
o minislro da Guerra. em data
de 24, isentou Adolfo Sche lbauer ,

filho de José Schelbauer e de d.
Ana Schehhauer, natural da cida
de do ruo Negro, nascido em 25
de outubro de 1913, alistado e 501'-

"teado para o servico militar, visto
ser rekigi oso professor da Religião
Católica, Apostólica e Romana. A
nota ministerial a respeito tomolll XIX I Floriiloópolis�Sábêido, 26 de Junho de 1943 I N. 8853o n, 82(). Ano X I i-----------�-----------------------��----------------�--�-----------------------------------

Serviço

o Brasil pratica a «boa viziDban�a»WASHINGTON, 26 ru. P.). -- o 'OFERECIMENTO DUM PORTO LIVRE, EM SAN
TOS, À' BOLíVIA, PELO PRESIDENTE GETúLIO VARGAS, ÉJULGADO, NESTA
CAPITAL, COMO BELO EXEMPLO DE "BOA VIZINHANÇA", CONSEGUIDO'
ENTRE OS PAíSES AMERICANOS. ESSA INICIATIVA DO CHEFE DO GOVtR
NO BRASILEIRO TENDE A FOMENTAR UMA AMIZADE MAIS íNTIMA ENTRE

AS REPÚBLICAS DO CONTINENTEe
.....................a••••8•••••o.es•••••oe••�.8 O••�•••••••••••••••••••••e••••••••••••e .

. Isento do servico fascistas presos pelos
militar por motivo guerrilheiros

religioso Londres, 26 CU. P.) - Guerri-
lheiros gregos atacaram Kakusta,
anele aprisionaram 480 soldados e

18 oficiais italianos. Ademais, os

guerrilheiros apreenderam grande
quantirlurle de material bélico Ias-

em atividade

cisl a.o J\L\.IS AXTIG.O nrmro DF, SA.:x'rA CA'['ARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES "
..\ na!)(leirlt Nacional deve ser hasteá

ola de "01 II sol, sendo permitido o seu

uso i\ noite, uma vez que se ache couve

utentemente Iluminada", (Decreto-leí D.

'-'\4;', de ai de julho de 1942, act. 12).

Muitos aviadores alemães desertaram
Londres, 26 (U. P.) - Inúmeros aviadore� alemães_ =. Realizando gloriosa "Iournée",

sertaram na frente de batalha da Rússia. Essa 112-formaçao f�l está de passagem por esta capital a

revelada por diversos documentos secretos alemaes, que cal- grande cantora patricia Alice Ri
ram em poder dos aliados na Africa do l�orte. Se,gundo um .dos beiro, acompanhada do famoso em- TEN. CEL. RAUL TAVARES, Idevem :;parecer nat':lràlffi:e�te,
referidos documentos, o marechal Goermg exige q.ue seJam presário Guerra, já nosso conhe- DO GABINETE DO MINIS- sem artírícíos e sem indecisões .

.enviados a Berlim os nomes dos aviadores desaparecídos, jun- rido. TRO DA GUERRA Os que, valendo-se da opor-
tamente com observação sôbre a atitude dos mesmos em face . . . tunidade que lhes é oferecida
do nacional Socialismo. RlO, Junho (Copynght do pelo titular da Guerra, se apre-

-"�..I"oJ"J'J Bureau Interestadual de Im-! sentarem voluntariamente ao
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d-·�é Francês prensa�. - Desde o dia em que serviço do Exército e da Pátria
rJ U o Brasil teve d.e entra� na nesta hora grave de nossa hís-

Argel, 26 (U. P.) - Foram anuladas pel� Comité Franc�s guerra, por um imperativo de tória, revelarão a fôrça de sua
de Libertação Nacional todas as sentenças. ditadas pel�s tri- honra e. de dignidade, passa- personalidade,- demonstrarão
bunais de Vichí contra os patriotas que agiram no serviço da mos a VIVer uma fase grave e I

as virtudes de coragem e do
França desde a ocupação alemã, em junho de 1940. Todos os importante da nossa história. heroismo, tornar-se-ão dignos
funcionários franceses, destituidos ou degradado_s em conse- C<;>m nítida co�p�eensão da do respeito e da admiração de
quêncía de suas aaívídades nacionalistas, voltarao a ser coJ?s- realidade, os brasileiros de to- seus concidadãos.
tituidos em seus cargos. O Comité Francês anulou também das as classes sociais, passa- O Brasil precisa de verdadeí-
as leis antí-democráticas aprovadas pelo governo de Daladier, ram a encarar os problemas ros soldados.
'rn setembro de 1939, e decretou a anistia para todos os sen- relativos á guerra de modo se- Verdadeiros soldados, bra-
""",nciados pelas mesmas. guro e objetivo. Milhares de re- vos, destemidos, desinteressa-
..................................................s.8f ��rvi�tas, em virtude da mobi- dos, serão precisamente aque-
Mais uma história do «Sigma» �Izaçao, foran; c?n�ocados e les que, esquecendo concíente-

•

Rio, (via aérea) - A 6 de abril j ram os autos remetidos ao Tribu- Incorporados as fileiras, e, mo- mente seus interesses priva-
úlitmo foi sepudtado, no cemitério nal de Segurança, sendo o acusado. vi?o� pelos se�ltimentos do pa- dos, se apresentarem volunta-
de São Francisco Xavier, Alcides apontado de acôrrlo com as san- tríotísmo, est.ao prestan,do. re- riamente ás fileiras para pele-
Cardoso Guimarães, antigo e fervo- ções do artigo 2° do decreto-lei 11, levantes serviços ao Exercito e [ar com energia, para vencer

1'050 adepto do "Sigma". Outro 37 de 2 de dezembro de 1937.:;; '-,
á Pátria. ou morrer na -luta imortal em

.partidát-io seu, exaltado, ou seja o .............-.-_•••ol'ol'........._-....._......._-.-_-_.�-.-_. Todavia, muitos milhares pról da continuidade e da
M' A d D A magnifica intérprete lírica" do- de brasileiros, não atingidos grandeza de nossa Pátria.integr-alista José Queiroz 1 umz, re- ca�a O « oze»solveu acompanhar o corpo até r.l lada de expressivas qualidades ar- ainda pela mobilização, teem �""-""",-.........__-,,,�

Corre pela cidade lima 110- tlsticas, que, para sua consagra- revelado, em diferentes opor- "A Baudetra Nacional quando apare-
no cemitério. Quando o carxao ,

I'
.

I I t id d d
.. cer cm sitia ou salão, por motivo de reu-

1 t icia a tn care u:a: (f c {I COIlS 1'11- çâo definitiva, espera apenas uI-I unI a es, esejos SInceros de niões, conferências ou solenidades flc.n-descia à sepultura, Queiroz reso - -

I "'d f ('I I «t» I ., ..

, çao c a se e (O - II le J _ (e trapassar as fronteiras do pais, rea- tarnbern cooperar, decisiva- ra estendida ao longo da parede, 1)01' de.
veu, de acôrdo com o ritual inte- ,1gost·o". traz da cadeira da presidência ou do lo-

" 1 d d Falar do "Doze" é rememo- lizarú, no próximo dia 30, a sua mente, na luta em defesa de cal da tribuna, sempre aeíma da cabeçagralistu, proceder à c rama a () .

t d dí 110 respectivo ocupante e colocada do
"A' AI id ]'([1' a época que a cidade vi- audição, nesta capital. nossos ln eresses, e nossos 1- modo. ,que o la,do maior do retAngulomorto. E aritou: migo Cl es: ..

" velr cheia de eniusiasuio pelos Êsse esplêndido serão da mais lreítos e de nossa soberania. esteja em sentido horizontal e a es-

Anauê ! Anauê ! Ananê!" "'1 'I b trela Isolada em cima". (De�reto-Ief lirecreios do espiri o; I' em rar
pura arte será patrocinado pelo Para êstes, o senhor Minis- 4.545, de 31 de julho de 1942;-Art.18,·a valsa e a 11la::1I!'('(l dos VI'-
Instituto Brasil-Estados Unidos, de tro da Guerra acaba de ofere-lhos tempos, ao suave c ompas- 2· tenente maestro80 das quais poriiaoam iuie- Florianópolis. ceI' uma excelente oportunida-

ressautes pares. Damos a, seguir, alguns conceitos "P no sentido de que possam, Dante O. Corradini
Um grupo de dedicados asso- de crítica da imprensa carioca, sô- espontaneamente, apresentar- Acabamos de receber notícia de

dados pensa, agora, em lhe E
'

it t que o sr. 20 tenente mestre de mú-
dar casa própria. A iniciati- hre os dons maravilhosos de voz se ao xerci o e, consequen e- Slca, Dante Corradini, passou para
va, lauvável sob todos os as- de Alice Ribeiro: mente, lutar, em qualquer se- a reserva do exército, por ter atin-
,péclos, merece apóio e cola- ALICE RIBEIRO dia a dia, se tal', pelo Brasil. gido a "ida,de-limite" de permallên-
boração sinceros de quantos consagra uma cantora de grandes Na realidade, o aviso agora cia nas fileiras, de acôl'do com o
desejam vê!' perpetuada a mais

I faculdades vocais, mestra, em músi- baixada pelo General Eurico decreto presidencial de 17 do COI'-
quérilo. legítima tradição da socierla- . ca de camera e em opera. - "A rente.
Agora, 1erminado o processo fo- de llorianopo[ilalla. j :\'oite".

G. Dutra abrinào o vaIuntaria- O maestro Dante Cororadini, que
-

. A encarnação canól'a da :Mimi não do em todo o país encerra uma longos anos passou entre nós, gran-

O R li 2 i t· p(}dia ter sido melhor feita, mesmo medida de extraordinária sig- geando munerosas amizades, resH:le

Pres.. ooseve e a a.. ren e I na cena final, tão singelamente dra-· nificação para a exata com- alualmente em São Pa,lllo à rua dos
. ! mática. - JlC - "Correio da, Ma- Trilhos, 641 (:Moóca).

'

Washington, 26 (U. P.) - "DeseJO tanto quanto povo rus-! nhã". provação dos belos e fortes
so o estabelecimento segunda frente de luta na Europa". Foi I ' J:.. �Iicaela ,ria sra. ALICE RIB,Elfo-O sentimentos de civismo e pa
O que declarou o presidente Roosevelt numa entrevista que, e Ja conheCIda ,do nosso_ PU):ll.lCO triotismo do povo nacional.

" •

' I como exemplar lIlterpretaçao hnca. V· hconcedeu aos Jornallstas. I Na grande aria 00 30. ato demons-
lvemos uma ora em que

i t t
,.

t I as virtudes supremas da raça

Normas do seguro agro peCHa'ri
li

O : dl�:��Í!�\oC�����I\�J��:�c;�u ��,�elo p��c�_. ,CIDlsno (;.\111111 da Bohen1Ja) a can-

6 t OOi tora pútricia teve seguro êxito. Voz OOO qu:Jos de b bRio, 26 (A. N.) - Constituindo li I acidenles na. agricllHllra. Essas llor-: maleavel, de lindo limbre setinoso "JI J' om as
questão do Sf'gw'o j\.l2To-pecllário 'I mas são as seguintes: 10, aciden-' e claro, foi oll\:i.da com evidcJ1te Londres, 2.6 (U..P.) -. �e.is milhões e cem mil qUI'los de.

