
Descontentes os Republicanos espanhis:� � :
MÉXICO, 26 (U. P.) _.- OS REPUBLICANOS ESPANHóIS NÃO ESCONDEM o SEU DESCONTENTAMENTO� DIANT'j)l DA,·") ::
DEFESA, FEITA PELO PRIMEIRO MINISTRO BRITÂNICO, DO REGIME DO GENERAL FRANCO. o SR. INDALÉCIOr':PIE* �,' �
TRO� SECRETÁRIO DA JUNTA REPUBIJCANA ESPANHOLA, QUE FUNCIONA NO MÉXICO; NÃO ESCONDEU A soÁ' DE.;, ',�:.

SILUSÃO ACERCA DAS PAtAVRAS DE CHURCHILL SôBRE A SITUAÇÃO ESPANHOLA. AO MESMO TEMPO, A FEDÊRA�
çÁO DE ORGANISMOS DE AUXíLIO AOS REFUGIADOS EUROPEUS CONSIDEROU BASTANTE DESALENTADORAS, PARA
OS REPUBLICANOS ESPANHóIS AS AFIRMAÇÕES DO DIRIGENTE BRITÂNICO ACERCA DO REGIME "FALANGISTA",
QUE IMPERA NA ESPANHA. AFIRMOU o MESMO ORGANISMO QUE A PAZ E A DEMOCRACIA SÃO INCOMPATíVEIS
COM OS ELOGIOS AO '"FRANQUISMO'\QUE NÃO 'PODE DEIXAR DE SER CONSIDERADO COMO SUCURSAL DO NAZI·

FASCISMO.
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o aeródromo
de Haffin
Melbourne, 26 (U. P,) - As

fôrças norte-americanas, que
lutam na Nova Guiné holan-

desa, conseguiram ocupar ôn
tem o aeródromo de Maffin.
Os aliados chegaram ao refe
rido campo de aviação depois
de quebrar decisivamente as

defesas inimigas na zona do rio
Portar.

55 jovens
fanatizados
Nápoles, 27 (U. P.) - O jul

gamento de 35 jovens fascistas,
acusados de espionagem políti
ca e militar e de tentativas de

I

reconquistar a posição do par-]
tido fascista, reconstruindo-o,
teve início em Leoge. Êsse jul-
gamento se processa perante
uma comissão de contrôle alia-
da, que assiste ao pronuncia- Ano XXX
mento do tribunal local.
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Proprietário e Diretor-gerente - ,ALTINO fLORES

Os soldados brasileiros terão assistin-cia de tôdos os cultos
lHO, 2H (.A. N.) - O llresi., devcni contínuar a ser mínís- operações de guerra, () Servíço sempenhar, em cooperação com .Iígfosos pertencentes à Igreja

dente da Repúhlíca, eonsíde- : tmda, sem solução de eontínui- de Assistência Relígtosa terá!'
todos os escalões Ile comando, Católica, aos Cultos adotados

rando ({�e fi assistência relig'Ío-1 datle, iH; tropas em operaç�es como a.tri�uiçií.o: prestar, 8�m os en.ca�·g'o� rel�c�onaclos com pela Relig'ião Protestante 011

SI! contrfbue para fortalecer as de guerra ; e que, em operçoes eoustrangímento ou coaçao, 11 assístêncía relígíosa e moral qualquer outra rellglão, desfl(�

euerg'ías morais, a díseípfíua tle guerra, as fôrçals hrasífeíras assistência religiosa às tropas, e com o socorro espírítual e que não ofenda à disciplina, :1

