK - junho ra fazer novos avanços, par-
(Serviço especial da INTER� tindo das bases que já possui
AMERICANA) - Enquanto o mos. O aparecimento pela prí
almirante Nimitz levava sua meíra vez no mundo de um

fôrça "trifibia" num ataque bombardeiro realmente pesa-
contra o anel mais interno das do, de longo raio de ação, in
.deresas do Japão, em Saipan, traduz um novo fator na guer
cêrca de 1.200 milhas de Tó- ta, dobrando o valor de todos

quio, o exército atingiu o pró-! os ganhos que já obtivemos e

prio Japão para desfechar o
I
abrindo perspectivas que, em

primeiro golpe de combate dos i bora possam ser provadas ape-
"dreadnoughts" aéreos B-29 e nas com o tempo e com a ex- CIHE ODEONferir os japoneses onde êles vi- periência, são impressionantes . « ),
vem, pela primeira vez desde o na sua potencíalídade.. , A's 4 7 30 h
notável raide de Doolittle há Os dreadnoughts aéreos fO-"

e, oras

2 anos passados. Os dois lados, ram preparados mesmo antes Charles Boyer e Margaret Sullavan, Rita Johnson, Eugene
obviamente, de um

movimen-,de
Pearl Harbor; são a mais :la�lette el Ruth Tefr�)y, numa, te.ncantadora novtels, qude é a

to só e intimamente coordena- completa expressão já dada à utlma paavra �m I.rne,roman.lco, suave e en erne:e.or, e

do, foram intensamente dra- idéia de independência do po- que, por ISSO, ficara para sempre em seu CMaçao.

máticos à sua própria maneira. Ide.rio aéreo. Tanto o Generál Um encontro de amor
Cada um marcou um novo e Marshall como o General Ar

significativo passo no progres- nQld explicam que as mesmas

so da guerra do Pacifico e ca- foram concebidas como uma

da um foi profetico do seu fim frot� de ba�al.ha aérea, �ma
inevitável. arma estrateglCa de capacIda-
O desembarque em Saipan d� �n�ca or�aniza�a na nova

representa o peso 'sólido do VIgessIma F?rça Aerea, COln

avanco americano através do posta exclUSIvamente de graJ:).
Pacifico' marca uma outra des aparelhos, não se interes�

grande �xtensão do poderio es- sando em l?issões loca�s, .

mas

magador que permite uma sé-, c?l�cada dIretamente. a dISpO-
1'ie de saltos de maneira irre-Islçao dos ;Estados maIOres con

sistível, e po� cima de todos o�! juntos. Aparecerat? agora num

obstáculos e defesas arquite- mome!lto �ombno da guerr�_
tadas pe�os nipônicos. mundIal. Nao �e p_9de profetI-
O primeiro emprego dos B-29 zar o que realIzamo, mas �,

foi apenas para distrair e de- como o desembarque em Sal

sorganizar o inimigo enguanto �an, u!:lla outra pOderos_a can

o golpe principal estava sendo flrmaçao da declaraçao de

desfechado Ao lado disto além Roosevelt que uma vez con

de ser um' teste ótimo' para quistada a vitória da Europa,
uma nova arma de combate poderemos forçar o Japão a

um raide isolado podia te; capitular "muito mais rapida
apenas um efeito psicológico. mente do que se pensa".
Mas, isto está inteiramente
claro. Constitue uma adver- Gamisa!, Gravatas, Pijames

.
tência de novos empregos e de

1 Meias das melhores, pelos me-

que nossa engenhosidade téc- narts preços s6 na CASA MIS- .,...�.!���,_..!'_�:�.����II_!.!!�. u ' ... ,

.ntc� �stâ i\iQl'a preparada v.a-- CIlIANEA - RUQ TraJMDQ, 12 \

O I Pe·.·deu se um par

CU OS de óculos, na Praça
Ouinze.Gratifica-se

o quem os achar e depositar nes
ta redação, para. serem entreaues
ao seu dono F. k. -3v.5

Carreta
Vende-se uma, de construção re

cente, com banco de moleis. tolda�
arreios e 2 cavalos, Informações
com Gualba. na rua Tiradentes.'
10. lOv 9

MOTOCICLETA
Vende·�e uma, em estado de

nova, dando-se toda garantia,
marca NSU, de 7 1/2 H.P. com
garupa. Tratar nesta gerência.

