
o presidente Roosevelt
� LONDRES,' 26 (U. P.) --- o PRESIDENTE ROOSEVELT DEVERÁ VISITAR LONDRES, NO "pRóXIMO :.�, �:- t f

PARTICIPAR NA REUNIÃO i DE WINSTON CHURCHILL COM o GENERAL DE GAULLE. FOI o I QUE IN
'. ..QU" iº� -JiB-

NAL LONDRINO "DAILY HERALD" AO AFIRMAR QUE o GENERAL DE GAULL E ACEITOU o CONVITE QUE LHE FOI
FORMULADO PELO PRIMEIRO MINISTRO BRITÂNICO.

irá a

Capturados mais de 1.100 nazistas

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO fLORES
__----------------------

Florianó;>olis- Sexta-letra, 26 �e Maio de 194.4Ano XXX I

9 mil aviões aliados estiveram em ação
Londres, 25 (D. P.) - Sete- nazistas. De acôrdo com infor- tros despachos "acrescentam

centos-e-cincoenta bombardei- i mações autorizadas, durante a I que importantes fôrças aéreas
ros pesados da RAF partícipa-.' jornada passada, cêrca de 9 mil norte-americanas, durante a

ram no ataque desfechado, na I aviões aliados, com bases na manhã de hoje, atacaram ínú
noite passada, contra Berlim e Inglaterra e na Itália, estive-/meros campos de avi:ação e ou

outras partes da Alemanha e
I

ram em ação contra as posi- tros objetivos no nordéste da
dos territórios ocupados pelos I ções militares ínímigas. Ou- França e na Bélgica.Dia do Teiegr.afista ,:'�:�:s:oa:: 10

Considerando .0 dia 24 de Rio, 26 (C. M.) .- Está sendo
maio como "DIa do Telegra- ld it I d S- JUstl- lia do Trabalho' Homenagem dos Dt·a· rl·os "ssocl·adosfista" o presidente da Repúbli� censtrul o, na. capl.a _

e ao
V

( R. »

ca assinou o seguinte decreto: Paulo, um abrigo enn-eeree com Rio, 25 (A. N.) - A Câmara a" moc·ldade' b"Considerando que transcor- capsddede para 10 mil peSS:làs. de Justica do Trabalho, numa pernam ucana
re no dia 24 de maio dIste ano

I _

-

- das suas últimas reuniões, in- Noticiam do Rio que os "Diários Associados", por inter-
o primeiro centenário da .inau- Livro! do Brasil terpretando o texto da conso- médio do "Diário de Pernambuco", oferecerão ao Centro Aca-

guração do telégrafo elétnco J?-0 para Por'lug;.!1
. lidação das leis do Trabalho,: dêmico da Faculdade de Direito de Recife um busto de Castro

continente americano, cuja Rio, 25 (A. N.) -- A pedido I resolveu que a transferência I Alves, de autoria ele um dos mais destacados escultores brasí
iniciativa é de autoria de S�- do embaixado:" �)l'asileiro em

I para o serviço diurno do [Ieiros, COJ110 homenagem aos moços da Faculdade, pela arden
muel Morse, e usando da atr�-, Portugal, o ministro Gu�t.avo! empregado que sempre trab�- te participação nas mias recentes manifestações do altivo es

buição que lhe confere o arti-
I Capanema acaba de sollclt.ar Ilhou em serviço noturno equí-] pírito do povo pernambucano.

go 180 da Constituição decre-: ao diretor do Instituto NacIO-' vale a uma alteração unilate- !--------------------------
ta:

. Inal do ,Livro qu� o�"ganize, �om ral do contrato de trabalh_o, 'Convocando olicials da ReservaArtigo único - O dia 24 de, a maior
_ urgen�la possl_vel, desde que com a mesma nao :

'

__

maio será considerado em to- uma coleçao de livros publica- concorde o empregado trans
do o país como o "Dia d� Tel�- : dos pelo Ministél:io da Educa- ferido.
graíista", revogadas as dl.SPOSl. ção, versando sobre assuntos .;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;_;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;__�
ções em contrário". históricos, filologicos e �tno-
Nio�ser'---------·--.� �����os e���i:a�:l�:r�����a�' Dr. Artur Pereira
embaixatriz Dentre os livros que serão I e Oliveira Esta' suspenso o auxl'II·O a' Turqul·aRio 25 (A. N.) - o vesper- enviados deverão ser íncluídos ],

l'
r bli d d Estará novamente nesta Ca- ,

tino "O Globo", publica o se- os volumes ja pu ica o� as
pital, onde voltará a residir Washington, 26 (U. P.) - Bolívia dera bons resultados,

guínte: "A senhora Flor de
I "Obras Completas d� RU� B�r- e clinicar. nos primeiros dias Foi suspenso, já há algum tem-1Mas o representante do Depar-

Trujillo Mayrink Veiga, ao bosa" e outros relat�vo.s a HIS� de Junho.

I[PO,
O auxílio de empréstimos e tamento de Estado limitou-se

contrário do que informa u� I, tória Colonial 1_?rasllelr�, Es- Clínica Geral de Adultos arrendamentos à 'rurquía ..Es- a repetir que era cedo para in-
t deverá lo Doencas das crianças I ftelegrama de Washing on, nao, ses livros everao seguir pe Laborat6rio de Análises

I
sa suspensão atinge, me USlVe, ormar qualquer coisa, por isso

será nomeada embaixatriz da' vapor português "Colonial". Clínicas. armamentos e artigos de con-] que a troca de consultas, com

Icepública Dominicana em - sumo civil. A informação foi os demais países americanos,
Washington. Antes de se con- "ter 15 de J·unho -

-

prestada pessoalmente pelo ainda não começara.
sorcíar com o industrial bra- liRl.0, 25 (A. N.) _ O pre- Para B. Aires

.

sub-secretário de Estado Stet- _ -..;1'_ - -. ", __

sileiro Antenor Mayrink Veiga, tinius. O sub-chanceler declí-
a ilustre dama renunciou, em sidente da República assinou Rio, 25 (A. N.).- Seguiu nou comentar as declarações Ao pessoal do
caráter definitivo, a carreira decreto, prorrogando até 15 de hoje para Buenos Aires o che-

de Churchill, em relação à Recenseamento
diplomática. Foi essa a .infor- junho próximo o pr�zo para a fe do S_etor de C�IÇ�dos da Mo� Turquia acr�scentando que só Rio, 25 (A. N.) O pre
mação que obtivemos hOJe do entrega de d�c�a�aç0es de lu- bilizaç�o EconomlCa que val

o faria depols de ler completa- sidente da República assmou

distinto oasal". 'cros extraordmanos. estudar o problema. do calçado mente o discurso do primeiro Decreto-lei, concedendo au-
_________________ popular na Argentma, ..

tro britânico No entan mento geral de salários e insti-

Doutores em calcas e paletós••• íl-..-h�go------a---.rM--.,.·o-_·s--;,�-·n··-� 1;��n�an.ifestO':l a cr�nça de qu; tuindo o regime de salário-fa-
�

,

f c' anal' sob auspícios d�-t \J e n ut� Churchlll estIvesse com a ra- mília ao pessoal do Serviço
, RIO, 25 (A. N.) - Começo�l a. un 1,

• �1 custeada um:1 Londres 25 (U P) _ Infor- zão, quando afirmou que a si- Nacional de Recenseamento.
Confederação �rasi:.e�!·a, �1: in(tl:.tr��s__: �o�s��a de Alf�iate�� mações pr�cedentes' de MoscoU I tuação russo-polonesa não .é O aumento é concedido nos
das escol'àS maIS oIIgll1aIS (f!, I aSl

'1 t' <\. indicam que chegou ontem tão séria como parece superfl- termos que foi concedido o au-
Nela �e �ormarã�d" d��ltO�!\a ::�1 ��IÇ��n��I�t�sm�sl��l�n�s·c�-' àquela capital o representante

i cialmente. Os jor!lalistas, apro� mento de vencimentos para o

frequenCla tem SI o gran
N

'

N rin- (do govêrno italiano junto ao
I veitando o enseJo, pergunta� funcionalismo público e come

mo feminino. Os cursos ter�o a duraça? de U:11tn� e stad� te-I govêrnb russo senhor pietro 'ram ainda a Stettinius se a via- çará a vigorar de Ia de janeiro'
cipal finalidade é a fornlaçao de perfeItos pIO ISSlona s

IQuaroni.' i gem do eml:lS,ixatlo�' Warren à dêste ano.
�oura. .

inimigo à retaguarda
::VOYa Iorque, 25 (1'. P.) - o sr, :JúUo Alvarez de VaYIl,

autlao ministro do Exterior do g'OYêrllO repuhltcano espa Ilhol,
em outruvístn concedida :10 <tiiírio "P}P', crttíeou o dlscurso

prouunciado, ontem, pelo sr. Winston Churchlll, no que, diz
respeito ii Espnuha do general Fraueo. Entre outras COIsa",
afirmou o sr . Alvarez de Yuyo que, devido à política aliada, 0'1

. exércitos das ::Vacões "Cuidas terão de travar a grande batalha

(10 oeste da Europa com o Inímlgo em sua retaguarda, no terri
tório espanhol.

COID o

Cadeia também serve para juiz
João Pessoa, 26 (Ex.) - O presidente da Côrte de Apelação

requisitou do chefe de Polícia a prisão do juiz Paulo Almeida

de Castro, da comarca de Caiçara, que foi condenado por aque

le Tribunal a um ano de prisão e perda do cargo, contra esse

magistrado foram feitas graves acusações de extorção e apli
cação indevida de penalidades.

"\�N��?s��f�n!.�r'!�?:�a��ã�����d��
"D. N. B." anuncia que poeb- d? a j.J-la e�lstencla c0n:- mf!e
bels emitiu mais um apelo de xivel tenacidade e obs�m�ça?,
"mantenham-se firmes" a to- tenha perecido. A existência

dos os altos-oficiais germâni-! o:;. n�o-existênc�a. de uma na-

I cos, numa alocução aos mes-I çao nao se .condIclona pela su.a
./ mos dirigida, tratando da si-' f�rça material, �as pela. de:l�

, tuação da guerr.a. O �hefe da I sao e �elo" co�tro.le ge Vlg�ro
propaganda nazista disse tex-I sos J?-ervos. Coraç?�s faltes,
tualmente: "Não encontramos e, acima de tudo, a firme reso

nenhum exemplo, na história,11ução de jamais ceder".