I d f ", t t· prazer pela plateia que a envolveu b b 1 'um dos p011tos funclaíncntalS (O le c orça maIOr, mel en c ao l!{-
t 1 t'

,.

b' t I d' om as exp oSlv.as e mcendlanas foram lançadas soAbre a Ale--

. . ,. " .' ; .or o o empo, Hum am len.e {e a -

plano de ação do MII1l..Jeno da balho; 20, enfernudades prOflSSlO- mir?,tiva simpatia. - Andrade lVIuri- manha pelos allados nestes seis dias de nova ofensiva aérea
AgriculLlll'a e para, que h.·fll uma nais-télano, carbúncl1lo, aftosa, in- cy - "Jornal do Comércio". das_ na90es unidas. Os objetivos mais atacados pelos aliados
noção nítida do que é o risco pro- solaçãü, pestes, fraturas, micoses, I .Ê .qn�nte e expr,:ssi\'a a sua V?z. estao, sItuados na zona do Ruhr.

. , , .'

1 t . 30' Dlsclpllllada e flexlvel ela penl1ltchsslOnal nas pratIcas rur�Is e de turbeculose, Ol1Cl�ra. e e ?,
"

I à cantora obter, em S�ll canto, os

A
"

--

-sua complexidade, o ServIço de Illordedura,s de anImaIS; 4°, pIcadas; mais sugestivos e variados efeitos. nnlllta C O lunaEconomia Rural divulga, em. linhas de cobras e insetos; hérnias, llllW. A mobilidade expressiva de sua J'i- 'I ii �

gerais, as normas básicas a que vez comprovada a sua causa pelo; sionomia subtinha perfeitamente as M" 26 (U P)
,

"d' II
intencões do seu canto, e o aveluda� eXlco, "

- "As greves, os distúrbios raciais osdeve obedecer o seguro contra os exame me lCO. d d· confrt d' I 'tO ,
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«)} E quanto à nossa patrícia ALICE f" . .

! ,.1 : mVIslye.. ssa decl�ração foi.
! lU.BEmO, Cllllllpre-nos declarar que _eIta pelo mlmstro do ExtenOI do MexICo, sr. EzeqUIel Padilla.

t.6ndres 26 (U. P.) - Uma o'!'ande formacão de bombar- ' fOI das l�lCl.hoJ'(·s, "Musettas" que te-I canlor:a-::ll:a::ll:;.j:ci�a-·:-:A:-;I;-;I;-;C::;E�:;:;R:;-I;:B-;E::r:::R'";'{):-:--===2-=:_:=:'::::=::_:::'::��d
.

'
.

b

d 't d' d ,I mos aSSIstido. Sua voz de belas .

b
-" - ",

I Por 10e.Iros pesados norte-amencanos ata�ou, uran e o la e �n- qualidades, deu o l11ai�r realce à c�lJa oa voz, notavelmente bem. diri- semanastem o norte da Alemanha. Segundo mformou o comando aas i "Valsa" cto segundo ato, como se gld� e crluca.da de antemão jú lhe H 11 I 26 U Pfôrças aéreas dos Estados Unidos na Europa, foram derruba- m?s�l'ou sempre � altura dos seus haVIa garantirlo o sucesso alcanç�- Soth�r�W����á il!l�edid�) d�- .;,��dos inúmeros aparelhos de caça inimigos, que tentaram inter- mentos nos demaiS lll?m�!1t.os em do. Frementes aplausoos e mereCI- seu esposo, Robert SterHng, pelo
Ceptar os atacantes. Não regressaram às suas bases 18 bom- que, a.tU?:l. - DOR - Dumo de dc:s, �ecebell ela 110 2 �to ao ter- n�enos durante dez semanas, em

""'d .

t·
.

NotIcias.
. l11ma_1 "a Valsa lenta. - Jornal do vll'tnde de ter ele sido transfe!l'id.,.,�r elrO,s nor e-amencanos, . A l\fll�l'1\n fOI rh�fi(llnl?enhndfl pgl{l Brflsll , pllirÇ\ O aeroc\rQmo de Te�as, Q;

Voluntários da Pátria

Alice Ribeiro militar

Alguém, que percebeu a história,
dirigiu-se, após ao enterro, à Segu
rança Política, de tudo dando co

nhecimento ao tenente-coronel
Olindo Denys. Coube ao chefe dn I
secção de Segurança política deter
minar a captura do integralista gri
tador e ahertura do competente 1n-

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano, 12.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o PENSAMENTO DO DIA
"Fazer crêr que se tem idéias

aproveita, às vezes, mais do que
DE PETER FITZGERALD, FA-!

sivel que o caudilho resolva aliar- tê-las realmente", - Aindré Le.
MOSO COlYfE�TARISTA INGLÊS, probabilidade da invasão pelos alia- se aos nazi-fascistas, numa desespe- noyne.
(EXCLUSIVO l'HESS - INFORMA- dos da Sardenha e da Sic ilia, como rada tentativa para impedir ou re- e

I TIOK SERVICE PARA O ESTADO), medida p reli m inar para assegurar o tardar a sua quéda. É possível, tam- A ANEDOTA DO DIl'
Londres -- Com a expulsão das absoluto contrôle do Mediterrâneo. bérn que os alemães, impelid os pela

I
fôrças germano-italianas da cabeça Qual será a resposta de Hitler? Li- necessidade de uma manobra con- SURPRESA ...

de ponte que o eixo mantinha na mitar-se-ão os alemães a simules tra-ofeusiva, se decidam a invadir
- Resolvemos hoje jantar

Ai'rica do Norte, estreitou-se ainda operações defensivas, enviando .no- a Espanha, com a convivência de com vocês ...

I
mais o au e l de ferro que circunda d erosas fôrças para aquelas ilhas Franco, disfarçado sob pretestos si- - Ao menos deviam mandar
a "F'estung Europa" de Hitler. A ameaçadas, ou tentarão os seus eh e- mu lud os. Em todo o caso, os últimos um ult i t
supr emacia aero-naval das Nações í'es militares, uma contra-manobra i discursos de Franco são bem sinto- ima um.-;.;

I Unidas asseuu rou de há muito a efi- destinada a mel h ora r a sua precá-I máticos.

I'
ciência do bloqueio da Alemanha na ria pos'ição na zona sul da Europa II A posse do litoral espanhól ao

O PRATO DO DIA
costa do Atlântico, com :.ii·aves p re- na xif'icada '/' longo do Mediterrlineo propo rcio- GALINHA DE FRICASSE'
juizos para o Reich que se viu, des-I' Na verdade, eis uma questão d e-

I
nada ao eixo uma situação estraté- Tome uma galinha nOVE: lim

! de o com êco rl�,g:lCrra,.privado ,de, l icada, que, só o .tempo poderá res- gica alt<l:me�te f'avor ável. A co_nqu�s- pea bem e deite-a em boa vi-

I n,l.lll:etüSas murerras pi:lm�s� �aho-I pon de r sattstat().]')ament�., Contudo,1 ta de Gibra ltar. ou, aA neutra lização l nh s d ' Ih
. .

idsrssr ruas para a sua i nd ústria-de-] vale a pena conjeturar so nre .as p os, ..
, daquele baluarte b ritâuico, medlan-I a� a os, ja par ti a.

II-guerra- Contudo, pelo Mediter râ- i sibi lidarlcs do elxo no sentido de 1 re cerco eficaz, "iria cerrar a en- A parte doure em urna co-

I ueo, H,inda e hcgnvum i,. máquina de I criar embaraços aos planos do Es- trada do Mediterrâneo, acarretando ,1her de sopa de manteiga, uma
Anúncios mediante contrato guerr» úkmil certos produtos que, ta do Mai or Aliado, consequências gravíssimas para a colher de farinha Junte rnei

"! como o rtl�'l;diw, lhe eram impres-] :'\:1" duas cxtr cm idadcs meridio- campanha das Nações Aliadas, Il't
' reio

não pu- I cindíni: pa),�l o l)l'oSSe�"u!mento �alll'.l.js d� "Fortaleza", enc,ontram-�c 1'01' outro lado, não devemos es-
1 r� de caldo, tempere c�m sal

I luta. l.;eGllZHlo o d0fl11111O alem ao

I
três parses neutros que ainda uao quecer que tanto a Espanha como e. pirnent a , Junte a gal inha e

devolvi. II da África do Norte à pequena área mereceram as dl'1.ísticas medidas
I Portugal,

em virtude da situação de deixe cozinhar Ientarnente.
"

d T
" ,.., ,

I I"· t t '" '" h " d Iid d 1
�

I
a U!1lSJU, (:lI�l�l111lU consl�erave

- pro e Ol":�, �'o
.

r ue rer e o

,seu,
neutra I a e daqu eles países, r e- Quando ficar macia· juntemente a possibi lidade que tinha II grupo de {lf'fenso:-es da h uma ni da- presentam uma porta aberta para t iti

,

'

o eixo de lançar mão dos recursos i de", Com efeito, temos de um lado 10 eixo, na extremidade do continen- pe 1 I'POIS, u� pouco ,ele pre
af'r icaucs. E, agora, .f icou extinta de I a Tu rqu i» , e do outro a Espanha e 1 te europeu. Os sentimentos declara- sunto e depois de rápida fer
v_ez essa, fonte de abast,ecim�ntos! Por.tugal. �assel�lüs hoje em rápida I dame?te pró-eixo do General Fran- vura, adicione duas gemas.
tão p reciusa para os naz i-fasc.istas.] f,:'vIsta a situação da Espanha em co nao toram levados mais longe, •

�or ol,ttro I a el,o'. � situação priVi-l'
face rios .Íl,ltimo8 aco.

ntecimentos da no curso do atual conflito, simples- O PRECEITO DO DIA
legíada nos ter rrtó rros em poder do gu erra afncana. mente porque a situação econômica Fidedignas e st tí rti 'd di
eixo, no .lito ru! e nas ilhas do Me- O Ceneralíssimo Franco, vendo-se da Espanha não lhe permiie abrir I ,a S icas e I·

diterrân_eo, facili.t_ava-Ihe sobrem o-] C�1I1 poucas persp:ctivas de s�l�'a- n�ão dos abastecimentos que lhe versos paises revelam a cura de
do a açao d?s avro es e subma riu os I cao , no caso

L
da (ier�ota decisiva sao _genero�amellt� envi�d�s pei,.,:, ,50% dos tuberculosos em que