S v.' 2

Para pronta entrega
Vende·se um motor elétriço de

5 �P. Tratar com A. L. Alves. Rua.
Deódoro 35. SA ·2

Tipógrafo
Paro trábalhar em Blumenau,

s:tumà grande firmo., precisa-se de
bom tipógrafo que conheca, in
clusive, serviço de obras. Tr�tar n�
CASA 43. livraria iii papelaria, ruo'
João Pinto, S·A. 15 v. 3

Nlo tenha8 dÚl'lda em d,...
nunclar um "qulnta"c.oluo,,",.
por mais que pareça teu aml..
go, nio mer8Cfl tua estima a.
_14101' di �'trl.. (L ». I,l� J
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INDICADOR MÉ.D·ICO
'�(DR. MARIO WENDHAU'SEN

(Ulplu",ado pela Faculdade Nac, de Meaiclna da UnIversidade do Brasü)

tCl:·lntt!rno uu Servlço de Clín lca MédIca do Professor Osvaldo Oliveira. médico <10

Departamento de Saúde

CJ.I!'\H".'\ I'H:OICA - MolésttaB iDternas de adultos e er-tanças, CONSULTOltJO

e It.ll:SllHi:"CJA: nua Feltpe SchInldt n. 38 - 'l'el. 812. CONSUL'l'AS - Das 16 às 111.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

t<,specialista. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles. 24, Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
•

S .. r v ic os de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
"o\'sr'lfróJ:IO: !tua Nuncs :\lach,,,lo, 7 (Edifício S. F'r-auctsco ) , fone 1.444

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 huras
IlESIDf:Nr:rA: Rua Mnrf'chal Guilherrne. 5. Fone 7R:�

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS 'LACERDA
Cl l n lcn médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia,
CONSULT()RJO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas, Forte 1259.

/ RESmr::NCIA - Conselheiro Mafra, 77.
L-.-

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VLOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. .Toinvile, 47 - FONE 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
CmUllGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Facuddade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi

Assistente por vários anos elo Serviço Cuúrg lco do Prof. Alípio Correia Neto.

Ci rutg-ia do estômago e vias bídíares, intestinos delgado e grosso, tiróide, rins,
prós L" ta bex íqa útero, ovár-ios e trompas, Varícoceie, hídroceíe, varizes e hérnia.

"

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Fel1pe ScJ1an.idt, 2,1 (altos da Casa Paraiso). Te!. 1.598.

RESIDil:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; 1'€1, M764

DR. ·MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso c!e Aperfei"oarnento e Longa Pr átíca no Rio de Janeiro

lJON"'U LTAS - Pela manhA: dIariamente das 10 às 12 hs , à tal de, excepto aos

úbad,,.. das 16.30 às l8 horas - CONSULTORJO: Rua João Pinto a. 1. sohrano -

"on": 1.461 - Restdllnclll:., Roa Presidente Coutinho. ,3.

INSTlTUTO Ja�IC�IAGNÓSTlCO Dr. LAURO DA URA
OR DJALMA I I!]�PCCl�lista em Doenças de oS,mbo·

•
r3S - Vias Ur ímârías.

\ NN
Curso de especialízaçl:lo de Gineco-

"'-MOELLMA tog ía (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medicina de São Paulo.