Nápoles, 25 (U. P.) - O general Alexander, em ordem-do
dia divulgada hoje, de-stacou a importância das posições aliadas
na cabeça-ele-ponte de Anzio no resultado da atual batalha na

Itália. Nossas fôrças, na cabeça-de-ponte de Anzio - declarou
Alexander - detiveram grandes contingentes inimigos, ao

mesmo tempo em que obrigavam os nazistas a combater numa
grande extensão, facilitando, dessa forma, a investida do Quin
to e Oitavo Exércitos. Nas últimas 48 horas de luta, na cabeça
de-ponte de Anzio, foram capturados mais de 1.100 soldados
nazistas.H. 9116

FRANÇA REAGE

II'
�
"

o mlnlstro
da Polônia II

Um soldado francês, nas montanhas da Itália, vlgla as

posi.foes inimigas de um posto de ob�!3rvação. Ao lado,
ao alto, vê-se, o cadáver de um alemão, morto em ccm

bate. Os franceses, equipados com armamentos norte

americanos. participam da luta em várias frentes de

guerra e marcharão na vanguarda das poderosas tropos
que. em breve, libertarão a sua martirizada pátria.

(F6to da Inter.Americana).

Rio, 25 (A. N.) - Via aérea,
seguiu hoje para Curitiba o sr.

Thadeu Skowronsky ministro
da Polônia nesta capital, acom
panhado do primeiro secretá
rio da legação do mesmo país.
O referido diplomata viaja a

convite do interventor para
naense afim-de visitar as ínsti
tuicões e estabelecimentos de
ensino do Paraná.

Deixou 200 milhões
de cruzeiros
Rio, 26 (C. M.) - Foi ter

minado o inventário dos bens
deixados pelo industrial Ber
nardo Martins Catarino, fale
cido na capital bahiana. Os
bens foram avaliados, aproxi
madamente, em 200 milhões
de cruzeiros.

lHO, 2.') (A. X.) - Continuam sendo eouvocados, para o

serviço ativo 110 Exército, ofícínís da reserva de segunda linha,
desde simples tenentes até coroneís. Ainda hoje o lUinistél'Í()
{la Guerra divulg?u mais uma gTunde lista. de convocados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Sexta ..'eira. 26 de Maio de 1944

E S T A D O I Um pedido que faltou
Diário vespertino I RIO (Especial) - Diz o meudas. Nos Estados Unidos e

! "Diário de Notícias" que "a na Inglaterra, uma série de

,Cl�s.s.ica p�r�grinação ao san- p�'ovidências foi, de�de o .iní-

ftuano
de Fátima, em Portugal, I CIO, assentada para Impedir a

realizou-se êste ano com uma I inflação, fenômeno decorrente
l concorrêncía excepcional. Mais Ida abundância de máu dinheí

I de cem mil romeiros, que dis-Iro num tempo de mercadorias

! punham de bem maior soma I escassas. l'!.esses países, o cust.o II de dinheiro êst� ano que no I d� vida nao deu PUl?S verti

passado. Tambem os preços i gmosos, e do organismo so

ls u b i r a m vertiginosamente. I cial se cuida permanentemente
, Uma xicara de café custava I de eliminar as toxinas do mal.
j agora dezoito céntimos, ao pas-IMas, na China, por _exemplo, o

I so que, há doze meses passa- fenômeno da inflação chegou
! d?s, _podia-se bebê-la por

.

três I a tai� e�t�err:os, que, talvez,
I céntimos. As pequenas rma- o maior immigo, no atual mo

I gens e os rosários quíntuplíca-]menta, dos chineses. não sejam �-�'!!l!:'l!!I!!!!!!'!!!I!'�.
, ram de preco. Diante do quê, os nipões, mas precisamente a - .. -- -- - ------- -.---.---

um peregrino in�eligente .

fez referida inflaç�o.. _ rfiTh�nR �S 'E] VliNfi IH.' IUltercâmbio'a seguinte reflexao: "O Bispo O combate a mflaçao, quel �JUlii�r li ij [! na&)
de Leiria pediu a Nossa Senho- por toda parte constitue agora CASAS culturalra de Fátima saúde para os en- preocupação máxima dos go- !

Vendem-se: uma na Rua Fernan-
.

fermos e paz para o mundo'

I'
vemos na frente interna têm (do M�chado,. com 4 quartos, 2 sa- WASHINGTON (INTER-

t'
, ,

., .' Ilr.1S, copa coz inho , terreno plano, AMERICANA) O bibliotemas, também poderia ter pedi- de seguir os rumos ja Iixados

I medindo 6.40x50 preço o-s 25.000,00 ,,�.
J.

•

-

..-
do que nos livrasse da infla- pela doutrina, completados Tres na Rua Uruguay, de madei- cano Macl.eísh, da B�bllOte
cão". com as medidas peculiares a I

ro , �odas alugados. terreno p lcno , �a do CO�l?resso, anunciou ha
o

Eis na verdade um grande cada país a cada situacão. Não medmdo IOx58 po� o-s 20.000,00; I mas na cidade de Nova York,
• ')eI'l'g'O' dêstes dias'· a ínflacão há dúvid� porém que' a resís-

Uma e:nhCoquel,ros'd�om 3

qubaAr-1 por ocasião da comemoração1 _. c.:.. . , ,
.

tos, coz'rn a, sa a, rspenso.. 00 �r. S d L' N' 1
,Se não houver medidas pru- tência econômica e financeira água, medindo o terreno 30x12xl.5 � ,emana o. l:,ro ac�onaJ.teu' Lutero Vargas 1 dentes e eficazes para conjurá- das estruturas de cada povo por Cr$ 12.000,00.. . I �usso que a.BIblloteca. plane-•
11a a inflação poderá desmora- precisa defender-se. com êxito I Uma na rua Almu?-nte AIV1m, ja estabelecei um Centro Cul-

� �. '
. "A .

'

d ,'com 2 quartos, sala, d iaperiso , va

I
tural Eslavo de Intercâmbio

Rio tA N) _ Os oficiais lllzar o orgamsmo econormco de uma d?enç� capa� .

e PI 0-, ronda e+c.. terreno com 22x50 por . .' , . �

, .'
..

, i com repercussões sociais tre- vocal' alucinações SOCIaIS Cr$ 25.000,00. lm�mstlco ent�� o"
.. ��tadosmédicos da FAB ofere?e�am a.ol �()_()""'()'4lIII&()_() ()�

..

().-.()....()�._.()_()

.....(�I Uma na Praça da Bandeira, com Unidos e a União Soviética. O

r.l�'. Lutero Vargas, med�co CI-

C RTA.. ZE'. S.- D.O I A. ! dois pa�imentos, 3 quartos, banhei' I sr. MacLeish declarou que ê.S-'1:1, .que ac�ba de concluir o es- i '
.' ; �� [ ro, cozmha. Preço de venda Cr$ te Centro Eslavo "fará impor-

'�aglO e fOI nomeado 2°

tenen-I
.

. �' =ti

160;�00,oo. D d tante contribuição no período.. d da Aeroná t' L'_...... _ vma na rua eo oro com terreno, .•.e a reserva a eronau ica, �o.n: tia ieira HO'i"i de 10,25 metros de frente por 56 de de apos guerra, quando os In-

� esp�da regulamentar, Aq�e. _:._ 1 fundos por 80.000,0� �ruzeiros. terêsses americanos na Iítera-
.he fOI entre.gue,. e� cenmom� C i·��� C')o EO i Uma na rua Curlhbano�. com 3 tura russa e os ínperêsses rus-
de grande símplicídade realí- . . ,,�1i (.ti' ,,'$ . "".... I �uortos. varanda" hcmhe iro com

SOS na literatura americana
d bi d f' d � 'to.,.: . .�lJ agua quente e frla etc., por Cr$ Aza a no ga mete a che Ia o "

2200000 exijam extensas referencias e
Serviço de Saúde da Aeronáu- A's 8 h�as I Urn'a �a rua Oswaldo Cruz (Es- serviços bibliográficos".tica, pelo coronel Godinho dosl Em homenagem à «LEGIAO BRASILEIRA DE

I
treito) 3 quartos, sala etc

.. tetreno

Santos. Agradecendo, o tenen-l ASSISTENCIA» I com 16x32 por 16.00.0,00.
.

L t . V declarou uue l , , RAMOUNT· Uma na rua Bocc iuvo, com todote u ela. argas ec arou que, Avanr-prem.êre da 'espetacular película da PA ·1 conforto (duas residenciasl por Cr$
conservarIa sempre a espada I Lo,ô_úa-O Branc.a 70.000,00.
que lhe era oferecida e que lhe I iL>SI Urna no rua General Bittencourt
recordaria a honra que mar·-"

Claudette Colbert, Paulette Goddard, Verônica Lake e
por 35000 cruzeiros.

•

cará O início de sua participa-I, �.om Uma no rua Visconde ae Ouro
COMPRGEORGE REEVES. "a sensação do momento}) e Preto por 22.000 cruzeiros. A e

ção no serviço de guerra, e
SONNY TUFTS. outro «novato». U.ma em Coqueiros, ótima resi- VENDE

que incorporando-se ao qua- A dência, na praia. por 15.000 cru-

r
·

d· 'd f
A d' maior realizaç3.'J cinem2.tJgráfica de todos os tempo zeiros. Idír.mos por-ra as orças arma as, que COMPLEMENTO NACIONAL,'Natural)

seguem para o campo da luta, TERRENOS tuguês, espa-

nada mais fazia do que obede-I PERICIA E PRECISÃO (Short) Vendem-se um no Avenida Trom- ,'t 1'1 n�ol',froncês,
) powski. terreno plano, medindo - -

,
lngles, etc.

cer às palavras do Presidente i FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades.
. l2x37 por Cr$ 15.000.00; I R P' R 1"_ A' _

da R'epública, quando afirmou Preços: Cr$ 4,00, (Uni co) GelaI 2,00 ·Imp. até 10 anos" Um na Avenidó Mauro Ramos, oman�e: oes�a.' e 19l�O., Vlaçao,

q:le "tedos os bons brasileiros 'I -

A , _
,

,clem idem 155x45 or Cr$12.000 00. Ma.t';lma�lCa, Fl�lCO. QUlmlca" Ge�.
t· 'I·�TENÇAO - Por força do contrato, estao suspensas todE's as U

.