_ f"eI_'mano-lt,alIanos contra os com-, d,o� seus p roteto res, Hit le r e Musso- Nações Ullldas. So em ultImo re- se fez o pneuffiotorax e que, de
O� EE" UU. e a diSSO- 0010S al:aCios que levavam arma- 1l!1l, vem ultJmamente advogando a curso se atreveria Franco â. reeh:· " ! modo gerr 1 a per e t d

luCão d I t r sc·o mentos, tropas e víveres para a de- causa de uma paz negociada. Fra- yoluntariamente a porta por onde' ,é! ,
•

c n agem e

a « n e n I
-I' fesa das suas posições na África e cassada a sua dificil missão - e t.u- têm acesso os produtos táo uecessa- i

curas e tanto maIs elevada quan-
nal Comuni sta}) 1

no Odente Médio. Com efc,ito, t�o do in�ica que.
os seus a,hsurdos ape-I rios pa!a a ,subsistência do povo i to mais precocemente os doen-

, . .' I
grave era a an:tcaç� que,yaIrava so- los nao encont_raram, eco ent,re os có'panhol, cUJa taça de sofrimentos· tes se submeteram à tlnplica-

"'ashlllgton - (ServIço espeCIal ore as COlUUUlca<;o('s aliadas com chele� das N"çoes Ullldas - e po,�- ameaça transbordar. ção de pneum t r S N E S
da INTER-AMERICANA) _ O fas- aqueles teatros de opeí'ação, que

O O ax. '.

cismo internacional recebeu um dos I grande parte dos abastecimentos O' 1 1- d 't Imais profundos golpes poiíticos de�destinados ao Oriente Médio eram « pUDAICO e nossa capl asua existência com a dissolução da I transportados em redor do Cabo da
Internacional Comunista, medida! Bôa Esperança, em Jong'as Yiagem. esta'- de bque vem assentar em bases mais que representavam um sério des- para ens»
sólidas a coesão das Nações Unidas perdício de energias.
e que se traduzirá por uma coo1>e- Contudo, a invasão da África pe-
ração ainda mais estreita, no plano 1105 anglo-americanos e as vitórias Estan10s seguramente informados de que, no dia
militar, entre os Estados Unidos, a do 8° Exército Britânico foram l' de ju 1 ho pl'ó�ímo vindcuro, (IA EXPOSIÇÃO» iniciaró
Inglaterra e a Rússia. Suas

conse-I
transformando a situação, até que oficialmente a venda do mais variado sortimento de fa

quências são de um alcance formi- com a derrota final do eixo na Tu- zendos, casemiras, sedas, casacos de senhora, capas padável para o desenvolvimento da nísia, mudou-se como 1>01' encanto

grande estratégia dos aliados, CO-! o panorama da guerra no Mediter- ra homens, tapetes, enfim, um riquissímo sortimento,
mo também para a organização da

I râneo, passando (l "Mare Nos- tudo pelo sistema crediório t estando, pois, como 'dissé-
llaz.

A' L �rum" a figurar no\-amente, c0!ll0 mos ácima, o público de nossa Capital, de parabens; e

� ten?encla ger�� nos �sLados- Important� rota de comunrcaçoes dado o sistema completcmente moderno elo u aI i ._
Untdos e para confIar na lealdade! para os alIados. I'

, _, .' ,
p q,. nl,

da Hússia ao desligar de seus com-I Trata-se afinal, de uma situacão, Cloro SUOS operaçoes credlarlas, qualquer pessoa hctJ[a
promissos �nternacioI�ais os p�rti- 1 ,?erigosa para o ei�oc uma �-,ez que I apta para adquiri .... os seus artigos de precisão e ainda-
dus comulllstas dos dIversos palses'l'

este se ve em condlçoes de lJagran- por preços do con1ercio comum.
.

�üo se .trata de uma ,resolução sub- !e inferioridade nü Que di.z ,respeito I Não deixem poís de visitar «A EXPQSICÃO
lHa, pOIS as suas orIgens se pren-I a defesa da muralha mel'ldlOnal da. . -., -....

" a par
dem à luta Stalin-Trotski, que datal sua "Fortaleza Européia". Existe a'

tIr .do dJO lo de Julho, a PRAÇA 15 DE NOV,LMBRO n°

da morte de Lenine, em 1924. Já - '---------- 11, próximo co Banco INCO, afim de se certificarem do
em seu congresso de 1935, a Inter- que realrnente é.
llàcional Comunista resolvêra dar ----------------------------------

maior liberdade de "acão às suas

diversas secções nacionais, e desde
que a Rússia entrou na guerra, os

dirigentes do Komintern se abstive
ram de qualquer atividade que
(:onstituisse obstáculo à colabora
ção contra os agressores do Eixo.
O conhecido líder Dimitrof, secre

tário geral da organização, manti-'
r,ha-se em silêncio há muito tempo.!
Por outro lado, era evidente para;
os políticos realistas do Kremlin,!
empenhados numa luta implacável
contra o nazi-fascismo, que o inter
nacionalismo revolucionário deixa
ria de constituir uma fôrça útil se

não fôsse subordinado ao objetivo
do aniquilamento do Eixo, inimigo Imortal da URSS e das demo- j
cracias. 1
A dissolucão da Internacional

IComunista., a:ssinala-se nos meio;;
desta cal>ital, abre caminho para
um entendimento pessoal entre
Hoosevelt e Stalin sôbre as finali·1dades de guerra dos seus

respecti-,vos paises. Embora não tenha havi
do ainda nenhuma manifestacão d.,
membros do gov.êrno sôbre o 'assun-,to, acredita-se que a medida já era

de há muito esperada nos círculos
oficiais norte-americanos. O sena

((01' COÍ1naIly, presidente da Comis-
são de Relacões Exteriores do Se- Inado, fez éc� de uma opinião gene-

I A' OS BAD
ralizada, ao afirmar que o fato
tem "uma tremenda importâ.ncia Ipara as Nações Unidas", pois garan-
te qUe o comunismo russo nã.o IHe- ",w�··,r......,.,._- ......__J"'wl"J""-"""" I
tende imiscuir-se noS assuntos in- dágua, pois êle é "anti" umá coi- I

ternos de outras nações. t::ste re- sa inexistente. Desapareceu Q grau
ceio prepon.derava nos meios con- de tema da propa,2,''anda do Eixo,
servadores norte-americanos, muito I que perde assim politicamente a sua

embora desde novembro de 1940, razão de ser. A existência dos par
isto é, antes da invasão da Rússia II

tidos cemunistas passa a ser rigo
pela Alemanha e antes da agressão l'osamente uma questão de política
de Pearl Harhor, o Partido Comu- interna de eada país. Nos Estados
!lista dos Estados Unidos tivesse I Unidos, o sr. Martin Dies, llresideu-
deixado de ser tuua secção da In- te da Comissiio de Investigação de
tei'nacional Comunista, Eis porque Atividades Não-Americanas, res·
um líder como o sr. Wenddl WilI- !,ondeu ao gesto da Internacional
kie qualifica a medida como "mui- Comunista declarando que será
to acertada", no sentido de dissipar I anulado o projeto de decretação da
(, receio nas relações oas Nações I ilegnlidade do Partido Comunista
Unidas com a União Soviética, e norte-americano e que possivelmen-
lima figura proeminente no mundo I te será dissolvida também a comis·
dos negócios, como o sr. Érico são !>or êle presidida. Eis as répli-
Johnston, diz que a referida disso- cas que a grande democracia ame- �

lução é "a notícia mais animadora ricana, herdeira das mais glorio- AMt\NHA, ás 13,30, 15,45, 18,30 e 20,45
desde Estalingi'ano". sas tradições de liberdade, dá às Uowgl'" O

..

I bO Pacto Anti-Komintern é agora cavilosas explorações do Eixo e de Pf.! II, loenlDO O O
�omo 'uma !l-élice que �ira��e fór� seus laçaios como Pien-e 11avaL j .. -....,...---- ........-------.,_,...,....----------...........--
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre

� Os originais, mesmo

1"'"
hlicarlos. não serão

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I dos nos artigos assinados
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Hitler romper o cerco

«fortaleza européia» ?
Tentará

sua

CUI'SO de ElIfcrlllf'i,'as 80conistas
Tendo sielo aprovadas nos exames

I prestados, acllam-se habilitadas a reee-

I
ber os

.'e.spect.ivos cerlificados.
de E."nfe.,'.I,;,elras . S�COl.Tlst"·S da :::-egião Brasileil'a

I
(te ASslstCl1Cla, as segllll1tes legionárias:
Beatriz Pederneiras Ramos, Olga TIa·

I
mos de Paula, Silene Lopes da Cruz, Ma-
ria Alaide Pel'ei.ra Flat,tan, Carmen Li-

1 nhares Colônia, Irene d'Aquino, Otília
Piracuruca Blul11, Olga Pit'acuruca Den
tice, Aralcí Vaz Calado, Iracema Mimoso
Ruiz, Maria Madalena de Moura Ferro,
Ondina Nunes Gonzaga, Aurea Cruz, Eu,

; nice Filomena Ávila, Ida Simone, Irene
Pereira, Flávia Simone ele Assis, Stela
i\Iaris Correia, Zulma Seiíl'a, Dinol'ah
Ga,reia Ga11Z0, Nilza Simone GhelU', The,
da :Muniz, Sueli Silva, Eela Gujmar[:es,
Valcla Matos, Nanci Vaz Rosa, Miriam
Pereira, Nice Assis, Hortência Melo, Ilc1rt

_.....""""_........."""',_"""_....."""...,..........,........."""'__..... ..... Gentil Ribeiro. Felícia Riggenback, Ma·
30vs 2 S ria ele Lourdes l<�el'l'eira, Âng'ela Rotolo,

.-------------___ Olga Conceição, Ma.ria de Lourdes Vile·
la, Se1mira Serrão Vieira, Maria da Con
ceiç'llo Simas, Catulina Silva, Ilda Dutra
elos Anjos, Luiza Kowalski e Maria As"

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

NOSSA SECÇÃO

FARMÁCIA

Calcados
Cha.péus

e capas para colegiais
«Clímax)) (tropical)

Capas para militares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER
Rua Padre Miguelinho, 36

I
A Estatística MiH'ar, destinada II

faciliiar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos OI!
perfeita quanto possivel, do apare-
lhamento material das fôrças arma

�rasile!.r.os lhe prestem cooperaçio.
:-;nbtrall"-lhe apóio é trabalhar clin
tra o Brasil em sr;uerra. (D. E, M, l.

A V I S O

Hoje

SÁBADO

o DR. SAULO RAMOS,
TENDO REGRESSADO
DO RIO DE JANEIRO,
REABRE A SUA CLINI,
CA, DANDO CONSUL
TAS DAS 2 A'S 4 HO
RAS, DIARIAMENTE, A'
PRAÇA PEREIRA E
OLIVEIRA N' 10.