TratamenlO especializado, médico e

cirúrgiCo, das a recções do aparélho

f'Gl'rnado pela UnIversIdade de Genebra

Com prática nos hospítaía europeus

Cllnlca médica em geral, pediatria. doen

I)&S do s18tema nervoso, aparelho genita
l l'tnérlo do homem e da mulher

.s._llte. Técnico: DR. PAULO TAVARES

Curso de Radiologia Cl1nlca com o dr,

Manoel de Abreu Campanarlo <S9.o Pau
lo�. Especializado em Higiene e saude

pública. pela Universidade do Rio de Ja·

neíro. - Gabinete de Ralo X - Electro

carciografla clín íca - Metabolismo ba

AI - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisIoterapia - Labocatór!o de mtcros

copia e análise clInica. - Rua Fernando

M"�;: ;o����-;;;"1
Iilspec1al1llta em· molést.'UIa de iM!!IlbOll''' -

partos,

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: l!lIJf,6.

maco• 'l"esicula. útero. �VárIOS. apêndice.
tamores. etc. - CIRUt�GIA PLASTICA

DO PIlRJNEO - Hérnl.... hIdrocele. ......

Flcocel_e. Tratamento sem dor e operaçlo
de Hemorroldee e ...artze. - Fracturu:

aparelha. de 1[11880. Opéra aCM! lIospltals
4e Florlan6poll&

Prap Pereira e OU ...elra. 10. Poae, 1.801.

Horirlo: Du 14 la 11 bor... 41ar1ameate.

genital feminino (Utero. ováríos.

trompas, etc.) .

Cura radical das tnrlameções dos

anexos (Ovai�lUs. trornpas r , seu) ove

ração). Tratamen·to de todos os dis

túrbios da menstruação e da esterüt

dade,

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica. em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

contrõle endoscõpico - Uret.roscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERl\IllA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5,

o 'ESTADO
'.

COTÊJOS EQUILlBRADISSIMOS foram dados pela diretoria e, zado em Belo Horizonte. Com

os 2.000,00 pelos associados do o término do turno, .a coloca-

Serão os do próximo domingo Parque São Jorge. ção por pontos perdidos, do

no Campo da F. (. D.
,. campeonato paulista é a se�

Prosseguindo o Campeonato da Saenz, jogador argentino guinte:
la. Divisão de Amadores, verificar- que foi recentemente contrata- 1 ° lugar: Palmeiras 4 p. p.
se·á, domingo; no tapete verde da do, pelo Flamengo, substituirá 2° ". São Paulo 6 p. p.
Rua Boccnúvo , a 10· rodado; ou Zizinho, na meia direita do 30 " C' ti I

.

se io , a principal até a presente
. Orl'll! lans e P··-

data, em que se baterão: Caravana Grêmio da Gávea. ranga 8 p. p.
do Ar x Crispim Mira e Avaí x Fi-

* 4° " Juventus 9 p. p.
gueirense, Florindo, que pertencia ao 5° " Santos e S. P. R.
Como se 'lê, trata·se de dois en- Vasco e que defende atualmen- � 10 p. p.

contros que merecem ser vistos

pois os esquadrões disputantes t� O São Paulo F. C., retorna-; 6° " Portuguesa Santis-

acham·se quase que juntos na ra ao clube carioca. I ta, P. E-sportes e Comercial

colocação da tabela. diferenciados. * I com 13 pontos perdidos.
apenas. por poucos pontos. Cila, jogador gaúcho, que

.

7° " J b 16 IJ
O embate Avaí x Figueirense �

: a aguara p...

será. sem dúV'ida, o FIc-F'Iú da defendia às cores do Fôrça e

tarde, em que o Avaí, mantend�'se Luz, de Porto Alegre, foi con- Os arttlheiros do campeona
invicto e líder do Campeonato, en- tratado, pelo Fluminense dr to paulista é o centro-atacan-
contrará pela fr�nte o «esquadrão R' Cí lio, I a provavelmente fará' te, Paschoal da Portuguesa
de aço». que fará tudo para não
se deslocar da bôa posição que

sua estreia, domingo, contra O' Santista, com 11 goals.
ocupa, Madureira, juntamente corl ""