R' JP 'd' '10gla, MIneralogIa, Enganharla Cl-
no momen o preCISO acorre m na ua aguaruna. 1 em'l 'l't 1 C

. .

- d"d -I entradas de favôr e permanente�, exceptuando· unicamente dem, 10,,32 por Cr$ 7.500.00. VI, mIl ar e navo, arpmtar�o,rao aos seus qua ros, um os
A

.

U C b .,

t Desenho, Saneamento, MetalurgIa,
lt

-

d f'· Imprensa e utofldades.. m na rua am orlU, erreno
EI t

.

'd d R 'do Máqui Mna exa acao a mesma e e
O )Jo�. o med,'ndc 30x50 por 24.000,00 e nCl.a �, .

a la, r:as, ,?:
d 'd'd

'
.

p't· i As entradas para a avant.premiere de hoie no Cine dean .,

tores, Hldráuhca, AlvenarIa, Agrl'seI I os a VIver para a anal -, d f d 14 hOfas.
·ruzeiros.

cultura, Veterinária. Contabilidade,
e a morrer pela Pátria". O te- encontrar·se·ao a ven a,. a par Ir as Um na rua Almirante Alvim,

Dicionárics, etc, etc.

) I 'om 9x45 metros por 11.000,00.nente Lutero Vargas vai servir
J Um na rua Camboriu com 25x45

no primeiro Grupo de Aviação (INE « IMP IrD I L)} metros, vende· se também a me-

de Caça, devendo seguir den- .' I··.. I; I'\. U '

tode por 2�.000,00 cruzeiros. I SOAbre O reOIFmetl'O de breves dias para reu" Informaçoes com A. L. ALVES. I y
l1ir-se á sua unidade. A's 7,30 horas: Ruo Deodoro 35.

b -,-
..

f
' ,

j' adorc.v ·1, Um ótimo lote em João Pessôa, O l'illanOJane Withers, no seu melhor i1me, que e um" cone ia
com ômbus à frente, Cr$ 10.000.0.0

juntamente com os Irmãos Ritz: ,_ \Vashington, (D. P.)

3 t d Chegou a Washington o em-

capace es e aço M ' · baixador V"arren, que foi a Bu-

COMPLEMENTO NACIONAL (Nat) oveI S lívia. afim-de estudar a situa,

A VOZ DO MUNDO (Atualidad�s) ção política daquele país. O en-

Preço Cr$ 3,00, e 2,00 "Imp. ate 10 anos». Comprar, vender ou alugar viado do departamento de Es
tado iniciou imediatamenu'
sua conferência com o secretá
rio Rull e o sub-secretário
Stettinius. Interrogado pelos
jornalistas, declarou êste últi
mo ser ainda muito cedo para
comentar as impressões de
Warren. No entanto. é crençi1
geral de que o depoimelito dI)
embaixador influirá favoravel ..

mente na possibilidade do re

conhecimento do regime de La
Paz.

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5

I
Caixa Postol, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edi!.

I Próprio). Telegramas: "PRIMUS"

31 Agentes
nos principais municipios

do Estado

10

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

I Te1. 1022 - Cx. postal 138

ASSINATURAS
Na Capítàl :

c-s
c-s
Cr$
Cr$
Cr$

i Ano
I Semestre

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

Trimestre
vIcs

; Número avulso

I No Interior:
Ano . Cr$ 80,00

I
Scuiestre c-s 45,00

I Triiuestr-a Cr$ 25,00

I Anúncios mediante contrato.

I Os originais, mesmo não publi
I ('a<'los, não serão devolvidos.

I

I·
.\

direção. não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

arti gos assin ados

Uma tspada ao

lrmandade do Qivino Espírito
Santo e Asilo de Orfãs
«(5. Vicente de Paulo»

festa do Divino Espírito Sant�
De ordem do irmão Provedor,

torno público que a festa do Di
'Tino Espírito Santo se realizará

��:nd!a:e;�'in:; p:o!�a:a:co�rente, Diz que o plano não é original I.De 19 a 27: novenas. às 18,30 Rio,
r

• (A. N.) - O professor Ascendino Cunha, conheci-
horas;. ,do economista e financista brasileiro, que esteve durante lon
, Domm�o de Pentecaste�� as 6,3�1 gos anos na Inglaterra, manifestando-se à imprensa local sô-
noras. mISSa com comun ao gere. I , .

N
-

U'd . t t Idos Irmãos e Irmãs; às 8 horarl. I bre O plano monetarIO das açoes III ,as, 1 ecen emen e SU)-

missa solene, com assistência do metido à apreciação do Brasil, declarou que o mesmo não en
Exmo

..
e Revmo. Sr. Arc�bispo Me-

cerra novidade e não é mais do que uma variante do próprio
tJ:'opohtano, que pregara ao Evan-

plano monetário brasileiro, aprovado há meses, quando dagelho; I - .

,.
.. C· b'l' d

.

Segunda e terça-feira, haver;Í l'euniao no RlO do prImeIro ongresso raSl eIra e econOlnla.
missa rezada às 7,30 horas.
Durante a festa. haverá quer

messe e leilão de prendas e massas,

no local do costume.

'Florianópolis, 18 de Maio de 194'1.
CANDIDO FREITAS Correias de transmissão

V ..

Vendem-sp. a preços baratíssimos,'
sem competência. e diretamente

da. Fábrica!

Sapataria
hua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

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

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

PRÊMIO MA IOR CR s 6.250,00

HdH

Muitos bonif.cccô as e médico graiis
Tudo isto por apenas c.s LOO

1,:4/! I

�.. melhores

�í���'�.Xg;;"""".[.l"MN �..�ri••*'.I."J.J.I..t•.•t b � N � ..

Fabricante e distribuidores das afamados con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cosemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
poro alfai,.ltes. que recebe diretame'nte dos

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
fábricas, A Coso "A CAPITAL" chamo o atenção dos

visita antes de efetuarem suas c�mpras. MATRIZ em

NOVOS e
USADOS

só no

d'Avila

A
·

SERVIDORa I

[a maior orgonização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

CASA l\I1!SCl!:LANEA, Glstn·
buidora dos Rádios R. C. A

I Victor, Vávulas e D.sicos,
Rua Trajano. 12.
=

MACHADO & CIA. Dr. Newton
Operações -. Vias Urinarias" Doen
ças dos intestinos, réto e anus

-- HemorroIdas. Tratamento da
colite amebiana.

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

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em dIante

Re'lid: Vidal Ramos. 66.
Fone 1067.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As plantas do dirigível
RIO, 25 (A. N.) �-- PARA FIGURAR NO MUSÊU DA; AERONÁUTICA, FORAM ENTREGUES AO MINISTRO SALGADO FI

LHO AS PLANTAS DO DIRIGíVEL "PAX", IDEADO POR AUGUSTO SEVERO E· NO QUAL O IMORTAL PRECURSOR DA

AVIAÇÃO VOOU SôBRE PARIS, ENCONTRANDO A MORTE, DE MANEIRA TRÁGICA. ESSAS PLANTAS� EMBORA CONS

TITUAM PRECIOSíSSIMA RELíQUIA, ESTAVAM ABANDONADAS COMO COISA INúTIL ENTRE PAPÉIS VELHO� NO PO�

RÃO DE UM PARDIEIRO NOS SUBÚRBIOS, ONDE FORAM ENCONTRADAS� POR ACASO, PELO PINTOR _ANTôNIO
JOAQUIM DE. BARROS PINTO.

.tn f3m

"Pax"
I

===

.••.o.•.o..esg............ I

IVida Social i I
: .
••0•••••' .

SONNY TUFTS
Ninguem conseguiu até hoje en

t ro r para o cinema da maneira
, corn o Sonny Tufts o fez. Ele s irn

plesmente apresentou·se nos est ú

dias e pediu um papel. Pois não é

que a tenderam logo ao seu pedi
do?" Contra todas as espectcrti
vos, numa decisão sem precedentes
em Hollywood, os estúdios confia
ram ao ilustre desconhecido um

papel de destaque em «A Legião
Branca» o filme que o Odeon Jon

çará hoje em avant·premiêre e em

homenagem d Legião Brasileira
de Assistência,
Ele é, apenas, o galã da adorá·

vel Paulette Goddard, o que, além
de constituir agradável prazer para
qualquer rapaz da bom gôsto, é

algo de entontecer a muitos galãs
veteranos. !

A x IVERSARIOS

Transcorre hoje o aniversário do
nosso estimado conterrâneo sr.

Dorival da Silva Lino, hábil tele

grafista e rcidio- telegrafista • Fun

cionário da D.R.C.T. e dedicado
auxiliar da redação do «Estado».

Fazem anos hoJe:
sras.: Laurita Matos e Maria de

Lurdes da Luz Medeiros Beck;
srita. Zita Moritz;
srs.: Antônio P 'Sbissa, Heitor

Bittencourt da Silveira, Afonso

Liberato, Antônio Rodrigues. Júlio
José Floria;,o e Otávio Medeiros da

Costa;
menina Marta Veiga;
meninos Nilton Voz e Manoel

Ramos de Sousa.

Clubes:
Já se sente o cheiro de pólvora

das bombas atiradas pela crian

çada, e já o Lira mobiliza seus

esforços no sentido de dar maior
brilho à noite de São João, no

animada «soirée» que realizará no

dia 24 de junho. Teremos. assim,
uma verdadeira Festa Joanino,
com distribuição de queimado,
pinhão, melado, batata doce, etc.,
etc. A postos, pois. sócios do s irn

pático clube da colina}

o PRECEITO DO DIA
Só o exame microscópico do ma

terial colhido na lesão póde deter·
minar se uma ferida é sifilítica 01.1

não. Antes de «tratar», com po

modas e substâncias cáusticas,
uma «inflamação» licallzada nOE

órgãos genitais, procure mostrá-la
ao m�dico. SNES.