, e os hons costumes; que a edu- sempre tiveram assistência re- quando no estraúgelro t minis- corporal dos homens em qual- mOI,"aI e as leis. Os sacerdotes

cação moral e chica, é fator Iigfosa, assinou decreto-ler, ins-I
trar instrução e educação mo- quer situação. O Serviço de As- ou ministros relígíosos deverão

prepouderante na formação da t ltuiudo () serviço de asslstên- raI e cívica 110 corpo de tropa sístêueía Relígíosa se comporá ser brasíleíros natos, no gôzo
têmpera militar e que, por isso, da rellg'íosa para as fôrças em em formação de serviço, de- de sacerdotes ou ministros re- dos seus díreítos políticos.
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Nova Iorque, 27 (U. P,) - Um comunícado expedido pelo Q.
G. do marechal Tito dá conta de que iOS "partisans" estão lu

tando contra os alemães ao longo da fronteira austríaca e ao

norte do rio Rlver. Com estas ações foram iniciadas as opera-
\

cões de contra-ofensiva. Pela rererida nota jugoeslava, sabe
se que mais de 500 inimigos foram eliminados no curso de

combates, tendo, sido descarrilados três trens alemães. O mes

mo comunicado refere-se a uma violenta fuga de germânicos
estendida por todos os setores da Eslovenia. Em Majevick, na
Croacia 220 alemães foram mortos. Uma coluna inimiga foi

aniquil�da às margens do rio Mrezica, em cujas águas ele�a
do número de teutos encontraram a morte, No este da Bosma,
em combates, travados no vale do Nertva, foram eliminados
mais de 300 soldados nazistas,

Tito L��h�����n�Oque
Pedro, o Grande, czar de
Tôdas as Rússias, lançou a

pedra fundamental da for
taleza Pedro-e-Paulo, que
foi o núcleo da grande ci
dade de S. Petersburgo, de
pois chamada Petrogrado
e, atualmente, Leningrado.
Na presente g ú e r r a

mundial, a cidade de Le

ningrado, cercada durante
longos meses por ferozes
fôrças alemãs e finlande-
sas, resistiu a todos os as- E ,.

d dícíoná
·

saltos inimigos, escrevendo XerCIC10S OS «expe IClonarlOS»
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I uma página de heroísmo,
vexa orla Slluaçao u gara que a História registará Rio, 26 (A, N,) - Com a presença dos generais Mascarenhas

LONDRES, 27 (U. P.) - A crise porítíca na Bulgária pa- admirativamente. I de Morais, Cordeiro de Farias, José Pessoa; Amaro Bittencourt,
rece ter chegado ao seu ponto culminante, diante do fracasso Alcío Souto, Emídio Denís, Ângelo Mendes de Morais e briga-
de o pro-nazista Kalfoff formar o novo govêrno. A Bulgária en-

..........,._.._-.A.�e..AA."'_.....,•••••••••••••-.J

deíro-general Ralph Wooten, êste comandante chefe das fôrças
contra-se, ao mesmo tempo, diante de um ultimato da Rússia Selos de guerra ame�"ic�nas no Brasil, a�ém de out�,as autoridades mil2tares
para renunciar a sua política pro-Alemanha nazista. Por outro Rio, 26 (A. N,) � O Minis- b,r�sIlelras. e n�r.te-�mencanas, realizaram-se, na rr:a�ha de

lado, segundo despachos de Istambul, os alemães possuem 5 di- tro da Fazenda baixou uma hoje, na VIla Militar, sob. o cO.ID:a�d� �o ge�eral Zenóbío Costa,
visões no interior da Bulgária, afim-de manter aquele pa'[s portaria autorizando a emissão

I c�mandar;t� da Infap�ana _DlvlslOnana, �Iversas �em�nst_r�-
dentro da órbita da pojítíca do "eixo". de "Sêlos de Guerra" no valor çoes de tática e pencI�, �alS c9mo prot�çao em ab�Ig? .mdlvl-
Londres 27 (D. P.) - Noüícías procedentes da Turquia af'ir- mí al d 10's cruz'e'ros até dual contra tanques, infiltração pela pista de trajetória, sob
'- t no 11111< e c I • 1 , 'J êd d f d fl dí f

.

divid Imam que 5 divisões alemas começaram a ocupar os pon os es-
t t 1 d

' d t s e c' coenta
re e e arame arpa o, camu agem e IS arce in lVl ua, exe-
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d h- ti-aé ôbtrateaicos existentes na Bulgana. ssas m ormaçoes in icam
I '11

-

d
.