Quanto à partida Caravana do Morales e Raul Rodriguez. Campeonato de Amadores
Ar x Crispim Mira. também está �,

esperada com grande espectativa.
No campeonato de Amado-

pois. ambas as equipes se acham Joãozinho, goleiro que do- res, e'lll disputa nesta capital,
em 2' lugar com 2 pontos perdidos, fendeu o S. P. R. e Santos, de I é a seguinte a atual colocação:
e isso promete um choque bem São Paulo será contratado p�- 1° lugar, Avaí, O p. p.
travado. lo Fluminense. 2° ": Paula Ramos, Crís-
Vê-se. portanto, que. pelos pode *

rios dos esquadrões acima citados, pírn Mira e Caravana do Ar,
a rodada de domingo será a prin- Na 2a rodada do Campeona .. 2 p. p.
cipa I e a de mais emoção dêste to B.rasileiro, de basquete os I 30 ":

a�. Campo da F, C. D,. na certa.)
paulistas derrotaram os baia- legial, 3 p.

receberá verdadeira "enchente" dos nos por 27 à 25; e os cariocas 4° "

admiradores de futebol. que, desta aos capichabas por 52 à 13. 5 p. p.
vez. apreciarão um embate mais

I
�, 5° " Lopes Vieira e Ne-

atrativo. Um proble:na import�nte O próximo Campeonato Bra- tuno, 6 p. p.
para a tarde esportlva de dornrnqo '1' d I 'b I

' .

será a escolha de juizes, que de- SI erro e vo elo, sera realí- 6° ": Bocaiuva, 7 p. p
verão estar à altura das suas res-

•

___

ponsabilidades.
Edio José Tonóli

.

F'ígueírense e Co

p.
Escola Industrial,

Esperanca e

Artilheiros
Realizou·se. no último domingo,

dia 2, o encontro pebolístico eri

tre as valorosas equipes do Espe
rança FC, x Artilheiros FC., a.que
le composto de sentenciados. e

êste, de militares da 70 Bateria,
no campo FeD·
A partida, que esteve bastante

renhida, terminou favorável aos

defensores das côres do Esperança,
com o significativo «Score» de
6 a 2.
Impressionou muito bem a rnrr

neira como se portaram os deten·
tos catarinenses, porisso que vem

demonstrar os ótimos resultados
do atual regime penitenciário.

I A diretoria do Esperança FC.
,agradece. por nosso intermédio. a

i FCD. pela gentileza de permitir«
realização do jôgo em seu Stadium.

Muitos bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanbi ser' a sua preferida

.acloaa» e _aDKelrae - Homeopata.. - Pert.martu
ArtlarOtl de borracha.Conforme declarações ,11)

técnico Jorge de Lima (Joré
ca) do São Paulo F. C., Renga
neschi, back esquerdo, que jo
gava pelo Fluminense, assinou
contrato com o São Paulo.

Renganeschi, recebeu Cr$ ""

110.000,00 de luvas, custando
Ctru�a e Ortopedia. CUnlca e Clrurct· O seu passe Cr$ 50,000,00.
,10 tol'ax. Partos e doeaQWI de .eabora... ""

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió'
'lamente das 15 às 17 horas. RESID:JlN· A mais preferida, é inegável.

2 sorteios Dlensais 4 e 18
PRÊMIO

Barqueta, goleiro que per
tencia à Portuguesa de Espor-

DR . REM IG IO
tes, de São Paulo, foi contra ..

tado pelo Vasco, do Rio. Bar-

Médico - Cirurgiio - Parteiro
CLtNICA MímICA queta, não faz muito tempo, es-

RA.IOS X Moll'stlas Internas, de SenhOras e CrI teve no "cartaz", como impli-
Moderna e possante lDstalação d �.. ti d b

A

de 200 MA. .nças em Geral. CONSULTóRIO: RU8 ca O enl 'cenca va e su orno.