Os espiões
de Tanger
Londres, 24 (U. P.) -- Foi alemão, de 10 mil toneladas,

fechado, ontem, o consulado que navegava em águas do
. alemão em Tanger. Essa infor-!BáltiCO. Outros despachos sa

macão foi fornecida, hoje, na lientam que as fôrças aéreas
Câmara dos Comuns pelo mi- estão participando ativamente

nistro do Exterior, sr. Antho- nos preparativos para o início

ny Eden, na base de uma no- de nova ofensiva geral sovíétí
tícia, que lhe foi remetida pe- ca, a qual parece estar imínen
lo cônsul geral britânico em te.

Tanger. O titular do Exterior ---

acrescentou que nove funcio- PleUI·potencl·a" rl·os'nanos diplomáticos alemães
deixarão hoje Tanger e que os polonesesdemais sairão daquela cidade
dentro dos próximos dias.

Mais contribuicões
valiosas
o prometido .é devido. Por

isso aqui estamos, de novo,
afim de trazer ao ministro

Capanema outra "contri

buição", que julgamos "pre
ciosas", para encaminha
mento do problema da orto

grafia nacional.
Colhemo-la em ótima, na

melhor fonte: o "Diário Ofi
cial".
Segundo se lê no seu nú

mero de ontem, at'e a ortiern

alfabética está alterada.
Publicou êsse orção, a fo

lhas tantas, uma extensa

relação de nomes próprios.
E que se verifica? Enquanto
uns obedecem à simplifica
ção, OutTOS mantêm a com

plicação. Há Waldemar e

Valdemar; vauiir e Waldir;
Walter e valõer. Rui perde
o "y" e Pery e Juranâur os

guardam. Artur; aparece
sem H, mas Athos o resPli
ta, de chapéu na mão.
Mas não é só: a contribui

ção mais preciosa está na

acima citada modificação
da ordem alfabética. Imagi
ne-se que foi suprimido o H
de Hélio, embora conserva

do o de Heitor e Homero ...
Coisas da simplificação. En
tretanto, mesmo sem o seu

H, os éuos continuavam a

figurar entre os nomes da
letra H ... Igual sina tive
ram os Horácios: foram
transformados em Orácios

(Nossa Senhorat ), mas nem

-por isso saíram da família
H: aparecem entre um H0-

mero e um Hilton... Um

sr. Gethro passou incólume,
mas um sr. Demóstenes lá

perdeu o seu H ...
esses exemplos, extraídos,

repetimos, das páginas do
•

"Diário Oficial", consti-

tuem, a nosso humilde pa
recer, "contribuições pre
ciosas" - se não para en

sinar a escrever com acêrto,
ao menos para mostrar que
o sr. Gustavo Capanema
tem razão para julgar que
o melhor é 2JM se pensar
nisso por enquanto ... - L.

�. 'Felipe Xeri, Confessor
Nasceu em Florença aos 21

de julho de 1515 como filho às

pais que pertenciam. à nobreza.
Com igual fervor entregou-se
Felipe aos estudos como à prá
tica das virtudes. Em vista rIa

pouca fort.una aceitaram seus

pais a oferta de um rico paren
.e de adotar Felipe como su

cessor nos negócios e herdeiro
ela fortuna dêle. Felipe dírtgiu
3e para Monte Cassino em cuja
víz.inhança ficava a casa de seu

protetor. Mas, em breve, re

nunciou às riquezas indo para
Roma afim de estudar fílcsoída
e teologia. Já então distinguiu
se por sua caridade para com

os pobres. Paz-a poder aju
dá-los vendeu seus livros. Sem
ser ainda sacerdote come

çou a. trabalhar na cura de al
mas. Mais tarde, obedecendo
a seu confessor, fez-se ordenar
e em breve era o confessor mais

procurado de Roma. Vários Pa- lia' II'a" de hOJ-.e epas pediram seus conselhos e

lcostumavam beijar-lhe a mão Nápoles, 24 (U. P.) - O ga
\ em sinal de sua estima. Êle, binete italiano voltou a reunir
.

porém, nunca aceitou o chapéu se ontem, aprovando uma de
cardinalício muitas vezes ore- i claração, que favorece grande-
recido. Era nat.ural que outros' mente a política de boa vizi
homens se agrupassem ao po-I nhança da nova Itália. A nota
der dêle, e assim su;�iu a Con-I aprovada afirma: �

° plena con

gregação do Oratono. Neste, denaçao da po.lítíca fascista
cultivavam-se as ciências e as contra os desejos e ínterêsse
artes. Cuidado especial votava do povo e que acabou levando
Felipe à mocidade a qual sabia a Itália à guerra contra as Na
educa]' nos princípios da reli- ções Aliadas; 2° a Itália contí
gião. Suas virtudes caracterís- nuará na guerra até a cornple
ticas foram o amôr de Deus, a ta derrota de seu verdadeiro
devoção ao Ssm". Sacramento
e a veneração de Nossa Senho
ra. Como tinha predito, morreu
no dia 26 de maio de 1595.

o santo do dia r

o comando da Base
Aérea de P. Alegre
AssUI:"üU o comando da Ba

se Aérea de Porto Alegre, con

forme comunicação feita ao

gabinete do ministro, o tenen
te-coronel aviador Carlos Coe
lho.

Para iniciar
nova ofensiva
Moscou, 24 (U. P.) As

fôrças aéreas soviéticas afun
daram mais um transporte

Londres, 25 (U. P.) - Pleni
potenciários do govêrno de re

sistência polonês chegaram a

Moscou, procedentes elo terrrtó
rio da Polônia, afim-de avistar
se com os dirigentes da União
ele Patriotas poloneses. Reve
lou-se que será tratado o pro
blema do alistamento dos po
loneses para organização do
exército polonês de libertação,

Rivais também há

'Ina Albânia �!
Londres, 25 (U. P.) - Ofi

ciais britânicos sncontram-se
na Albânia, procurando unifi
car as fôrças de

guerrilheiroSIrivais, que atuam naquele país.
Foi o que informou na Câmara,
dos Comuns o více-premíer, sr.
Clement Attlee. .....__-_-,,-__-

.

DORIVAL DA S. LlNO
e

MARluA FLORES UNO
participam a seus pu

ren tes e amigos o rias

cimento de seu filhinho
LUIZ-SÉRGIO
Fpolis.. 21·5-44.

na bôco

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
é preservarmo - nos

Constipações. das Bronquites.
das Dôres de Garganta.

"0 Licença do O. N. S, P. No 186
�", • de 26.de Fevereiro 90:>"•

-'\.ten de 193ô Q(:f:J� Q'
11,0/ 0.002. EucalyplOI O.

Itália do futuro
inimigo: a Alemanha Nazista;
3° condenando invasões da
França, Grécia, Jugoeslávia,
Rússia e Albânia pelas fôrças
italianas; a Itália deseja ver a

Albânia restabelecer sua sobe
rania; 40 a Itália democrática
contribuirá, por todos os meios,
para a nova organização do
mundo, assegurando a prospe
ridade de todos os povos den
tro dos princípios da Carta do
Atlântico.

A. lxADIOLAR
de

GOMES CIA.JOÃO
Avisa a sua distinta freguesia que transferiu a motriz
de su

á Caso para a rua 15 de Novembro, 1.360. na
cidade de BJumenau. Nosso representante nesta capital
é o sr. Jacy Dcusseri, estabelecido na rua' Tiradentes.
n" 19 A. com quem deve ser tratado todo e qualquer

negócio de nossa firma.

sabotagem na França
Londres, 25 (U. P.) - A sa- reduzidos, em virtude da ação

botagern na França chegou a
I dos guerrilheiros. Ainda se

tal ponto, que quase todos os II gundo os mesmos informantes,
transformadores de alta tensão os nazistas fazem enorme es

e as comportas dos canais no fôrço para manter as suas co

interior do país foram destrui- municações através das estra
das pela ação dos valentes das da França ocidental e da
guerrilheiros "maquis". Inter- região do interior, que são sis
mações de fontes fidedignas temáticamente destruídas pelas
deixam entrever que o abaste- fôrças aéreas anglo-norte-ame
cimento de gás e de eletricída- I rícanas ou pelos patriotas.
de poderão ser suspensos ou
................... ............ - .....- .l"_-�..............,-......_- -_-__.....'""'""'.

F"ARMACIA ESPERANCA
do Farmacêntico NIl.O LAUS

....

Hoje e amanhã !leré a sua pref"ridJo
OrOIE.. ",,,clona18 ., escrangetras - Homoopatiall - Perfumarl...

Al.-tiKO. de borracha.
.

Ga.�ant,e.eol) a ..xata observância no receltu�o mfldtoo.

PREÇOS MÓDICOS.

Rua V. Meretes, 11 ORlfNTf
PETISCOS - Rol l-mops - Herrings - Pickles - Ccm c «

rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumados - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r
� Capttat e reservas :... Cr'

f 2) A D C 1
.

I C Multado CUras do balanço de 1942:Notas o iciais : 'fL . o egla x �arava-
f Mult'õll' em cinquenta cruze; I

Responsabilldades..... Cr$ 4.999.477.500,58Transcrever, para conheci-I na do Ar.
_. (C' �O) N F

o

A- Receita Cr$ 70.fW31.048,20
menta de quem interessar pos- Como podemos ver, sao dOls ros r

.