FONE: 1009.

lheiro da i.lnstraçí1.o a·cimaJ oferecer
lhe, em 0.1111>\"01 gesto, um càlice do
excelente n.pei'itivo KNOT, lembre-
se V. Sia. de aCl'eGcontar, no {l,O'rade..
MI II gentiJez""E$iE.t 1.411-

fONE: 1435
A'S 7 HORAS,

Formidavel Píograma duplo
Mobilizacão femir,ina

COMPLEMENTO NACIONAL

Barulho a bordo
Eleanor Pcwell e Red Skelton

Menores abandonados
Robert Livingstone e Jame Storey

últimas exibições
Preço: único 2,00, Livre de Censura

J,EGIAO l'lR.'\Su,mTIA DE !\SSISTf,XCIA

sunção.
Conforme tivemos ocasião ele noticiar,

a cei'imônia ela en traga dos certificadoB
será levado a efeito, em sessão solenil,
preslc1ic1a pelo Interventor Federal,
dr, Nereu Ramos, hoje, às 20,30 horas,
110 palácio da extinta Assembléia Legig·
lativa,

.

Olhos -- ouvidos '. nariz •• garganta
REASSUMIU SUA (UHICA

Rua Vitor Meirelles 2�
Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs.

...·��;::;����::r·��;�..h�::.
,la em janela, porta, sacada' 011 balcllo, fi·
car{,: ao cenu'o, se isolada; à llli'clta, se
houver bandeira de outra nação; ao ren
h'o, <'le fig·Ul'a.rem divel'sas bandeiras,
perfazendo nlt1nero impa)'; em posição
I)ue mais se aproxime do centro e à di.
l'eita deste, se figul'ando diversas bano
(leiras, a soma delas formal' n(lmero pai'.
As pl'eseutes disposições são tmnbem
aplicaveis quando _iglll'em, ao lado da
nancJeil'u Nacional, bandeiras representa·
tivas de instituições, COI'pol'ações oU n�·

socillções". (Dccl'eto,lel n. 4.545, de 31 de
jul1l9 de 1l)4�i - Al't, 18, N. 1).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ciais não é sempre agradável, mas

proporciona, às vezes, surprêsas
que deixam o leitor meio tonto.
Acabo de ler o boletim oficial da
Políeia desta capital e vi, em meio
ao noticiário relativo às atividades

policiais, um ato do coronel Alcides
Etchegoyén, que me deixou boqui
aberto..Lá está uma portaria sus

pendendo por trinta dias um comis
sário de polícia. Suspensão assim
tão pesada deveria ser motivada
por falta muito g-rave. Procurei, en

tão, saber a causa de tal pena e fi
quei estarrecido ante os motivos
que a determinaram.
Teria o comissário praticado

qualquer violência dessas que tor
naram tristemente célebre adminis

tração passada? Teria a autoridade
sido subornada para deixar de

cumprir o seu dever? Teria o poli
cial inutilizado algum flagrante?
Teria aceito propinas dos bichei
ros? Teria abandonado o serviço
sem prévia autorização? Não. A
falta praticada pelo comissário foi
- pasmem os leitores - ter trata
do com excessiva solicitude partes
que o procuraram na delegacia.

, Teria essa solicitude visado propi
na, lucro ilícito ou interêsse incon
fessável? Também não. O próprio
despacho diz não ter o inquérito
apurado nada a tal respeito. Dessa
fórma, a autoridade, por ter rece

bido uma parte na delegacia com

solicitude, por tê,la ajudado,

Copyright de
1MNAVE rOI!UEAIID!.

...

1 que a maior inundação dos
tempos modernos foi a do

Hocmq-Ho, na China, em 1887;
e que nessa catástrofe perderam
a vida 7 milhões de pessoas.

2 que o consumo anual de café
nos Estados Unidos é de meio

bilhão de quilos; e que o mesmo
consumo corresponde a 4 quilos
e meio "per capita".

3 que entre os animais mamí
feros o limite -du natalidade

varia muito, podendo a fêmea
ter entre I e 12 filhos de uma

vez; e que, na espécie humana,
o limite da natalidade é de 5
filhos.

4 qUI! 90% da população da
República do Haití, nas Anti

lhas, é composta de negros; e

que o francês é a língua oficial
daquela florescente nação ame

ricana.

5 que a Terra pesa seis mil
bilhões de toneladas; e que

tal pêso s6 recentemente p6ude
ser estabele.cido com precisuo
graças ao extraordinário pro
gresso científico de nossa época.

Clube Doze de AO'osto__So-:qunda-feira. 28;:Vésper!l ,de
___________

,..,
__._ Sao Pedro+Mcqnifícc ccSOlree"

IVida Social I �o��t������g� Ç]ivl[·]tl·}1
____, ESPECIAL PARA "O ESTADO").

RIO - A leitura dos órgãos ofi-
Anlversál'lo81
Transcorre hoje o aniversário

natalicio do 'nosso prezado e

ilustre conterrâneo sr. dr. La
ércio Caldeira de Andrada, al
to funcionário da D.C.T.C. de
Niterói, e recentemente promo
vido à classe e k e ,

Figura de alta projeção nas

letras catarinenses, o aniversa
riante soube conquistar largo
círculo de amigos e adrn irado
res na capital fluminense, de

cuja imprensa ê assíduo cola
borador.

•

Faz anos hoje o sr. Gervásio
Nunes Pires, tuncionário do I.
P. A. S. E.

•

Por motivo de sua data na-

t llícia, será
'

hoje mui. cordial
mente Ie.icitada a srita. Edite
Camisão.

•

Fazem anos hoje:
Srs, Osvaldo Lécn Saltes,

João Paulo Farreira e Antônio
P. de Barros Silva;
menina Suelí Maria Regis.

•

V laJantes a '! ''_ ",

Vindo de Lajes, acha-se nes

ta capital o valoroso arqueiro
do C.A. "Juventus., Cláudio,
que, em gôzo de férias, veio
visi tar seus parentes,

•

Gentilezas:
A srita. professora Helena

C. Borba escreveu nos genti
cartão para agradecer a notícia
de seu aniversário.

· ,

:�

Nascimentos:
A 13 do corrente, o lar de

nosso estimado e laborioso pa
tricia prot , Alfredo Xavier Viei
ra, inspetor eséolar, foi enri
quecido com o nascimento de
uma linda menina, a qu
foi dado o nome Mi: iam do
Espirita Santo. E' êsse o 16'
filho do feliz casal

o ESTADO Esportivo"" v. \.)•

'..lA$:.

Notícias esportivas
Promovíde pelCl Federação Atlé

tica. Catarinense, realizou se ante
ontem, à noite, a disputa da tra
dieiono.l "Corrida da Fogueirn".
fia qunl tome.rem parte 59 atlétas.
Venceu a importante provo. de

pedestrianismo o valoroso atléta
FranciBéo Guimarães, da Forço.
Policial' do Estado, que fez o per
curso em 15 minutos ft 15 segun
dos. Colocou-se em 2 logar, o atlé
ta Fernando Sousa, do "Esporte
Clube Florian6polis".
� Na classificação, por equipe, sa

grou-se venoedora o. Iuaido, re

})resentaçã.o da Forçc, Policial.
110

tm jogo amistoso, realizado
ente-ontem, S. Paulo e Corinthians

,f, emp ataram pela contagem de 1 a

, 1, tentotl de Teixeirinna e Hércu
, 1,1.. , ;R.ndQ,: 123 m,il er1,1uiro$,

;>

prevaricadora habitual, dirá o lei
tor. Também, não. O comissário em

CASA MISCELANEA, distei-
apr êço, segundo os seus superiores, hui Iora dos Rádios R. C. A
é autoridade digna e cumpridora de
seus deveres não tendo uma única Victor, Vávulas e Dsicos.

mancha na sua fé de ofício duran- ��� _����_�_;,_�� .....

te seus longos anos de trabalho. �A;t;ntar esqulva-r:;�àS·d;t;;mi.
Evidentemente, a autoridade poli- nacões dos úrzâos de Estatística Mi·

cial não póde ser lhana, educada e ntar, uma pessoa revela o que é
.nimigo do Brasil. E para 08 inimt p'

'

• , li 24 d J h ele 1943atenciosa. Tem que ser um Javert lOS do Brasil, a lei é inflexível lorzanopo rs, e un o

::.:::::.::::.;.__:.-.::_......_IFaçanhas do guerrilheiro BogdanCARTAZES DO DIA Moscou, (�IA) -_ An�ncja-se que

I
rante dois dias contra os alemães,

_......"..,.,.,;,.___ . .......".,....""'"""""''''''''''''''''''''''''''''''',x,'''''',,,.'''''''oc.nxna''''''''''' até agora HItler nao pode agarrar enquanto outros, com um esforço
HOJE SARADO HOJE Bogdan, líder dos guerrilheiros na I sobrehumano, cortaram arvores e

""""'_F ......_��CI-E"""""""'O""""'D"...E'ooaoO><Xl<>N��ss�ãs Ucrânia, o qual, depois de golpear improvizaram uma ponte. Sôbre
ones 15 7 N es °9 21

os alemães, deixa. sempre o seu car- esta, Bogdan e os guerrilheiros es-

e 1602 17, 1 e
I tão de apresentação. caparam através das próprias li-

I Certa ocasião, Hitler enviou uma nhas alemãs, de noite, deixando
Charles Bickford e Evelyn Ankers num filme 100% ação e

divisão motorizada completa, para ainda êste aviso: "Ver-nos-emos
num único dia de exibição: acabar com êsse moderno "Robin logo mais. Bogdan".

Estrada de Burma Hood" e os seus companheiros.
Bogdan, foi com efeito, apanhado

episódios de: numa posição crítica. Colhido en

tre a confluência de dois rios e

6 que, com excepção de Filipe
V, Fernando VI e Afonso XIII,

todos os reis da Espanha estão
sepultados no Escuriai; e que
êsse monumental palácio-mos
teiro, situado nas proximidades
de Madrid, foi construido, de
1563 a 1584, pelo rei Felipe lI.

Lon Chaney, Helen Parrish e Bob .Bs ker nos 3' e 4'
.

Diligência vitoriosa
DO RIO AO �ECIFE (DFB)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Irnpr, até lO anos

Fones 1587
e 1602 CIN'E IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
Esther Fernandez e todos os artistas de
"Rancho Grande". em

Um romance no trópico
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Natural)

RITMOS E RUMBAS (Short)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 2,00 e 1 ;50. Censura Livre

Tito Guisar e

.._---�

Finalmente, Amsnhã, no

ODEON E IMPERIAL
Eles beijaram a noiva

Com Joan Crowford, Me1vyn Douglas e Roland Young

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL
lIII!iI&ia

"PERFECTA"
A Maravilha da té<ni<8 suiça moderna

Modelo n
' I -- Caixa aço íncxidcvel

-- Ancora 15 rubís Cr$ 275,00
, ;� Modelo n

' 2 - - Caixa aço inoxidavel
-- Ancora 15 l'ubís Cr$ 260,00

Modelo n
' 3' -- Caixa aço inoxidavel

-- Ancora 15 -- rubís Cr$ 320,00
; Modelo n

' 3 Caixa folhada fundo aço
'- Ancora 15 rubís Cr$ 390,00
IMPORTANTE . - Cada rel6gio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de madeira marchetada.

CASA MASETTI
Paulo

'����:iiliiiiíl'lfLJ!iJlII§ IE

Emprêso Inierm.ediária
I

.Já se acham devidamente montados, devendo inicial' suas
. atividades 110 próximo dia 10 de junho, os escritórios da Em
presa. Intermediária, estabelecidos nos altos do Café Nacional,
antígo Bubí, sala 4.