Diagnóstico precoce da tuberculose "ellpe Schmldt - Ed1!lclo Amélia Neto I *

pulmonar, úlceras gástricas e duo- "one 1592. 9 à� 12 e 14 às 17 .hora.s, RE'1 OS jogadores do Corintians,
• f SIDttNCIA . ., Lar ...o Ben)amln .'

denais, câncer do estomago, a e- " receberam o "bICho" de Cl'�
'b'l' 't

Constante. 3 ,j,
ções das VIas I lares, rIns!. e. c, 5.000,00 pela vitoria sôbre Sío
Aplica o Pneumo-torax artIfIcIal

Dr. Newton d'Avila Paulo', se·ndo qlle Cr$ 3.000,0(;
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder- Operações _. Vias Urinarias -- Doen-

nos e eficazes desta moléstia çaa dos intestinos, ,réto e anus

Completo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da

médica: Ondas curtas e ultra-cur- colite amebiana.

tas Raios Infra-Vermelhos e Raias Fisioterapia -- Infra-vermelho.

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Consult: Vitor Meireles. 28.

Consultório: Rua Deodoro, S Atende diariamente à.a 11.30 hs. e,

esquina Felipe Schmid� à tarde, das 16 hs. em diante

Das IJ às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs , Resid: .Vidal Ramos, 66.

Telefone 1.475 Fona 1067.

Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.

ResidêncIa
(Sobrado).

Rua Tiradentes 7

ORo ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

I Ao: Aolmlnn ... Alvtm. 86. Fone 7111,

DR. AURÉLIO ROTOLO

......................8••••••••••••••••••••••••••••••

THE LONDON & LANGASHffiE INSURANCE

S
THE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

....................................................,

Várias

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

MAIOR CR $ 6.250,00

----_ 1 .:

.

SE��AS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, sãa encontradas noS balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

I
I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



marcha
LONDRES) 6 (U', P.) "'D A AGÊNCIA TRANSOCEAN ANUNCIA QUE OS RUSSOS
SE ACHAM A POUCOS QUILÓfllETROS AO NORDESTE DE VILNA� o GRANDE(�

t'

BALUARTE DA LITUÂNIA.

A russa sóbre Vilna

Florianópolis. 6 de Jtalho de 1944

Vende'se, na rua Araujo Figuei
redo, medindo 9,50 mts. de frente
por 21,80 rots. de fundos.
Tratar com A. L. Alves, '

Rua Deodoro. 35.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho Creusotada
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

J� nXlrnO d·e f·Jne!l1�1 I' \fitimados por Desmentido
lt.1 li tiJ . .i lU ((bombas voadoras» Washington, 6 -U.P- O Depor-
Seguindo idêndico gesto do ar , I tamento do Estodo desmentiu n

c.r. Getúlio Vargas. 0A sr. inter- I Londres, 6 (U. P.) As notícia divulgada de Montevidéu

\'e::tor federal, dr; Nereu Ramos, I bombas voadoras alemãs ma-I por determinada agência noticiosa
V:;l1. conceder, a titulo de funeral; I . ... segundo o qual os Estados Unidos
c, famíiia do funcion�,io apos,,�- . �aram O major-general SIr Al'-! tinham a intenção de aplicar sem

tado que falecer, a
A
unpoI·tâncIa j' thur Scott, aposentado, e sua ções econômicas contra a Argen

c."rre'p::>ndente do mes. Qualquer

I
espôsa Aimée Byng roman- tina.

. + dA' ,

'iue, �ela o proven.o. o r:;es, � cista e Sir Percy A1den que
c uxíl ío a ser corrced ido naO sera' .'

"""'-..,..,-"""-"""-"""-._......"""'�

inÍ;!riol" Q. 200 cruzeiros. durante anos teve Importante'
papel na campanha pelo desa- CASA MISCELANEA, distri-

ii b b
.

d
. buidora dos Rádios R. C. A

Bem orrac a r:.::_e�:::_�:�.....1� Victor, Vávulas e Dsicos.