D ,O? O 1 etuno . _'.
Ativo......... . Cr$ 1(}5.961.9l7,70

,

't 8° la R s I Iça-o do I "lllbates que l)rOmetem pai,;;: por tel' Incltudo em seu quadro Sinistros pagos nos últlmos 10 anos , Cr$ 64.986.957,20sa, O 1 en1 ( e o 1 v.
.,'. ,

. _. _

C n elho Nacional de Des )01'- os seus "elevens", ach am-38 um amador em sltuaçao �r�'e- Responsabilidades. . .. . , .. Cr$ 76.736.401.306.20O s I

I
o .

d'
-

f
o . o'ular ° atleta Dplan1ar Vlel"3, Bens de ralz (prédios e terren0s) Cr$ 23.742.657,44tos ,que aprova as normas re- em otllnas con lçoes ISIcas. '" ,

,

-�. o' DIRETORES: _ Dr. Pamf1lo d'Ultra I"relre de Carvalho. Dr. Francisco
1 t·· 'd' '}' 11 S e"'I et·r - que, consoante o Iteu1 3 da

de Sã e Anísio Massorra.,a 1\ as a lSClp Ina, o ",) d.-
N t Of" 1 7/44

o

d
o

culos ele futeból, à organiza.ção

I'
China no Olímpico °L� .

leIa 11.. "sf� �o. era Agências e sub-agênclas em todo o território nacional. -' Sucursal no
.,

"d 1 d 'd "d' A ld J 'O' r'.' par l('Ipar el11 Jogos o IClau; a Uruguãl. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Elll'OpaG as atlvI ac es as entI a es rna o 010e" maIS con, ne.. t' 1 l' 28 1
.

11 e Afrlca.' .

'el CI
. .

t I par' Ir ( o (la c e JU 10.desportIvas: Cl' o por una, que aqm es 'eve I AGENTE EM FLORIANóPOUS"8" - Os campeonatos dai vários meses, assinou inscricão l
O "FI -.., C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Fclipl' Schml(lt, n. :li}. . .

1"
-

1 01" BI" < uunnense
Caixa Postal n. 19 _ Telefone 1.083 - Enel. TeJegr. "AIJIANÇA"pl'lmell'a e ter�elral'c lvlsoe2�,

I
pe o

d Il1B1PIICO. ex- umenau-
Rio (V. A.) - "O Fluminen- tcorre,sponc1entes as a meas r". ense, e umenau.
F C

o O'

• 1 b 1 B"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJA , BLUME·

(A:VIADOR) e C (JUVENIL) _ s: .. � o :ll1ICO c:: e co. la- NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
do item 2°, quando disputados

I
Augusto chegou I �ll que e tI-campe�? . e� seie ��'".:Z.::-::.-:;::.:::-.•;::;::;:;:;:;:;:;;;;:;:.,:pelas associacões de primeira Desde o dia 17 do mês em

c oSt·espor es Ctl�le �,ICE,I� men�e cllmbência de contratar o za- S I
. -". l1>ra Ira ou pra ICOU·. 1S o nu-

« � aO amerl·cano c(categona, serao Isentos da co·· c'lrso que se "l1contra em nos- i 1 t 1 glleiro Bedeu, assim como clc� U la
.

bralnça de ingressos, sempre I s; Capital o c�entro-avante Au-! n��'� c. e campeâna os g.a�.ldos entrar em entendimentos CaIr. Recen temente instaladaque passiveI, a juizo do presi-/O'usto que defendia o pavilhã�l� � f10tJeb, ,e1m cu adespelcol� I ,a- o médio Laerte, integrante do
d d F· d

- .

d ,o" '. O" oe. u e o -anl2, ar, ,pl0- ,�nesta capital, para ondu-.ente a e

era,çao, arn a qUf., I do Almore ,de Blumenau. .c'.' 1 5' tI ,t' ,

12" selecionado gaucho no último lação permanen te, equi.�'t d ' do,' llssIona, " a e ISIno, ,eVI an o-se espesa necessalla,
t

.

l' 18 f
" campeonato brasileiro. pado com todo conforto,.

'1' A d d'd el11S - mascu 1110
.

emln1-

IOS arbItras e seus

auxllaresl prova os e a verti os
12' b t ' '1 9" t' () COllg'l'esso ESIHll"tiYo Brnst· Ta está funcionando oconstituam quadro distinto, Aprovar o torneio inícIo 1'ea-1 nlo, 2'3' asqute e_Do, 7'.' Ir�oao leiro I-

d t d' d' o .

1 avo, ,na acao, , melou--
" SALÃO AMERICANO" ,Ilao remunetra °d' campos °t' e llzado la 1 de maIO e proc a- lhos e saltos, 5; esgrima, 13; Rio. - A C. B. D. transferi 'I,

I ?ito fi rua Visconde derepresentan es as respec lvas mar vencedor a vista dos reIa- l'b 1 l' l' f
. em virtude dos preparativos le- Ouro Preto, n. 2 (ao lado. - "

1 d
vo el o - mascu lno, ,en11- ;assocIaçoes . tórios, o quadro c e ama ores nino, 2. vados a efeitos para os jogos do "Belo Horizonte").do Avaí F. C. Brasil x Uruguai, o CongressoPrõxima rodada Interessado na aquisição de Esportivo Brasileiro, que esta-

Em disputa elo campeonato Aprovar o jogo de campeo- g'aildlOs va marcado para a segunda
de amadores, encontrar-se-ão I nato da la. Divisão de Amado- Pelotas, (V. A.) - Aguarda.- quin zena do mês corrente. O
no próximo domingo, os se-Ires, realizado dia 7 de mal,)" se nesta cidade a próxima clH;- conclave dos dirigentes do es
guintes quadros: I entre os clubes Caravana do Ar I gada do ex-pivot do

Fluminen-l, porte
nacional será inaugura-

l) Avaí F. C. x Lopes Vieira' E. C. e Bocaiuva. S. C., contan-I se, Brant, que C01110 emissário do, provavelmente, a 4 de julho
F. C.

..' Hlo-se um (:1) ponto paJ;'� ",ada I do tl:i(;olQ�' oarioca, tl'?,�'4 fi, in .. :pr6xh'\1.O,

({Lira Tenis Clube»
O

-

UM EX_EMPLO 'clube por haverem empatado

I por 3 tentos a 3.
Ainda permanece na memória de todos os desportistas eh b) -:- �d.vertir o a!leta ama-

cidade a espetacular derrota sofrida pelo Paula ,Hamos H C., Ida: I-����n�) .Magalhaes, por se

semanas atraz, frente ao poderoso conjunto do Colegial. tei dirig ido <1, mesa, abau?(JQual foi o motivo que levou o campeão ele amadores de' nand? o_gramado. sem a devida
lD43 a baquear ante um advcrsárío quase totalmcnte integrado I pernnssao .do arbitro e, vo ltan
por meninos, por uma contagem bastante amarga? I do: a S,egUll', sem ao mesmo sp

E bem certo que a diretoria elo Paula Ramos andou às

VOI-j
ter apr esentado.

tas com uma situação bem crítica na formação do seu "ou ze
'

. Apl'oyara o �o?o_ de �'al1:peo-1E a gravidade do problema foi aumentando. Era necessá- n�to ela 1 DIvIsa0 real izada
rio que tal mal viesse a ser sanado o quanto antes. ,i dia 7 elo corrente entre os clu-

A zaga, constituida por Luiz e Aníbal falhava constante- bes P�ula Ramos E. C. � A. D.
êl18nte e a linha dianteira, formada por Laerte, Lebeta, Dutra, [Colegial, contando-.se dOIS pon
Fornerolli e Abelardo nada de proveitoso apresentava, visto I tos �o A. D. Cole_?Ial por ter
não haver entendimento entre êles. I venCI�o por 3 (tres) tentos e 1

Após vários "trainings" o "coach" Ranulfo conseguiu re- (um),. I
solver o problema que tanto 1 reocupava à diretoria ela novell b) � Advert.ír os atl;�as Iagremiação .

amador es da. A.. D. Colcgtal,

IO "player" Bruno, que foi uma das suas mais vigorosas i Jonas Andríaní e C�rlos A.
,figmas no campeonato de 4;3, pass�u a integral' novamente o I Seara, por tel'en:. ass:�a�o a

clube, o mesmo acontecendo com Mmela. sumula de maneu a dn er "a ela
A inclusão de Bruno na zaga, ao lado de Luiz, em substi.-, a�sinada na respectiva inser-i-

tuiçâo a Aníbal, foi a prtmeírn resolução elo técnico. Iça0; .

.

A posição de extrema direita pa,�sou a pertencer a Carioni, 1 ,C)., _. adv�rt:r o C�ra:r�na :10ViStO que Laerte pouco tem P;'OdUZIdo. AI E. C., �?l nao ter apresenta-
Lebeta também nada de aproveítável fêz como meia di- I do o auxIlIar. de �rbItro, con

'reíta. Seu lugar foi .cedído a Mínela, por saber construir os ata-I forr:1e c1e;�nmnaçao cO�1�tan1'e I

ques e apresentar melhor preparo físico e técnico. F'oruei-ollí , I elo Item o ela Nota OfICIal n'lDutra e Abelardo conservaram-se nos seus postos. I'
6/44 de 5 do cO�l'ente. I

Essas substituições, tão habilmente r,esolvidas por Ranul- (1). -. advertir, " le_v.andO-5, e ,Ifo, foram coroadas do mais completo êxito. l
em conta, ser a primeu a falta,

Preliando domin0'0 último contra o Bocaiuva o Paula os atletas amadores do Paula iRamos conseguiu o se� intento: abatendo-o por uma' das mais Ra�los E. C., Ja,ü'o�ilva e A�·tnr 1dilatadas contagens do atual certame amador.
. I J�Cll1to, "pela prática elo jog»

IO que mais nos despertou a atenção foi a esplêndida atua-. VIOlento.
.

c'� ° elos seus jogadores e o macnítíco estilo de íoso por êles I,' Aprovar o Jogo de carnpeo-.'" ,c J o'
t 1 1 a D'

. -

l' dapresentado. i n� o c a
'.' .

ivisao, rea iza o

Vadico, no arco, esteve bom. O gigantesco goleiro é um dos dia �4 de maio, entre os clubes
melhores guarda-valas arnadoi-istas. Luíz e Bruno jogaram a

Aval F. C. e.Netuno F. C., con:
contento. Os dois formaram uma excelente muralha contra os

tando-se dOIS pontos ao Aval
ataques adversários. A linha média, formada por Jacinto, Jair F. C. por ter vencido pelo esco

e Amauri, foi o ponto alto da equipe. Carioni salientou-se mui- I ri de 12 te�t?s � �ero e por � I
to pelas suas belíssimas jogada 8. É um ponteiro seguro. Mínela

I Netuno ter íncluído e.m s�u
coordenou bem os ataques e demonstrou grande ardor e com-I!, quadro um amador em situação
batividade 'nos lances. i Irregular.