1 '1 cuçao e Iro rea e mar erro e e can ao an i-aereo so re

que �movimento de tropas germânicas, provavelmente, obede- i
n11 lOe� eb cr1uzeI:os c e sed?ls, alvo móvel, semeadura e retirada de minas, e outras demons-

.

d b li os quais o ec ecerao o mo e o t
-

t das nelos rezi t
-

I f tcem ao imperativo de enfrentar um possível esem arque a la- .

," t " d '1 D' raçoes, execu a as pe os regimen os que compoem a n an a-
,_

I
A , pr eviamen e aPI ova o pe o 1- ria Expedicionáriado na reglao ba camea. reto!' Geral da Fazenda Nacio-

.

................--............------....----........----------------

A d f'" d t nal, na forma do disposto no A
-

I
-
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avançam po eresas ereas e anques art. 12, do decreto-lei n. 6.455, IDOCU açao e sangue e OI
�ondres, 27 «r. P.) � ':podel:osas fô!?as aliad3:s d: tanques de 29 d� abril, do cor;-el:te ano.

RIO, 26 (A. 1�'J _ Correspondência dos Estados Unidos
estão avançando na �Ireçao norte �,a area de Cisterna, ond€ Os referidos selos serao impres- fala, como grande novidade, das experiências de um cientista
se trav3; uma e�carmçada bata.l,ha.. ,

. �.�!..!::..��!��..��-�.:...._................... de Liverpool, sôbre a inoculação do sangue de boi no homem,
Esta mformaçao ac�ba de �el divulgada pelo con.lUl1lcad? Comprar na CASA MISCE. adiantando que o método deu resultados satisfatórios. A propó-

do alto comando alemao atraves da emissora de Berllm. Assl- LÂNEA' b
. sito está devidamente apurado que nesta capital êste método

1 'd 'd'
'

ta que ao sul e le'ste de Velleteri tam� e S� er economIzar, " ",

n� a am a a ra 10 naZIS
,.' �_......_-.,..........- ...... não constitue novidade, pois que foi não sómente amp1amente

bem se des:nvolve u_m a�anço anglo-nolte-a�el'l�ano, enql.�an. EnSino religioso estudado, como aperfeiçoado pelo cientista brasileiro Muniz de

t? qU,e � leste d� LIttona e ao norte de TeIr�cma as t�?pasl nas escolas Aragão, que antes de chegar a resultados positivos, transfun-
�erm��;cas co�tmuam emp�?hadas ,�u1? movll:�ent9 de des-

Maceió, 26 (A. N.) _ O go- diu, em si mesmo, o sangue bovino. Assim, aquí, no Rio, a uti
hg�çao , p�e?ISamell:te no plateau SItuado Imedmtamente I vêl'llo alagoano assinou decre-Ilização do plasma sangu�neo do boi é assunto pacífico e resol-
apos a plamcIe costelra.

to, regulmnentando o ensino' vido,

A· , - d t· nl religioso nas escolas. No ato
------------------------

DIVerSarlO O pac o anE; o-tUSSO de n;atrícula, os ,Pai,s dos al�- Agora se precisa de mais café!
MOSCOU 26 m. P.) - Por motivo da passagem do se· ll?_S e que ,devem �nchcar a relt-

gundo aniver�ário do pacto anglo-soviético, O sr. Molotov, co-l gIao dos fllhos e lJlfor�11ar ��al Rio, 26 (A. N.) - Comunicam de São Paulo que Sampaio Vi

hlissário do Exterior da União �ovi�tica, envio,: ao sr. Anthony I' a que préfere lhes seja m1111S- daI, presiAdente da �ocie�ade Rural Brasileira, falan�o à im