Como já tivemos ocasião de noticiar, a Empresa em aprêço
destina-se a tomar a si o encargo de solucionar todos os assun

tos de caráter público, junto às repartições, como sejam regis
tos de estraugeíros, de diplomas" 'de produtos farmacêuticos,
de patentes, títulos declarnrõrlos, carteiras de identidade e de
motorista, encaminhamento de requerimentos, etc.; aeeítando
também, procurações junto dos Bancos e outros estabelecimen-
tos.

A nova Empresa, que vlrã preencher uma Importante la
cuna, não terá representantes nem agentes, sendo que os seus

fuucíonárlos, onde quer que se apresentem, deverão achar- se
munidos dos respectivos documentos, que os identifiquem.

eJoão Baião-:-l
Sanhora

-

,I
Euzébio Brasil

Senhora

têm o prazet de participar a seus parentes e amigos
o contrato de casamento de seus filhos

José Baião ] Norma Brasil

Envergando ,varlOS uniformes,
russos, alemães, eslovacos ou polo
neses, esses guerrilheiros já visita
ram todas as cidades ocupadas pe
los alemães, inclusive Kiev.

cercado, a sua posição parecia per
dida. Os guerrilheiros, lutaram du-

Implantou""se O pavor no Ruhr
Londres, 24 (U. P.) � Informa- truídas pelos bombardeios, não

ções de fontes aliadas e do "eixo", I respeitam as ordens das autorida
recebidas boje, indicam que na I des nazistas e abandonam essa zo

Bélgica e na devastada zona in- na de guerra, fugindo, em desor
dnstr ial do l1u111' foi implantado o dem, para escapar à morte.
rein ado do terror, provocado p e- A campanha aérea aliada, du
Jo temor que causam os i.ncessan- rante a qual 1500 bombardeiros
tes ataques aéreos aliados. Infor- de grande tamanho, descarrega
macões rádio-telefônicas do "ei- ram 4700 toneladas de explosivos,
xo ", assim C01110 as fontes anglo- nas últimas 24 horas, causaram de
norte-amenicanas, dizem que a po- zenas, talvez milhares, de mortes

pulação civil daquelas zonas, des- entre a população civil.

DOZE DE AGOSTO
Aviso de Secretaria

Comunico aos snrs. s6cios, pelo presente, que esta Secretaria fi
naliza, atualmente, a expedição das carteiras individuais de associado.

Outrossim, solicito de quantos aincÍa não forneceram suas foto·
grafias para êsses documentos,· fazerem-no com a máxima urg3ncia,
de vez que dentro em breve será rigorosamente exigida a apresentartão
dos mesmos como ingresso Cl todas as solenidades d$ste clube.

(a) Orlando Filomena,
BOQr.�l:\l'lo. �y oH;,4

CLUBE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-Sábado 26 de Junho de 1943

Ele escreve: "Não há nada que
proíba, no curso dos próximos '10
H 20 anos, o desenho de grandes
aviões com capacidade para trans
portar 300 ou mais passageiros a

lima velocidade de 400 mi lhas por
bora. Esses aviões podem ser tão
espaçosos e confortáveis, e também
tão luxuosos como os paquetes de
hoje, e com multo maior estabili
dade. O dia 'das hélices está porto
(II' acabar.

O sistema ele propulsão está à
vista e, provavelmente, modif'icará
consideravelmente a feição dos
aviões. Urna cabine de pressão PC1'- avançados".

Rir á valer ? Hoje e todas as noites, somente no
G'UARANlt
ESTREIAS

Parque-Teatro de Diversões
NOVAS e sensacionais

O que serão os «aviõesafoguetes»Londres, (STA) - "Muito lrrevc
leremos completado os nossos pla- mitirá ao aparelho voar a seis ou
nos esperamos logo podermos via- sete milhas acima da terra - acima
jar em aviões-foguete com capaci- das áreas ordinárias onde ocorrem

dade para 300 passageiros, voando as tempestades e Iicrmi as nuvens.
a sete milhas de altura, sôbre I1Il1 Controles automát icos se encarre
mundo sem barreiras naturais e po- garão dos aparelhos, até mesmo nas
Jlticas". descidas e nas subidas. Haverá pe-
Este é o tópico de 11111 artigo que quena necessidade da intervenção

._,
_

despertou muita atenção. aparecido humana,

DO I d I I t·t t P '·té·---·----d----r-i--·---ó--t-·--no "Daily Mail", hoje, de autoria Os passageiros terão cinema c IP orna os pe o ns I U o o I CHICO e orla0 PO ISrlo famoso desenhista de aviões "shows" a seu gosto e grandes SH- Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, .estabelecida nesta praça àF. G. Miles, diretor-gerente de I1I1U Iões de estar. Nova Ior-que estará Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseugrande companhia aeronáutica (' apenas a oito ou nove horas de vôo DIPLOM�_,_e_m__ f(1_ce_do Decreto-lei n. 5.545, de 4 de junho de 1943.
lima das mais conhecidas figurH,'l de Londres, Moscou a quatro horas ---.-----.----- .. ----------

da aviação britânica, em todo o e Darwin, na Austrúlia, a cêrca de ImporJantemundo. apenas 30 horas,

i
.,...

A maio!' parle das grandes cida
des lerú acroport os iguais aos me
lhores agora ex isten leso Imediata-
mente depois da guerra, enfrenta
remos em primeiro lugar a tarefa
de organizar e controlar a linha
aérea. Juntunu-nte com os Estados

DeClaraçãoOs abaixo assinados, ex-arrendllltários da Padaria Central,
ecmurríeern à sua djstínta neguesia que transferiram sua rest
c:l�n<:ia Para Capoe;ra.s, município da sao Josii, onde fundaram ct
"Pa'éiaria Amáriea", .. onde eontinua.m a atender com o. máxima
ptea't:eza a-os que lhes derem a' preferência. O fornecimento de
;pC....rá feito no mesmo horário e condições de costume.

Floria.nópolis, 15 de junho de 1943.
GOULART & NUNES. 15v-4

TENHA JUIZ-O
TEM S(FILIS OU REU-
MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

13�fJl:a-lr;]A SI}<'ILIS ATACA TODO O ORGANISMOO Ffgado, O Baço. o Coração, o Estômago. 08
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôresnOR 08808, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abõrto� e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradável"
como um Iicôr

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

da mesma origemFaLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado EJ:,IXm A composíeão e o sabor ac9'14. devo dizer-lhes: sempre gradava! do ELIXIR cY14. re
que o tenho empregado, em comeudam-no como arma de
08 casos de Indicação apro- facll manejo para o públicoprtada (alfills em varias d(>o no combate li slf!l18, qualldasuas IDanUestaçõeF) 08 reaut de} que Irequentemente a.
tados têm sido satlsr'storlos, nroveíto no Ambulatorio da
pois são rapídos e durava!!!. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Wasbiaglon Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

o Sabão

Os «Líberty» construidos em porçãoLos Angeles, 26 -- U.P .. - Estão em franca construção os novos
tipos de navios conhecidos pelo nome de "Liberty". Trata se, como é

fácil recCla'd.f', da.
novas ernbm caçõe.
que serão pl'o\tidná
de helicópteros pa
ra n'lelhor prote
ção contra OS sub
marinos .

Está ameaçado de gripe ?
SANAGRIPE.

M �!!����,�e ,�"� d���'!.�11. legítimo óleo de fígado de bacalhau

Está atacado de gripe
SANAGRIPE,

"Sanagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôres no

corpo,Unidos e a Rússin, a Inglaterra fi- Encontra-se em todas Farmácias
corá em posição de manter fi paz. 340 30v-4
t minha, opinião que devemos Ir "...............-_........_._._......�

a urna conf'erôncla, mas na quali- E' assím ,dade de representarmos a Comuni- •

dade rias Nações Britânicas. Peça, na sua Farmácia I horneo-
Devemos nos preparar para a patia Almeida Cardoso

idade cIo ar, com aviões também! E depois ?, Depois .. , Não
pedirá outra ...

341 30v-4

Aluga-separa família a casa n
' 2 (1' an

dar), à rua Visconde de Ouro Pre
to, esquina da praça Quinze. Tra
ta.r no Mercado, n . 32. v-S

Este aluno hobi
litou-se em es,

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer.

cial, correspon
dencio, em sua
casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma [ocili
dade jamais vista. A verdade seio dita: sou professor ha mais de20 anos, mas nunca vi isto, é· v8rdadeiramente formidavel! Peçoprospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.n.O 194, Caixa '1376, S, Paulo. Escola devidamente registradapor quem de direito sob n,O 548 em 1918: habilitou já uma gera.ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro, Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Nõo perderá nem tempo nem dinheiro! Sehabilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de compefencia com o qual, de conformidade
com a lei bem claro, poderá comprovar a sua alta habilitação.

MACHADO & CIA.
AGf:NCIAS E REPHESEXTAÇüES

Catxa postal - :l7. Rua .Ioão Pín to - 5.
Florianópolis

I
Sub-agentes nos principais municípios do

ESTADO

Dr .. Remígie
comunica a seus' amigos

e clientes ter transferido sua

residência para o Largo Ben
jamin Constant (antiga Ché-

cara Livramento).
",>\ Bandeira Nacionl)1 quando cm f lo

rão, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que agr-upe <liversas bandeiras, ocupa
rá o centro, não podendo ser menor do
que as outras, nem colooada abaixo de
Ias". (Decreto-leí n. 4.545, de 31 de jnlho
de 1942; - Al't. 18. N. 5).

Os órgãos da Estatística MilitaI
têm apôío legal, quando intimaDl
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleef
mentos. (D. E. M_).

Prestfgía o Govêrno e as
classes armadas, - ou será.
um "quinta. cohml!lta". (L.
D. N.).

SE�AS

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento d�s melhores
fábricas do país. são encontradas nos bclcões da

Casa SANTA. BOSADiariamente recebemos novidades ,

.

RUA FELIPE SCHM!DT, 54 - FONE 1514·

I

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CJ A. WETZEL INDUSTltIAl,.-JOINVILI.4E (Merce regisr.)
a.o 4,••(. f.li..... o••• als-._,'
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INDICADOR MÉ.DICO
�---...._-....��....-------------_...

DR. ARAÚJO
OLHOS OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA,

J
.

Especialista, assistente do Professor 8anson do Rio de anerro.

CONSUUfAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.
Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DRR MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CO:SSU UI'AS _ Pela manhã: dím-lamcnte das II ,IS 11 hs.: à tarde, excepto aos

'. .ad ' das 16 '10 às 18 horas _ OONSl:I,TÓlho: It na .Ioão Pinto II, 7, sobr-ado _

lutb.H O�, c . "

l�{)Jle: ·1.401 - ltestdêncta. Rua Presidente Coutinho, 2:�.