Dutra não poude demonstrar a sua alta classe devido a I . -:
uma forte contusão que o obrgou a se retirar do gramado. (umprlU a penalidade
Fornerolli e Abelardo const.ituiram uma ótima ala esquerda. Dar por cumprida a penali ..

Se tal conjunto ti vesse enfrentado o Colegial é claro que o da�e imposta ao atléta amador
Paula Ramos não teria sofrido aquele revés. An Gonçalves, em 23 de de-

A medida apresentada pelo Paula Ramos, no devido tem- zembro de 1943 e constante da
po, é um exemplo digno de ser imitado pelas agremiações des-j �ota Of�cial D. 9(43, por ter
portívas que desejem apresentar os seus conjuntos reforçados.! esse �tleta, cumprtdo parte da

Parabens, pois, ao "entraineur" Ranulfo S. de Sousa pela' penalIdade.
maneira inteligente com que soube resolver tão difidl proble�11 .

ma, o que vem de confirmar a sua competência nos conhec[-I nscrltos
.

mentos do "associatíon ", extensivos a toda a intrépida e dis- Inscrever, em aditamento ao

ciplinada turma pela brilhante "performance" cumprida tren- item 4° pelo Figueirense F. C.
te a um dos cateaortsados arêmios amadoristas. os atletas amadores Osmundoo o

PEDRO PAU]�O ll'L\CHAno Vieira Dutra e Pedro Burigo.

apresenta suas

ÚLTIMP,S NOVIDADES
VENTO SUL, de Norman Douglas. Pela la. vez, no

Brasil, se traduz êste famoso romancista con-

temporâneo .

OS THIBAULT, de Roger M. du Gard. Prêmio No
bel. Considerado a maior tradução do ano. Em
dois volumes .. . .

A QUADRAGÉSIMA PORTA, de José Geraldo Viei
ra. Apontado como um dos nossos melhores
lívros elos últimos tempos .

FRONTEIRA AGRESTE, de Ivan Pedro de Mar
tins. Romance realista que suscitou ruidoso
"caso ,. literário .

LETHAS DA PROVÍNCIA, de Moysés Vellillho. Um
vigoroso e penetrante livro de crítica e ensaio

VIDAS DE ESTADISTAS FAMOSOS, de Dana e

Henry Thomas. Vinte curtas biografias de
célebres personagens da História .

GRANDES CATÓLICOS, pelo Pe. Claude William-
sou. Absorvente antologia de 46 biografias de

expoentes do catolicismo .

BOLÍVAR, de Emil Ludwig. Magistral biografia
do herói máximo da independência dos países
hispano-americanos .

HISTÓRIA DAS GRANDES ÓPERAS, de E. New
man. Personagens, enredo e movimentos mu-

sicais das 30 maiores óperas. 3 vols. . .

OS SOBRINHOS DE TIO SAM, de Arlindo Pas
qualini. O que viu e ouviu um repórter em vi�-
gern pelos EE. UU. e Canadá .

NO GALPÃO, de Darcy Azambuja. A 5a. edição
dessa coletânea de contos premiados pela Aca-
demia Brasileira '

.

A HORA ANTES DO AMANHECER, de Somerset
l\Iaugham. Um romance emocionante. Livro
filmado em Hollywood .

SAFIRA E A ESCRAVA, de Willa Cather. Obra que
revela ao nosso público uma romancista de
primeira água $12

NOITE EM BOMBAIM, ele Louis Bromfield. Mais
um vigoroso e tascínaute romance sôbre a

Índia moderna �n.i
PORTEIRA FECHADA. de Cyro Martins. Um belo

romance tocalízando o drama das populações
martinais gaúchas SI S

:\IINUANO, de Lauro Rodrigues. Versos gauchescos
em tOI'110 dos mais belos motivos poéticos do
Rio Grande

.

DIC'IONARIO ENCICLOPÉDICO BRASILEIRO.
Obra de consulta imprescindível - no escritó-
rio, II o lar e na escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $90
Pedidos às livrarias, ou pelo reembôlso postal - sem

aumento de despeza.

EDJ(ÓE5 GLOBO

Rua dos Andradas 1416-(aixa Postal/ 349-Porto Alegre

COMPANIDA "ALIANÇA DA. BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPOItTES

71.656.189,20

Preços módicos e

serviço garantido

$11

$30

$13

$60

$16

si»

$13

$3

I

I

Pl'emlgla o Govêl'no e ati

classes armadas, - ou Mer'ilI
um "quJnta· eoluDJ.t.". (L
J1l'b

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR Remuneração condigna do professor
RIO (Especial) - Acha-se

I
súmula das pretensões da la- ro por aula, até o limite máxí-

em mãos das autoridades do boriosa classe: mo de 6 cruzeiros, a partir do
ensino um estudo acêrca da re- 1.0) Remuneração condigna 4.0 ano de exercicio consecutí

muneração condigna do pro- para todos os professores do vo no mesmo estabelecimento;

J,essor, que é, com raras exce- Brasil, firmada em novas ba- 3.°) Irredutibilidade do salá

ções, a mesma de" antes da ses, o que dá, para o Distrito rio e do número de horas de

guerra. Federal, cêrca de 30 cruzeiros trabalho do professor, direito

Enquanto o govêrno não se por aula, nos cursos colegial e I esse, aliás, já reconhecido pe

pronuncia definitivamente sô- comercial técnico; cêrca de 20 la própria Justiça do Trabalho;
H it Ilbre o assunto, o Sindicato dos cruzeiros, nos cursos ginasial 4.°) A percepção integral dos
ospr a

Professores, pela sua Junta Go- e comercial básico; cêrca de 15 vencimentos, no caso de moles-

vernativa, de que é presidente cruzeiros, nos cursos artísticos tia, durante o período de 30

fone 1.444 O sr. Elpidio Pimenttel, vem de e profissional; cêrca de 10 cru- dias, direito também esse ulti

apresentar ao magisterio, às zeiros, nos cursos primaria e mamente reconhecido e procla
autoridades, aos diretores de jardim de infância; mado pelo ministro do Traba

escolas e ao público a seguinte I 2.°) O aumento de 1 cruzei- lho, Indústria e Comércio.

MÉ.DICO

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSLLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dos

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

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRlANCAS E ADULTOS
CONSUUl'óRJO: Rua lS"tUlCS Machado, 7 (Edifício S. Francisco),

Consultas das 10 às 1::! e das 14 às 15 horas
nESIDENCIA: nua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
_-------------------

._---------

DR. SAVA'S.LACERDA
Clínica lllt'dico-cirlu;gica de Olhos - Ouvidos. Nar-Iz - Garganta.
Diploma de h ab ilitaçúo do Conselho Nacional de Ofla lruo íogia.
CO;\lSllLT(J!nO -- Felipe Schmidt, ti. Das 14 às 18 horus. Fone J2;")9.
nES]J)J�?\"CIA - Conselheiro ;,IaJ ra, 77.

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SífiD1s do Centro ele Saúde

DOE;\lÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UnO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS - HAlOS INFnA-VERMELHOS E ULTH.A-VIOLETAS
CONSULTAS: elas 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

HES.: R. Joinvile, ,n - FONE 1648

OR. GUERREIRO DA FONSECA o sorteio será realizado no Edifício da Matriz da Caixa
('1,1.\[('.\ J)E ADl'JIl'OS E f'Rl:-\.N('.�S, DOEX(':-\S I?A l'E�LE,' DOENÇ.\S YE.-, Econômica Federal do Rio de Ianeiro na rua 13 de Maio ns.

1\BRlc.\S, ("OR,-\{'AO, !;'IGADO, ESTo�L'.GO, mxs, \ AIUZES, "lLCER,'\S A:>'Tl(,,\b. ',' •.
.

'

.

CO:\SCLTõRlO - Fellpc ;:-,lhnlldt - 34 (2 às 4.30)

133/35,
4° andar, concorrendo os titulas aos 63 pr-ermos seguintes:

J:ESID.i!:);C1A - EbDeV>E>, .Iún ior - 179 - Flonanópohb. 'l'ELEFOXE - 2\1761

Todos os (LIaS pela manhã em Pn lhoca e Santo Amaro.

Os chamados à tJa,rd€ ou à l1".'W t!e, CIll.- ser f�ilOS por 111t�nné(lJO do F'a rrna- 1 prêmio de
cêut Leu '\'l"llIUndo d'Acampora ma Ii a'l'Ina<Tl. Sao LlUlZ;. na Palhoça .

. \I,,;.de chmna(los a qualquer 1101'<1 <lo DIA ou <la :\'OITE.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRlJ1WIA GERAI, - ALTA CIRUltGlA - i\IOLflSTIAS DE SENHORAS - PArtTOS

•

Fot'mado pela Facut1dade de Medic1na da Universidade ele São Paulo, "nele Io i

Assiste» te por vár-ios anos do Serviço Cil"CI rg íco do Prof. Alípio Coi-r-ela _Neto..
Cirurgia do esLÔlnago e vias bídiares, lJltestll?-os delgado e grosso,. ttro íde, 1'l1:S,

próstata bexi.%'a útero, ovários e trompas. Var icocele, rnürooele, varizes e hérrría.
"

CO!\ SULT.""S:
das 2 às 5 horas, ii Rua F'e lipe Schimj(j\. 21 (altos da Casa Para iso ) . Tel. 1.598.

RESIDJ1:"'ICIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso :t� Aperfeif.oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CONSULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto c.os

lábadoe, das 16,30 às 18 horas - CONSULTÓRIO: Rua Jolio Pinto a. 7. sobrado -

"ooe: 1.46] _ Re8ldêncla: Rua Presidente Coutinbo, �3.

j DR. MARIO WENOHAUSEN
(Dlplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasil)

lf.x-Interno do Serviço de Cllilica .Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

CL]NICA Mil:DICA - .Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e Ii�SWENCIA: Rua FeU"P� Schmi<lt n. 3S - '.reI. 812. CONSULTAS":'" Da. ]6 "s 18.