[�em máquinas M:ais seis! I
Rua Trajano, 12.

Rio, 6 (E.) - Noticia-se de Lond�e�. 6 -- O rád.io alemão, I ' _

\Vashington que os EE. DU. He Itransmltmdo '! comumcado do ai i Inscrever-se-ao no
to comando, Informou a mocte

I
.

regaram a mandar borracha em combate de mois seis generais MontepiO
jara a Argentina, como tam- alemães nos últimos dias. Esses

I
Os funcionários estaduais extru

LB.'m a permitir a venda de ma- generais foram: Martiner, Pfeiffer,

I
numerários, ménores de 50 anos,

cutuaría para fabricação de Schuennengann, Oprdck, Keiter e vão ser o�rjgados a .inscr�ver-se
-

( ,1
. ,.

Kukhenann. todos €lIes mortos na no MontepIo dos FuncIonárlcs PÚ.
Lorracha slntétíca. frente russa. blicos do Estado.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

DELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

5 v.-3

lüI;1 :relllfl Propaganna
Rua Trajano, 33, sobrado --- Florianópolis

Temos o prazer de comunicar aos srs. Industriais
e Comerciantes de Florianópolis que reiniciamos nossas

atividades, nesta Capital e em todo o Estado.

Julho 1944. A DIREÇÃO.,
Planos e Realização de Campanhas de Propaganda

para Lançamento de Produtos ou Aumento de Vendas;
Serviços avulsos: desenhos artísticos e técnicos,

redação de textos, idéias para anúncios.

Revelações do sr. Churchill
Londres, 6 cu. P: - .• Urgente). --- Em sua exposrçao, feita

hoje na (âmara aos (omuos, o sr. (hurchill revelou que Lon
dres está sendo bombardeada, pelos alemães, por meio de
(bombas voadoras» I as quais já causaram a morte de 2.750
pessoas. O total de vítimas, em todo o sul da Inglaterra, é
ligeiramente superior a 10 mil, entre mortos e feridos srevemer.te,

OFENSIVA NA BIRMARIA - Trof('is chine

sas, treinadas por oficíais técnicos 'nor;e americanos
equipados pelo exército dos Estados Unid;s, avançando a·

través de uma brecha produzida na frente japonesa
Birmânia. (Fóto da Inter Americana).

e

na

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

Corpo estranho alojado
punnéo direito

no ,
1_'

';.

o Dr. Homero, ontem, tro uxe de auto, com urgência
para esta capital o menino Júlio Linen, cozn 2 anos d�
idade, residente em Santa Teresa. Essa criança colocara
na boca um griio de café, que foi aspirado, ficando loca
lizado no brônquio direito.

Imediatamen'te conduzida para o Hospital de Cari
dade, foi realizada a broncoscopia pelo ilustre médico
especialista Dr. João Are u io, tendo sido o corpo estranho
removido em menos de 10 minutos.

E' ti primeira vez que semelhante intervenção se re
aliza em Ste . Catarina, indo, em épocas anteriores, as

crianças para o Rio, de avião, para lá serem eoccorride e ,

urgentemente. A intervenção foi assistida pelos Dr. Homero,
Dr- Augusto do Paula e Dr. Modesto.

A criança retirou-se, logo após, para sua residência.
E' a terceira vez,

ê
ste ano, que, nas mãos do Dr.

.João de Are u io . o aparêlho destinado a tais operações
beneficia pacientes, tendo já sido retiradas uma moeda
do esôfago de uma criança da Laguna e uma dentadura
do esôfago de um senhor de Santo Amaro.

Pre�Ugla O Govêrno ti ai

classes armadas, - o. serás
aro "quinta - colunl.ta". (L

I Df li.).

Cnrmsas, Gravatas. Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - RUQ 'l'r.iano, 1�
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