MARIO WENDHAUSENDR.
(Diplomacia pela F'aculdarle Nac, de ,reclicina ela Lln lvers irlad c elo JJl'as.iI)

E-x-inleI'1l0 cio Serviço de Clfm ica Médica elo Prore�"ol' Osvaldo 01 iveu-a, l11éOlCO do

Depar tarnen to de S�urle
('!,ü\'I('A i\líi:nICA _ Moléstias intCI'11aS de adultns e crianças:. CO��UI,TÓRIO:

nlla ]"eliJle Schm ld t n, ;38 _ 'reI. 1426 _ RESlnf:XCIA: nna '.,'SCOII"" de Olll�O�" 'I'el 1"-2" _ HOR"ilHO -- nas 15 ils 18 horas _ 1- LOftli\NoPOLTI3.freIo ll. • u -
• o_' o.) �

,:��----------�--�====���--����
ORA. JOSEPHINA SCHWEIDSON --- MÉDICA

nOI�NçÂS D}� SENHORAS E CR:IA�ÇA.S ,

CO\'SIJI/I'AS: J)as 10 ;,S 12 e das 14 às j .. hora. _ .nua Felipe J8Chlllltlt, .l!) (�ollr.)

DR. SAULO RAMOSINSTiTUTO DE DiAGNOSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universielade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho gerrito
Ul'�nário do homem e da mulher

AssIste. l.'écnico: DR. PAULO '.rAVf\l�ES
Cu,rso de Radlolog ia Clínica com o dr,

Manoel de Abreu Campanario (São Pau·

lo), Espeeiali/l;ado em Higiene e Saúde

�:';;:ca, pela Universidade do Rio de Ja·

neIro. _ G,apinete de Raio X _ Electra,

cardiografia clínica _ Metabolismo ba·

sal - Sondagem Duodenal _ Gabinete
de fisiot�rapia _ Laboratório de micros·

copia e análise clínica. _ Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. _ Florianópolis,

fiJspecialista em moléstias de senhoras -

Pai-tos,
ALTA CIRURGIA ABDOl\lIX.UJ: estõ
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. _ CIRURGIA PIJASTICA
00 PERDIEO _ Hérnias, htdrocele, ve

i-Icocele. Tratamento sem dnr e operação
de Hemorroides e varizes _ Fracturas:
aparelhos de !l;êsso. Opérn nos Hospitais

<le Florianópoiis.
Praça Pereira c OliveIra, 10. Fone, 1.009.
Horár-ío: Das 14 às 16 horas, dínriamente.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médi<::a

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

C':>nsultas das 17
horas em dianteDR. AURÉLIO ROTOLO

Médico -, Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X Cr. Newton L. d'Avila

Moderna e possante instalação - Médico -

de 200 MA. Ex-intel'no da Assistência MunicipaiDiagnóstico precoce ,da, .tuberculose e do Serviço de Clínica Cirúrgicapulmonar, úlceras gaslr�cas e du,o- a. cargo do Prof. Castro Araujo,denais câncer do estomago, ai e- do Rio de Janeiro.
çõe� das vias biliares, rins�, e.tc Vias urinárias - OperaçõesAplica o Pneumo-torax artIflcla.1 Consult: Vitor Meireles, 28.
para o tralame'!to da Tuberculos.e Atende diariamente às 11.30 hs. e,PliImonar - 1ratamentos �n�deJ -

à tarde, das 16 hs. em diante
nos e eficazes desta mol�s�Ia Resid: Vidal Ramos, 6'6.

COlllPleto gabinete d, e Eletncldade

I Fone: 1067.
médica: Ondas curtas e ultra,-e�ll'-tas Haios Infra-Vermelhos e RaIOS

DR REMIGIOF.lipe Schmidt _ Edifício Am€lia Neto.
..

'

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sohmidl
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

CLíNICA MÉDICA
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-
Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

SIDI1:NCIA; Av. H. Luz, 186. Fone 1392,
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

felipe Schmidt-.Edificio Amélia. NetoClínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA DR. AGRIPA DE FARIA
___ URGIAO - DIRETOR DO ROS-

A;
PITAIJ DE CARIDADE

en�n� de senhora,g _ Operações -

Diatermia _ Infra-Vermelho _ Ultra
Violeta

Rua Vise. de Ouro Preto, 51. Tel. 1.64'1
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
l.'ratall1ento das dores e inflamações nas

eenhoras para evitar operações

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tal, 1461
Senhoras _ Mo'léstiasHomens e

Nervosas _ Moléstias Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante

HELENA CHAVES SOUSA
DR. ANTÔNIO MONIZ

DE ARAGÃO
I<JN,FERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
obstétrico

Atende chamados a ql1alque.
hora

Praça da llandeira, 53 - �()b.
(Ã1lf.i.ll:o I,ar.ll:o 13 de 1\Ialo)

ClrUrgIll e Ortopedia. Clinica e CirurgIa
10,lol'ax. Partos e doenças de senhoras.

�ONsULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
l'iall1ente das 15 às 17 horas, RESIDJ<:N
elA: Almlral1te Alvim, 36. Fone 751.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Pel'fumarias
ArtIgos de hOl'raclw.

Gal·an1.c.se a exata obsel'vâllCJa 110 receituário médico.

PREÇOS :tnóDICOS.
Itua Cousetlleh'o Mafrll. 4 e 5 (efllfício do Mel'cado) _- FONF. 1.642

""'.!va.,fll.""..,....·_,..._·.w.".�·�_,._,. • f!IIClo......".·• ..,..w n�- _,...- �

6I 'somPolI IUPJA uug - VaI[>[J�"1V '''1
:tIONVlIilSSV NO<INO'I aHJ;

"rtilS oa Og{lllZillIO" sou:.mms ·vw
..sa1JOVS" SOlIilorflS :tia VIH.NVdJ\IOO

([lllJ,IWI'I XNVdJ�OO
:tlONV1JIlSNI :tlUIH.9VONV'I '1fI NOaNO'l ITIH.t

Odisséia de náufragos ingleses .

mos algo numa lata de bISCOItoS.
Lon lr'es.: (SIA) _- Nove homens

I feita
com café que encontramos Acreditavamos que fosse, carne se

regressaram aos seus lares na Grã- nas cabanas, as quais pareciam ca, apodrecida, pois cheirava hor
Bretanha, depois cle 57 dias de !pertencer a cacadores de peles e, rivelmente mal. Cortamo-la �mtremenda luta com a morte, nas sem dúvida, não eram ocupadas "tabletes" e comiamos U111 por dia,águas e enlre as neves do Artico. ha muito. Nossas forças davam O gosto era nefando, mas aquiloSão eles os sobreviventes de um apenas para curtas caminhadas e, era o único alimento d� que dis
grupo de 58 marujos e artilheir-os em meio a um frio terrível, era puriharuos. Um dia, ouvimos .umde um navio mercante br-itânico, uma tarefa dificil conservar a vi- ruido no exterior e, em seguida,
torpedeado no último inverno. ela. Depois de 3 semanas, acaba- um terrivel esmurrar em nossa
Durante seis d ias, lutaram com ram-se todos os mantimentos e só- porta, Um dos rapazes arrastou-seas águas revoltas do oceano, Um menle 14 de nós continuavam com até á porta. Deu um tremendo gra

escaler, com 30 homens a horda, vicia. Quando nossa comida aca- to e voltou cambaleando para o
se perdeu. Vinte e quatro homens bou, um dos nossos comp anhei ros interior da cabana, incapaz de u1:de outro escaler desembarcaram deu COJll urna cabana quase

í

nteí- ticular palavra nos prunerros 1l11-
nmna ilha no Artico, onde alcan- rame n!e soterrada, onde havia UIll nutos. Afinal, raiou a verdade sal
ç aram um grupo de cabanas de saco de farinha ele trigo. Tenta- vadoru : dois homens estavam no
madeir-a, meio soterradas na neve, mos carr-egá-lo, mas, até mesmo a lado ele fóra"..Ao fim de 31 di as, sórnente nove forca comhinada de 10 de nós era Paterson explicou que esses 110-
homens sobreviviam. insuficicntc para mover o f'arrlo. 111ellS eram caçadores, que passa-L'm deles, Hobcrt Patcrso n , de Assí m transportamos a farinha de ram, :por acaso, pela cabana .. De-2G anos, narrou á "Reute rx' a his-I latada em latada, usnnd o UIll reei- rum-nos alimentos de eme rgenctatór ia de suas prívaçõcs. Depois ele IPi�nle. de conserva, alé a. nossa e. em seguida foram b.uscar :lUX1-
declarar que, das 3 cabanas en- ,prImeIra base. :.vInIS tarde,

í

icamos I lia. Aíinal, os sobr-eviveutes da
c()ntrad�lS, na il�<-ola, apenas Ull:_H I fracos até lllesl:llo para ajuntar pc-I d.ra!11úlie� história viram.-se socor
era habitável, disse, na sua drama- rlac os de madci rn para o nosso to- oidos, alimentados, medl<:ados, .ctica descrição: go." Pusemos, assim, abaixo. comi levados para a aldeia mais prox r-"Ajun tanios destroços de mad ci-, esforços inauditos, uma cabana que ma, numa jornada de do:is dias.

�'a, e. em. breve .tinhamos,' f,ogo para IJ:ansforman.los em lenha, Quatro

I A,
Jí, pasar�lll cerca dc., seis meses,

a pnJl1ell'a behlda quente no espu- di as antes de sermos encontrados, antes ele fazerem a viagem para
ço de unIn semana. A bebida foi nossa [,minha acabou. Enccnh-a- Londres.

"

···.�•••••�••�•••�.�®.�.ge••@••••s•••• •

! A "Casa Daur'a" :• •
• Continuando na sua espetcculc- venda: de inverno, oferece •• •
.. a seus fiegueses, durante o mês de iunbo, mercadorias par •
• preços ião baixos. que são verdadeiros brindes, em retrlbui- fi

: côo à preferenclo com que tem sido e ernpre distinguida. :
: EIS ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS: :• •

_8 Pelúcia lisa mt. 3,90 Leite de Colonia um 6,0 -.Pelúcia estampada 4,90 Leite de Rosas s s . 580
• Cachá c. pelúcia 5,40 Pasta Rolinos e Od01 uma 3,40' •Pelúcia fustão, art, bom 5,130 Posta Gessy e Eucalol 3,00• Ccserrdrn com 1,50 largo " 23,00 Pasta Lever 3,30 •.• Pelúcia eetamp. retalhos 4,50 Odol Liquido um 6,00 •Cobertores cinza 8,40 Bâton Michel e Tangee " 3,00• Cobertcres paulista p. casa.l um 31,00 Sabonete Lever, Gessy e Lifebuoy caixa "4,80 •a Cobertores paulista p. solto " 25,00 Esmalte Cutex um 3,40 •Cobertores p. bebê " 6,50 Talem Ross " 3,30• Colcha de fustão p. casal uma 24,00 Boinas branca e marinho uma 850 •'I Colcha de fustão p. solto " 17,00 Lã Linda em novelos um 1,50 •Colcha de veludo p. casnl "32,00 Jogo de couro p. homen " 10,00,� Colcha dg seda p. casal "48,00 Jogo di! renda p. quarto (7 peças) um 35,00 •� Toalha.s Alogoanos p. banho " 10,00 Coletinho de malha p. rapaz um 6,50 ....'iii' Toalha.s p. rosto desde " 2,00 Pulover P. homem desde 13,00 .�I Atoalhado largo 1,40 mt. 7,00 Linho e�tampado mt 3,50� Tecido p. colchão 3,00 Laqué liso 4,150 •;;;' Opala lisa desde 3,00 Tafetá Moiré "10,00 �'',$ Opolcl estampada desde 4,00 Setim Lumiel'e, largo 0,90 "14,00 •� Cr'etone bra.nco ..