- -�---_._------

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO 1

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com pr-ática nos hospitais europeus

Cl1nica médica em geral. pediatrIa, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

A8sl8te. Técnico: DR. PAULO TAYARJllS

Curso de Radiologia Cl1nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (8:10 Pau,

Lo'). Especializado em Higiene e sande

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neLro. - Gabinete de Raio X - Electro

canJllografla clínica .:_ Metabolismo ba

sar - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fLsioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clln!ca. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis

DR. SAULO RAMOS
ll:.pectallsta em moIésUaa de !lenho:"" -

Part08.

ALTA CIRURGIA ABDOMINllL: .,.to

mago, vesícula, ütero, ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTIC.A

00 PEH1NJllO - Hérnia., hídrocele, V&

etcocele. Tratamento sem <lor e operação
de Hemorroidas e varl.zes - Fracturas:

aparelhOll de Itêsso. Opéra nOll l(ospltal8
de FIorlanópoli&

Praça Pereira e Ollvelra, 10. Fone, 1.001.

1I0rirl,o: Du 1" la 111 hor.., diariamente.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirursrião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais. câncer do estômago, afe

ções das viii! biliares, rins. etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
PlIlmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia

Complr!o gabinete de Eletricidade
médiC'a: Ondas curtas e ,ultra-curo
tas. R!lio� .Jofra-Vermelhos e Raios
,

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

esquina Felipe Schmidt
Da8 9 às 12 hrs .• e das �4 às 17 hn

Telefone 1.475 ,

Dr. LAURO DAURA

SE��AS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do p�ís, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA. R· SA

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro
180 Sorteio de resgate, com prêmios,

Apólices Pernambucanas

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI
RO a visa ao público e, em particular, aos portadores daS

Apólices Pernambucanas, que fará realizar no dia 31 do cor

rente mês, às lO horas, o 18° sorteio de resgate, com pr êmio;»,
dêsses títulos, de que é a distribuidora.

das

s

Especialista em Doenças de Seuho

ras - Vias Ur lmárias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor'Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Trata,mento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genitaL feminino (U tero, cvârios,

trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovár íos, trompas). sem ope

ração). Tratamento de todos os dí s

túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

contrõle endoscópico - Uretr-oscopta
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEnMIA
- INIfRA-VEH.MELHO

CONSULTAS: -- Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Residência

(Sobrado).

Rua Tiradentes 7

Cr$ 600.000,00

Cr$ 50.000,00

Cr$ 10.000,00

Cr$ 5.000,00

Cr$ 2.000,00

c-s 1 000,00

Quando a.lguém, tal como0_
.

lheiro da ilustração a-cima, ofurecer.
lhe. em a.mável gesto, um cãJice do
excelente aperitivo KNOT, lembl"&
se V. Sia. de acrescentar, ao agrad&

I cer a gentileza:ESTEE l411-

rlR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Ctrur�a e Ortopedia. CHnJca e Cirurlrla
10 torax. Partos e doença" de senhoras.

GONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDlIlN

'IA: Almírnn+e A]v!m. :III. FmI" 7111

DR. REMIGIO
CLíNICA M11lDICA

Moléstias Internas. de Senhoras e en

mças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"'el!pe Schmldt - Edlficlo Amélla Neto

"'one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDltNCIA: J Larqo Benjamin
Constante. 3

HELENA CRAVES SOUSA
IlNFJllRM1ilIRA OBSTllITRICA

(Parteira)
Diplomada . pela Maternklad.

de FlorlanópoUu
Atende chamados a qllaJq...

bora

Praça da Bandeira, 13 - .ob,

(AlIU&"C) Larj[o II 4e JlaJO)

1

2

4 � »

BEl1 O NElI APEi?JTIVO
I'nED/!.El(J1

5 D

50 » ») �y

;,.��t'll
I> {//1 ooooaro OA Kf10TSA.If1D••C0I1. E SE6UROS
�. ITI.••AI 04

São nossos representantes. nesta cidade. o BANCO DE

CRÉDITO POPULAR E AGRÍCOLA DE SANTA CATA
RINA, - Rua Trajano n. 16 - FLOJ.�IANÓPOLIS, que estão_
encar regados da venda dos títulos e habilitados a prestar i

qualquer informação a respeito dos mesmos.

As apó l ice s sorteadas serão resgatadas pelo valor do res

pectivo prêmio; e ao sorteio,' nos termos do § 5° do art. l°
:ias instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado de

Pernambuco, com o áto 749 de 5/8/35, concorrerão todas as

apólices emitidas.
R E N NER

A. VEIGA FARIA
Diretor da Carteira de Títulos

Assustado o «rádio» alemão
LONDRES, 25 (U. P.) - (De "Transocean", disse que as

ROBERT DOWSON) - A rá-! fôrças aliadas de terra, mar e,
dia alemã informou que exér- ar, não alcançaram ainda o es

citas anglo-norte-americanos tado de máxima preparação I

de "número inimaginável" es- para a invasão do continente. Iitão concentrados no sudoéste Admitiu, todavia, que existe
da Inglaterra, para o assalto "enorme tensão" em Berlim Iao ocidente da Europa. Acres- acêrca da iminência do ataque
c.entou que o itinerário da in- aliado, salientando, porém,
vasão aliada rei alterada devi- que terminou o período das I

do às fortes tempestades na correntes favoráveis na Man

região da Mancha, durante os cha, o que é um índice de que
seis últimos dias. O tenente o perigo está afastado tempo
coronel Alfred von Olberg, co- raríamente, I

Iment�militar da agência
�

Sapatos para Senhoras
Aproveitem

Os mais
Tudo não

os preços
modernos
além de

vontojcsos!
modelos!
Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Canso Mafra, 41

V. - 3

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Roa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE J .642
Entrega I domicílio

Diariamente recebemos novidaC1es
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de c-s 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES da c-s 390,00 a 480.
SAPl!TOS de Cr$ 50,00 a 255.
AGENCIA: PEDRO SOARES •• 9

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VAI-SE INICIAR UM ATAQUE MULTlPLO NA DlREcaO DE ROMA
Nápoles, 25 CU. P.) - As trulhas de ambas as fôrças do I encurtar as suas linhas de de- fôrças dos Q. e O. Exércrtos. cito. Também caíram em poder

fôrcas aliadas, que avançaram I Quinto Exército estabeleceram I fesa, abandonando tôda a cos-l Além disso, também na cabeça-I dos aliados, nestas últimas ho
ao norte de Terracína, fizeram, contacto. Segundo as mesmas

I
ta do Tirreno, entre o sul de I de-ponte de Anzío-Nettuno as ras, as localidades de Doccases- \.

junção com as tropas da cabe- fontes informantes, o grosso I Nettuno e o norte de Terraci-I f ô r ç a s aliadas continuam sa e Del Volsci, e limparam to- !
ça-de-ponte de Anzio-Nettu- das fôrças aliadas encontra- [na. Afirmou a mesma agência I avançando na direção da Via talmente de inimigo a zona de
no. Segundo informações auto- vam-se separadas por distância

I
alemã que os nazistas se ti-l Cassilina, numa tentativa em pon.tecorvo. Além disso, os alia

rizadas tanto de parte aliada, de menos de oito milhas. A nham retirado para as monta-II grande escala para cortar a dos chegaram ao rio Melfa, de
como eixista, nas primeiras ho- agência alemã D. N. B. anun- nhas do interior, ao Iéste da última estrada que possuem pois de quebrarem a linha de
ras da manhã de hoje, as pa- ciou que os nazistas resolveram I yia Appi�. De acô_rdo. com essa i aq�elas fôrças �az�stas para se defesa "Adolf� Hitler"

..
Os ob-

..,. ._ _ _ _ _ -_•.•.w_.__ w -........................... informação, tudo indica que as retirarem na direção de Roma. servadores aliados salientam

fôrças aliadas já estejam do-IA emissora de Nápoles, por sua que os exércitos das Nações
minando toda a zona da Via vez, revelou, que, durante a Unidas estão agora em condi

Appia, que vai até ao sudéste 'ofensiva atual, as fôrças alia- ções de iniciar múltiplo ataque
de Littoria. Os grandes êxitos

I
das avançaram mais de 100 na direção de Roma. Ao que

obtidos pelos aliados nestas II quilômetros em menos de duas parece os aliados tentarão, em
ultimas 24 horas vêm colocar semanas de luta. Os alemães, primeiro lugar, isolar e des
em sério perigo de cêrco 17 di-I por outro lado, admitem que I truír as dezesete divisões na

visões nazistas encarregadas' os pantanos de Pontine, ao su- zistas da frente ocidental,
de defender a zona da linha i déste da cabeça-de-ponte de afim-de impedir que as mes

"Adolfo Hitler", que já foi SU-I! Anzio já se encontram em �o- mas venham a participar na
bstancialmente destruida pelas der das fôrças do Quinto Exér- defesa de Roma.

---�-----'-

Florianõpolis, 26 de Maio de 1944

Truk novamente atacada

É IDU. OOENÇA
Jrol'l'O PlRIG,OSA.
PA.JU A. J'UIIIJA
Jl PA.1A Â UÇA

��---.--.-------.�

i' espêradõ·ô·i'.
Eduardo Santos
Rio, 25 (A. N.) - o ex-pre·

sidente Eduardo Santos, da
Colômbia, é esperado nesta ca

pital entre os dias 5 e 7 de ju-

Inho próximo. O sr. Eduardo
Santos, que é proprietário-di
retor do mais importante jor
nal da Colômbia, virá chefian
do uma caravana de jornalis
tas, destinada a intensificar
os laços do pan ...americanismo.

O__,.bãbãssifnõi·
....····-·.........

tanques aliados
Rio, 26 (C. M.) - Segundo

notícias de Goiânia, técnicos
norte-americanos estudam a

possibilidade e vantagens da
utilização do óleo de babassú,
nos veículos blindados das na

ções &Ha<1as.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNO� EXISTIU IGUJ:1L

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO
Procura colocaCão
Senhorita, com diploma de

complementarista e daqtilógrafa ,

oferecr-se para empregada de
casa comercial ou t\scritóril).
Informações na Gerê\1cia do
«Estado·.