11,00

I
Veludo Chi!on "55,00 •-:: Cretone em cores 12,00 Veludo branco, largo 0,90 " 12,00fi Lâmina Gilete Azul lI2 dez. 4,40 Tafetá Xadrez de 6,80 e 7,50 •• •• FAZENDO SUAS COMPRAS EM NOSSA CASA, TEMOS A CERTEZA DE QUE •• V. S SERÁ BEM SERVIDO, ADQUIRINDO ARTIGOS NOVOS POR PREÇOS •

: SEMPRE MAIS BARATOS, COMPRE NA CASA DAURA, À RUA FELIPE :• SCHMIDT N. 19 E GANHE A DIFERENÇA! •• • •••••••e•••e•••••••••••••�t •••••••••••
Legião Brasileira de Assistência

ConvitePadaria Central!
A V I S O A Presidente da Leg-ião Brasileira de Assistência e o Diretordo Curso de Enferrneiras Socorristas convidam as autoridades, médicosSamaritano.s e Voluntáriüs Socorrj,!;tas da Cruz Vermelho Brasileira �da Legião Brasileira de As:oistência para as solenidades de formaturadas En{ermeiras :Socorristas, sábado próximo, dia 26.

9 hora.s . - Missa votiva na. Catedral Metropolitana. 20.30 horas '- Entrega. dos certificados, no palácio da Extinta AssembléiaLegislativa.

Francisco 'Treska, proprietário
da "Padaria Ce-ntral", sita à
Rua Deodóro n' 20, desta ca,

pital, avisa os amigos e anti
gos fregueses de que, nesta da·
ta, assumiu a direçã::l da mes·

ma, afastando, definitivamente,
do seu estabelecimento CClm

mercia!, os ex· arrend�l tário�. srs
Pedro Claudino Goulart e Her-�
cílio Nunes, os quais não po
derão fazer qualquer negócio
ou transação em nome da men

cionada Padaria. Florianópolis,
15 de Junho dE' ] 943.
327

Beatriz Pe derneiras Ramos
DI'. Ylmar Corrêa

-------------------------------------------------------
CompraI na C.{I,S'\ MISCELANEA é S 3her e:onnmízar' I Caspa'

LHOSA I
W;;,Q>Bi!

LOÇÃO MARAVI.
'i 5 rr

Cl-éditoMútuo Predial
f) ( :) ;-:; ri �� I á r (J S -- J. {Vi o f e I ra & C i a .

O ,m'1i()i" b awis acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadurias do Estado

Sort('-ios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR ,S 6.250,00
Muitas bonificaçõGs e inscrições de paga.mentos.

Médico graUs
NOTE BI1M todas esta8 vantRgens por apenas

Jl ,Cr $ 1,00, Tudo que promete cum
Dre iDcontinAnte. Não eXiR(e igual. Não refUta e não
dU.Í(!e um só instante. CODc0("ra para o próximo
sorteio, tenha cofianç'l, que, quando men03 eiôperar, a
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias '" e 18

15vl0

VENDE ...SE: ;i�� m:�
mudança

<lm neg6cio de secos e rnolhad�,bem afreguesado, no Saco dos LI'
mões, caso. n. 280. Tratar na. mes-

ma. 6 V.-- 3

LIMOUSINE
VENDE.SE por Cr.$ 7.600,00 uma

limousine Ford 1937. Vfjr na Garq.
qe Augusto. Rua Francisco Tolen.
tino, ..................................-.......-
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o PRESe ROOSEVELT VETOU 1\ LEI
Washington. 26 (U.P.) - Urgente - O presidente Roose

velt vetou a lei Smith Donneil zecen reznezt re aprovada
pelo Congresso e que se destinava a proibir as greves. O
Presidente baseou sua decisão no fato de que seria, mais
difícil em vez de mais eficaz à prevenção das greves em

tempos de guerra a aprovacão do profeta votado pelo
Congresso.

Washington, 26 (U,P.) - O Senado repeliu o veto opos
to pelo presidente Roosevelt -à lei proibindo as greves e

aprovada pelo Congresso. O Senado recusou o veto pre
sidenciel por cincoenta e seis votos contra vinte e cinco.
Se a Câmara sustentar a atitude do Senado, a lei terá
que Ser aprovada.................-.-.-.........,..._......-.-..·.-.·.·.-...,.."...........""._-_·_·• ..,a- ....-.·...- ........._�w.·,.a........- ..- ••

Auxiliar de
N , II!

escrltorlO
Importante firma desta praça precisa de auxiliar

que saiba escrever à maquina e conheça serviços gerais
de escritório. E' indispensável ser reservista, Cartas, por
obséquio. a este jornal, indicando idade, aptidões. em
pregos ocupados e ordenado desejado, - para "LcB."

3 v. - 1

o café e o carvão nos EE. UU.
Washington, 26 (C. P.) - As Ido estoques e importação il o pro

rações de café nos Estados' Unidos [duto. O carvão, no cn tan!o, tal
serão ele cêrca de meio quilo para vêz, seja, racionado, agora, scgun
três semanas, a partir de pr-imeiro do informal! o administrador (lo
de julho. Assinala-se, a propósito, combustível sólido. sr. Ides. Aque
que até agora o raoionarnento 111e- la autor-idade exc larcceu que a me-I
11105 rigoroso era de cêrca de meio I d id a em estudo (: lima conscqucn
quilo para quatro semanas. Se-I ela das Jorl'S greves dos mineiros,
gnndo o Bureau dos, Preços, o pró-I que sacril lcararn a produção car

XÜllQ aumento é devido o aumento bonífera.

Escoteiros de São Francisco
213 quilonletros, a pé, em 5 dias

Um pugilo de escalei ros de S, de pelotão), Adernar Carvalho c

l','ranCis,cO
do Sul saiu daquela

Ci-,j,fUCelllar
Carvalho (guias de pa

dade catnr inensc para li capital, trulhas) e Evi lás!o Jacinto (sub
a pé, gastando 5'dias oe viagem, Illonitor).
(ltlrante os quais percorreu apro-,
xhnadal1lente o total de 213 qui- Os v?lentes .i(WI'11S e'sti"eral1l on-
IÔilllclros, tem elll visita ii nossa I'edacã.o, pe-

Se menor tempo não Jevaram tlindo-nos que registássellios os

foi porque a chuva os açoitou du- seus melhores ::lgradecimen!os às
ral1le alguns trechos (la viagem, gentilezas com (j·ue os cercaram

,'etar.dando-lhes a marcha. 05 srs. dr. interventor fe[lern] e dr.
Saíram eles da sentinela de Ba- prefeito Illunicipal e o sr. :\1, Si

bitonga na 5a. feira atraSoa,ela (di.a llleão Sousa, alto fUl1cionúrio do
17) e aqui chegaram !Is 19 horas D. ;\oI.
de 2a. feira úl1i.llIa. - Xa visita que nos fizeram,

O gn,po de escoteiros cra COIll- 'os esc.oteiros fr:ll1Clsquellses vie-
])O'sto de seis, a saber: Carlos Iram acompanhados do nosso CD!1-
Bronze JÚni.or (chefe), Gil :'Iio- terrânco sr. João lzidro da Silvei
!'ais e Ariovaldo Klingefluss (guias ra.

Vlaia para Porto Alegre o CoordenadorRio, 26 -' A.N. _. Pelo avião da carreira da Panai!', emba.rca,
hoje, para Porto Alegre, o ministro João Alberto, Coordenador da mo

bilização Econômica, que, juntamento com o interventor Cordeiro de
Farias e as classes produtoras gauchas, estudará os problemas que
mais de perto interessam à economia riograndense e a-fim-de concilia
<rom as necessidades dos Consumidadores. Sábado mesmo, o coorde'
nador entrará em contacto com os interessados, prosseguindo seus

trabalhos durante o dia de domingo, para encerrar as conversações
segunda feira e regressar, de avião, no dia irnediato,

Licenceamento de conscritos e PROC1<JSfSOS ,: QUE BS'l'."O NA 'l'ESOP·
·H.I\RlA DA DET,EGACIA FIRC1U, PROX·

reservistas TOS PARA PAGAiUEN'I'O:
Álvaro Soal'es de Olh'eira
Dr. Xavier Arp Dl'oschlagen
Vitor Klapoth
Dr, El'nani de Oliveira
Rubens de Oliveira Lobo

Em aviso n. 1.562, de 22 do cor

l'ente, dec].arou o ministro da Guer
ra, em aditamento ao aviso minis
terial/ n. 1.386, de 3 de junho de
1943, que só gozarão dos benefí
cios constantes do mesmo, os sol
dados conscritos e os reservistas
.convocados que jú eram casados
na data ela sua incorporaçã.o, fato
esse provado com a apres{mtação
(la respectiva certidão,

Adauto Vieira
Egon Geraldo Tietzmann
Dr, Rogél'io Vieira

Companhia Telefônica Catarinense
Antônio Gomes Conêa Júnior
Imprensa Oficial elo Estado
Edela L,euschenel'
Clauclionor ele Oliveira Pereira
João Batista Crespo
Fábio Antônio COlTêa
Severo Simões
Hipólito do Vale Pereira
Raimundo Stanllke
Ciriaco Cristoval
João Silveira de Sousa
Estrada ele Feno Santa Catal'Ína
Luiz J\scendino Dantas
),iai'ciso Lara ele Araújo
João Pelei" Filho
Francisco Canfietd
Rodolfo Holet.z
Hospital ele Cm'idade rle Florianópolis
Frederico Gasparcto
Dr. Álvaro de Abreu Rêgo
Dr. João Radziminski
Inst. Apos. Pensões T. e Cargas
Auto·Viação Cp,tm'inense
Paulo Arí de Pai\-a
Isolino Isidoro do N'as{'Ímento
Estrada de Ferro Da. Teresa Cristina
Noemi Viei.ra
h'o Paulo Cordeiro
João Batista de Sousa

Domingos Aglliar
Dante Pellizzetti
T0111az Francisco ele Borba
João Alex,andl'e GOfl<;alves
Alfr·edo Rauen
Procopia Caetano da Si]Y3
Rosa da Costa Pel'eira Osório
J{)a.o Rodolfo Gomes
S. A, CQmElj'cial lIroelllnii,rm

LEILÃO
No dia 30 do corrente, 40 feira,

à rua Fernando Machado n' 64,
serão vendidos em leilão os seguin
tes m6veis: -- guarda· roupas com

e sem espelho, mesas de cabeceira,

Icamas de solteiro, 2 cristaleiras,
balcéio com mármore e espelho, ca
deiras para sala de jantar e de vi
sita, mesas, poltronas, mesa elás
tica, mesinhas, bureau com 7 ga
vetas, cadeira girat6ria. tapetes
grandes e pequenos, banqueta gi
rat6ria para piano, camoda com 6
gavetas, dita com 4 gavetas, guaro
da comida, espelho para ban heiro,
f01;Jareiro elétrico, dito a álcool.
louças, vidros, armario, guarda-Ilouça, violão, dep6sitos de manti
mentos, máquina de cortar cabelo
e muitos outros objetos que serão
lançados na ocasião. Sv-l

800
João

Estabilizador
110 - 220 -- 110 Volts.

Watts. Nove, Vende-se. Rua
Pinto 13 sobro

Mons. Camllle Roy
Québec, 26 -- U,p, -- Com a ida

de de 73 anos, faleceu o monsenhor
Camille Roy, um dos medI! desta
cCldas elementos da pop\.llag6.o fran-
9"", AQ Canadá,

Milton Vieira Borges I Lira Tênis Clube
AMANHÃ dia 27 - Domingo - Manhã esportiva.

Torneio de tênis - Série-A - entre os melhores tenis
tas desta Capital. Início às 9 horas.

À TARDE, formidavel matinee dançante, com
início às 15 horas.

SÁBADO dia 3 de Julho - Soirée com surpreza
verdadeiramente notavel.

a

Testemunhos do pr�,
gresso de GoiásVieira Borges é Pu rissirno Coração de :\faria

8 horas.
um catarinense, filho da. Ig reja de Santo An tônio: 7 - 8 1100'us.
cidade de Lajes, que foi à Igreja de São Sebastião: G,::lO horas. Desde a sua fundação, em 193'.), o De.
América dO'Narte e1n con- Jgreja de Santa Tei'ezinha: 8 heras, partamento ele Propaganda de Goiaz têm

quisia do seu "breoei" de I Asilo J1'11150 Joaquim: G horas. l110st:ad� COmpreender perfeitamente a

'7 to Ani i -t .1 Ginásio::; - G - 7,30 (só alunos) ,
ínf'Iuêncla decisiva da publicidade noPLO O vzaí ar, senao, por '

8 "0 hOl as progresso de todas as atividad h. .

'd 'l I'v
es lima·

lSSO, rna�s urn SOe aao C OS Capela ele S Luiz 7 - 8,30 l1ol'88.

Inas,
sem exce<são elas qlle devem ser

ares, para defesa do nosso Capela do AbllgO ele Meno, es 7 horas llllPU�io�adas pelo govêl'l1o. E assim,
glorioso Bl'asil I (toclos o� e]ta<), 11esse, OltO anos, procurando tornY

f,\&"r&.80�i!!@OO�"34i�••••••• I TrindJde MatriZ: 8 hOI as. maIs conhecido o imenso potencial ecõ.
farmácia de· plantão i

Trindade: Chácara dos Padre: 8 ]1o,.as. nômico cl2 terra goiana, até então ape·
Jolio Pessoa (Estreito): 7,30 hOl'as. nas vagamente süspeitado fóra dos litní-Estará amanhã de plantão a S;10 JO.;6: 7.30 _ 9,30 horas. tes estaduais, o Departamento de Pt'opa."Farmáci;i Nelson" à rua Felipe Coqueiros: 9,30 horas e dia seguinte: ganela vem empreendendo uma campa.

Scnmidt, 7 hOl·as. nha de publicidade iJ1teligente, conse.
M4JJilI;e�@eê�l2ie���c@.S.€:l.·ihl�$Q>�8.G••e••e eoe guindo não só atrair a aten�'ão pública
n lo.... >: � IA ii' para a gl'8nde unidade central da Fede.

Ue cor Cinzenta para cor ocre �;:�!�:e/������in�����' i;������:;� u�:�jO�onbs;:
Londres, 2fi (C. P.) - () l'xércjt() alemão do continente muda de côr. néficos efeitos já se estão fazen.do sentir,

Os comunicados e notícias que aque ..
le Departamento distl'ibue fi imprensatêm obtido por parte desta a mais pa.
triótica aceitação, e alé em paises est1'an.
geiros são publicados com apreciável in.
terêsse. Ao mesmo tempo, porém, que
executa a remessa ele seus al'Ugos aos jor.
nais, o Departamento de Propaganda de
Goiaz, consegue aquilatar do inlcrêsse
despertado, utilizando·se para isso do
serviço de recortes clo LUX·JORNAL que
l'ecolhe Ludo quanto a imprensa, pllbliC'a
sõbre aquele Estaelo. 'Milhares e mi 11a.
res de recortes foram assim reunidos.
�landanclo-cs encadernar agora, obteve o

.

Departamento uma esplêndida monog,ra.
fia sôbre Goiaz, composta ele quasi 90
volumes, alguns eleles C0111 mais de 600
páginas. Constituem êsses volumes llma
dooumenta,ão preciosa sõbre o desenvol·
\'imento elo Estado nestes últimos anos,
quando, sob a administrarão do Inter·
ventar Pedro Ludovico, tem realizado
tantas e tão justas aspirações, como, por
exemplo, a constl'ução da sua nova ca

pital, a flol'escente Goiánia,

filha e suicidou-se
Hio (Via aérea) - O motor ist a revelação da cena trágica: Julieta,Frnncisco Januário de Oliveira vi- logo quc Zeny acordou, deu-lhe ca-

v in maritalmente com a par-teira fé' e, depois, tomando de mil copo
.Iu lir-tu Santos, que continha certo líquido branco,
Xloravu o casal ii rua Silva e Sou- levou a irmã 2,0 banheiro e lá a

sa, 58, em Olaria. Viuvo, li nha Fi-an- obrigou a beber o que estava 110
cisco, por suas fihas, Zcny e Zi lrua, copo. Zenv disse, chorando, que
\'('rcl,::Ieira afloração. A pr�l1leira, não, l11a� a madrasta a obrigou, ten-
.ioru o anos; a segunda com o, do a crrançn obedecido. Julieta to-
l\o dia 23, Francisco, saiu pa- mou, depois, Ze.ny ao colo c a colo-

rH o trabalho, deixando em casa, COl!' no berço, cohrindo-a, Que fi.
lo rm indo , a mulher c �IS criuuens. casse quietinha" Feito isto, apron
?ouco depois Julieta também saiu, leu-se e saiu, dizendo à empregada
rccomcndo.ndo ii empr-egada que Olga Bando, que não a acordasse,
lc ix assc Zcnv dormir ii vontade. Diante disso, Francisco levou o
-ro is tivera !'e];j'e à noi te e precisa- caso ao conhecimento da policia,
va dcscuncnr. Passadas horas a do- Quando esta entrava, em diligência»
uést i c., cnn-ou no quarto e aproxi- veio ii saber que, na casa númer-o
na nrio-s« do leito, ver-ificou que :1 50 da rua Francisco Enes, uma
ctinnca cstnvo, morta, n!ll�her Se suicirlárn, ingerindo um

l'1I1" filete de sangue escorria-lhe tóxico.
lo canto da boca. Era Julieta, a madrasta de Zenv
A empregada correu a um tele- que se just içá ra, matando-se apôs(lne próximo c, comunicanrlo-so haver envenenado a pequenina.

'()lIJ () pai <1(' Zeuv, pó-lo ao cor- Na casa n. fiO da rua Fr:wcis.eo
-ente do caso. Francisco dirigiu-se Enes moi-a Julia Santos, tia da suí
,!.n lar onde, ouvindo Zi lma, ta, sua I cida, a,_ qual, ouvida pelas autortdn.
Ii i hu lI1aJS moça, desta recebeu ades, nao soube explicar as causas
.�--�-.-_.--...-�--.....�«»;� do fato, Julieta ali chegara apenasUOIU, RIO 1MS SAN'l:M, iHISS ..\S p:\ H.'\ um pouco nervosa, e,

L

ll1etendo-��DOMIl'iGO num quarto, lá se pusera a gemerCa
í

erhal. G - 7 - 8 - 10 horas. para morrer pouco depois.Novena: às 19 horas. Os corpos, com guia das autori.Em dias ela semana: Missa: às 7.30 dades do 21° distrito, foram JU:J,!1-
hoias. dados ao necrotéri o.
Ig'rcja de S. Francisco: 7 - 9 horas.
Hospital de Caridad e: n - 8 horas.

(Pado):

Matou

No dia 16 do corrente
mês ele junho, embarcou.
para os E. a, ela América
do Norte o jovem acadê
mico ele Engenharia Mil
ton Vieira Borges, filho do
tabelião Gentil Vieira Bor
ges, da cidade de Bom Re
tiro.
Depois de 1:igo1'OSOS exa

mes em Curitiba e Rio de
Janeiro, o jovem concor
rente à Escola de Aviacão
nOS Estados Unidos com
provou a sua habilita.cão
inielectiuü e física,' e,
aprovado no Minist.ério da
Aviação,' iez jús à referida
Escola.
Milton

Ultilnas esportivas
Crise no futebol

Assim, os Carl"Wi motorizados, que alu3,lmente são cinzentos, serão do
ravante de CÓI" ócrc, como os do "Afrika Korps", Dizem ainda as notí-
cias de origcm alel1lá que serú adotada, no futuro, para os lI'nifol'1nes
dos soldadns nazistas, aquela, llll'smR côr ócre, dos tanques. Não foi
revelado o llloti':o dessa medida; J1Ias, é proYú\'el que a côr cinzenta es

tiyesse ficando muito preta para os generais do Reieh.
�.e•••�®s@ oeo� ee .

.N()VA �1_l� l� (JA

Hio, 25 (A. N,) - Continún. a cd"
se nas altas esfel'as do futehól ca
rioca. pro"ocada pelo Vasco da
Gama, na oc.asHio em que disputa
va uma partida, com o fluminense,
fato sobejamente conhecido. Con
soante noticiálllos, verificou-se, a

renuncia do desemhargador Susse-
kinrl Mendonça do cargo de presi·
dente do Tribunal de Penas, a qtlC
se seguiu a renúncia do presidente
ela Federação Metl'Opolitana. Eis o

termo da renúncia do presidente
Vargas Neto: "Solidário com o d�
sembargador Mendonça, ex-presI
dente do Tribunal de Penas, que
re11lwciou êsse cargo por julgar a

solução dada, ontem, por aquele
Tribunal, incompatível com sua
mentalidade de juiz, que não pódc
votar o próprio de.sprestígio, re

Iluncio à presidência desLa Federa
ção. Agradeço aos clubes a solida
riedade e eolaboração; que, sempre
111e dispensaram, e, particularmen-
le, aos seus dirigentes, a, amizade
pessoal com que sempre me cerca
ram, Passo, nesta data, o cargo, aO

vice-presidente desta entidade, �e·
nhor J�orçtti .Junior".
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