Melbourne, 25 (U. P.) - Bombardeiros norte-americanos
voltaram a atacar violentamente a ilha de Truk. Informacões
autorizadas salientam que o ataque foi efetuado por bombar
deiros que levantaram vôo de bases situadas nas ilhas do Al
mirantado. Foram lancadas mais de 80 toneladas de bombas
explosivas e íncendíárías sôbre as instalações militares nipô
nicas na ilha de Truk.

fornecimento de Penicilina
PORTO ALEGRE, 26 (A. N.) têncía às sulfanilamidas; nos

- O Departamento Estadual casos que apresentem contír-
de Saúde anuncia que está mação bacteriológica de agen- Para flelso Ramos F b

.

a
·

trealizando o fornecimento de te casual e observação clínica U l a rle remos mascaras coo ra gases
penicilina em carater tempo- documentada. Foi transferida para Celso Ra· S. PAULO, 26 (C. M.) - anti-aéreos será também ace-
rá1'1'0 e em beneficio da coletí - - - - ••• - - •. - - _. - - - - ...... - - mos, distrito de Anita Garibaldi. Falando a reportage 1 I d RI' d-

- - - - - - - - - - - - - - - - - • - _. - -

I' d F .

I d Lú
.

'

m o ce. era a. eve ou am a que uma
d d

.

t
-

I
a esco a rn íx to o uxmo os· . . .

vi a e, VIS o ainda nao se
Acolhi aos com cios, distrito de Bcca:no. do Sul, no Ma�tI�� �erelra, adIa�lto� que firma paulista está fabricando

achar industrializado esseva-. município de Lajes. .. sera Iniciada a fabr�caçao de

I
aparelhos de refrigeração e fil-

lioso medicamento. Serão aten- flores
M -'Ih

-

-

d
mascaras contra gases, no tragem de ar para abrigos.

dídos, sómente, os casos de in- GAETA, 26 (Por James E. e orla as país. A construção de abrigos
dícação precisa, afim de que Roper, da "U. P.") - As tro- aposentadorias

'

não se verifique desperdício da pas norte-americanas que ocu- ICf! rJI-�I·cados
I

O nosso "%0·limitada produção. O forneci- param Gaeta foram acolhidas Rio, 26, (C. M.J - Respon-I·... I 'VU I J

mento de penicilina será feito, com uma chuva de flores, lan- dendo a uma consulta que lhe Nova Iorque, 25 (U. P.) - O I

a·
.".-

por enquanto, para tratamen- çada por centenas de civis íta- dirigiu a Caixa de Aposentado-l "Inter american Safety Coun- DiVerSarlO
to das seguintes doenças: _ lianos, os quais demonstraram rj� e Pensões d�s Serviços pú-,=: ortogou certificados para I Ainda pela passagem do 300

:infecção puerperal; grangrena
I

assim sua gratidão. Os primei- bll�os do Parana ,e Santa Ca- ap�r "recordes" _?-estacados de aniversário dêste jornal, rece

zasosa: infecções graves e agu- ros soldados estadunidenses a ta,n:r:a" 0. Dep�Itamento
�

de

I segurança �e }OO d_urante o bemos mais as seguintes Ieli

das por gonococos piogênícos; I entrar em Gaeta foram recebi- PI eVIde:t;cla SOCIal esclareceu ano de 1943 a Panaír do B�'a- citacões:

pneumonia nos casos de resis- dos com aplausos. ,q.ue esta em estudos a melho- sil". Também foram agracía-] "Em nome da Irmandade
'- na geral do quantum das apo- dos com certificados' idênticos I Grega Ortodoxa de S. Nicoláu,

aJOVO bomberdeío de Berllm sentadoria? e pensões c0:t;cedi- a "Companhia Cubana de tenho o imenso prazer de sau-
I.� das pelos institutos e caixas, Aviação", a. "Aviança cOlom-11 dar o brilhante vespertino O

Londres, 25 (U. P.) - Bombardeiros da RAF estiveram Ãp-e-Iha--;�o"_"'-d"_e""-D-e�q-;''''''''''''l'te��'''' bía", a "Umca", que une o Pa- ESTADO, pela passagem do
à noite novamente em acão sôbre o território do Reich. A emís- )u " • namá e a Colombia, e a Com- seu trigéssimo aniversário.
sôra de Berlim admitiu "que poderosas fôrças aéreas inimigas o Tribunal julgará na próxima panhia Mexicana de Aviação", Monsenhor João Chryssakys".
se estavam dirigindo para a capital do Reích, onde foram lan- segunda. feira o apelação de des- a "Aerovia da Guatemala" e a "Ao grande paladino da de
çadas inúmeras bombas explosivas e incendiárias. De fonte quite, da comarca de Serra Alta, "Divisão Pan-Americana da fesa da nobre causa democrá
aliada acrescentou-se que a RAF atacou, também, o importan- em que é apelante o juiz de Di. World Airwavs", tica em Santa Catarina as mi-

-

A t t reito e opelodos Paulo Ramos J

te centro ndustrial a1emao de Aaschex. paren emen e, apa- Picol l i e Dolores Dalila de Sousa nhas sinceras felicitações, pe-
relhos isolados britânicos atacaram diversos pontos da costa Picolli. Coletoria de Curitibanos la passagem do 300 aniversá-
de invasão. � A Coletoria Estadual de Cur i- rio da fundação do brilhante�'

IPare a Pêrsl Até Loyang ������ �OS��l:t��e:a� ����i!�:�i�, vespertino O· ESTADO.

De Hollywood 'I ara a erSlft ainda por cima, É!ste último se Monsenhor João Chryssakys".
.

R 25 (A N) S
.

h Kandy 26 (U. P.) _ R v _

acha em. g8zo de 6 m�5es de Iiceri- "Em nome da Mesa Admí-
Hollywood, 25 (U. P.) - I. 10,

p','.
-

. egNulUt 10- 1
'

.

e e
I ço, Por lSSO, ",expedierrte daquela nistrativa da Irrnandads do

Walte Pidg on Ir ne Dunne ie para a ersia, VIa a a e I ou-se que os chineses conse- repartição esta sendo entravado. ' .

'. r 1 e e e
Argel, afim de chefiar a repre- guíram avançar até a zona de' Para obviar ao mal, vai ser odrn i- S�nhor Jesu� dos Pass�s e .Hos�deverão aparecer, juntos, em -

d pítal de Car d d
"Th Secret Heart", novo filme sentação diplomática do Bra- Loyang, no nordeste da China, t i o um extranumerário

mensa-, f
. 2 a e, envio since-

sil, naquele país, o ministro 'onde se está desenvolvendo vío- lista. com o salário de 300. Cru- ras elicItaçoes pela passagem
da Metro. Ainda da capital do zeiros. enqup.nto durar a hcença de mais um aniversário do con-

. .

f B tt Renato Lago, que teve ernbar- lenta batalha entre chineses e do escrivão.cinema ln ormaram que e e ceituado O ESTADO. - Medei-
D

.

deverá fil que muito concorrido. japoneses.avis evera começar a 1 mar Esmagados -os ros Filho, Provedor".
"In Place of Splendor", e "Chi- (Ontra�ataques '.'Min�!l:s felicitações pelo
na Fights Back", seus dois no-

T ENH A J U I ZO Kandy,26 (D. P.)-Os solda- aniversano do te,! valente O
vos (dos onze) filmes que fará

l dos chineses, que lutam sob o �STADO, extensivas ao �abo�
�.��;_��:,!319;!:..��.:_...-_• ..-J I comando do general Stí1well, no�o. pessoal. Abraços__: MIguel

esmagaram os desesperados In<l:ClO Faraco ,�Tubarao, 13 de

TEM S{FIUS OU REU. contra-ataques desfechados pe- M�I� de 1944) "

_

lIas fôrças nipônicas cercadas .

Embora tar�Iamente, na.o
em Mytikina, na Birmânia se- d�Ixa_m de ser sI_nc,el:as as. fell
tentrional. Despachos proce- c.Itaçoes do .seu mutll am�g� e

dentes de Kandy indicam que grande ,a<;lmlrador. Isso VaI dIto

é cada vez maior a pressão das
a prop�s�to da passagem do

fôrças chinesas sôbre os japo- am���sano do
"

ESTADO.

neses sitiados. Amellco Nunes.

I §I !1 fJ I:&?l r: I
A SíFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fi�ado, o Baço. o Coração, ° Estômago, oQ
Pulmoes, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre!i;
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtot3.
Inofensivo ao organismo. AgradaveI

como um licôr
O ELIXIR 914 està tlprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da SlfiUs I:} Reumatismo

d1:l mel'ma origem
Fi-\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o prppllrnrlo ELIXIR I A composiçAo e o sabor 8·
.914. devo diZer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que o tenho emp'egado. em I comeodam-no como arma de
os CIlSOS de indicação apro- facll manejo para o ptlblico
priada (smUs em varIas de

1
no combate á slfllis, quallda

suas manUestaçõe�) ns resul· dei que frequelltf'mente a.
tados têm sido. satlsEatorlos. nrovelto no Ambulatorio da
pois são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

Para selos
Ao Prefeitura Municipal de Join-

vilJe abrirá o crédito de 4 mil cru
i zeiros para a aquisição de selos
I necessários à arrecadação do imo

I posto s8bre diversões públicas.

l0 �uxilio para o

I apos-guarraWashington, 25 (D. P.) - A

I
: admi�i�tra2ão de SOEOlTO e

rehabllItaçao das Naçoes Uni
I das já recolheram, até agora,I cêrca de 3 milhões de dólares
destinados a auxílio, que deve
rá ser prestado ás nações que
mais sofreram com a guerra. O

I orçamento·total da "Unrra" foi
I calculado em 1D milhões de
I
dólares.

Ora. Josefina Schweldscn
Partiu para S. Paulo, donde re

gressará em meiados de junho
entrante.a e�mCl, 'ira. dra, Josefina
pohweids9n.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me·

nores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Rua Traiano. l�

#"'wI"_-_-_.. __...._.�_-.-.._..-_..._...".___._. ....

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

o Avaí treinará hoje
Afim de preparar sua equipe, o

Avaí F. C. realizará um rigoroso
j:reino, hoje, às 16 horas. no cam.
po da F.C.D. Treinarão os titulortlll!
e �eserI/QIi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