:Eden, ministro do Exterior bntâmco,. a seg';l;l1,te mensageJ:?: J tra.d�:. Quant9 aos l1le�tres de Ipre!1sa, sobre anuncmd? mvento, ?e�undo o qual, ?bt�m-se do

"Como resultado das vitórias do exérCIto sovIetIco e dos exer·. rellgIao, terao estes llberdade cafe excelente combustIvel, na Suecm, para automovels, decla
citos aliados, as fôrças da Alemanha hitlerista est�o sendo es-

I
para organizar seus r�specti- rou .q�e êsse invento não intere?sa a�solutamente à rubiácea

hlagadas, Nossa tarefa COm!lm.' neste .�o:nento, e as?e?ta,r o! V?S p'r�gram�s, nos quaIS o go- brasIlelra, uma vez que, entre nos �e lpverte o problem�. Pre
golpe decisivo capaz de amqmlar defImtIvamente o I11lmlgÜ'. vemo ll1tervlrá sempre que as- sentemente, o que nos preocupa nao e o excesso do cafe, mas
A vitória da coligação anglo�soviética-norte-americana, sôbre sim o entender, em nome da a necessidade de produzí-lo, cada vez mais, e em grande mas

poderosa base das relações amistosas, permanentes entre todos bO,a formação espiritual das sa, de mod? a atender a procura dos mercados, agora e, sobre-
os povos amantes da liberdade", I çrla,nQa�, tudo, depOl,S dl:\ guerra.

üo general Processar-se-á o lacaio de Hitler�Contra-ofensiva
RIO, 26 (A. N.) - Os vespertinos locais divulgam que de

verá chegar, ainda hoje, as mãos do Chefe de Polícia, um ofí
cio do Presidente do Tribunal de Segurança Nacional, pedindo
a abertura de um inquérito, para que seja processado e julgado
o antigo Inspetor de Imigração José Marco-Antônio da Cunha,
que está atuando na emissora de Berlim, num programa

.

ofensivo ao Brasil. O inquérito nesse sentido deverá ser aberto
pela Delegacia de Segurança Poljtíca e Social, por se tratar
de crime político. Marco-Antônio poderá ser processado, jul
gado e condenado à revelia. Os jornais noticiaram que, há dias,
havia chegado a esta captial, procedente da Alemanha, a es

pôsa de Marco-Antônio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fascinante históriao ESTADO
Diário Vespertino Esta é a fascinante história ros, de autêntica tradtcâo eli

de um guerreiro e explorador
t

sabetiana, intrépidos e rijos
britânico, major Ralph Bag- "comandos". Tendo sua base
nol, e de suas ousadas aventu- nos fantásticos oasis de Siwa e

ras no deserto lírico. Jalo, à margem do Grande
Durante muitos anos antes Mar de Arêia, os "comandos

da guerra, o major Ralph Bag- do deserto", costumavam rea

nol era oficial do Exército ln- lizar, quando Trípoli ticava
70,00 diano, mas sempre que obtinha 800 milhas para o interior dO
40,00 licença empreendia viagens de território controlado pelo iní-
20,00 exploração no deserto líbico, migo. Foram eles, também, que

�,'�� I que
é �o�stituido. por mais de realizaram o famoso reide ao

um milhão de milhas quadra- Q. G. de von Rommel, exata
das das mais mortas e estéreis mente antes da ofensiva bri
extensões de terra que existem tânica de 1941. Em certa oca

no mundo. Foi ele o primeiro síão, em 1941, o major .i3agnold _

homem na história que con- realizou o espantoso feitu de I
seguiu :t�lrir caminho através levar, através do Grande Mar
dos macios, cambiantes e be- de Arêia, três colunas milita-
los, mas também terríveis res de seus "comandos do de

Os originais, mesmo não publi- montes de arêia conhecidos co- serto", Era na época do ven-
caelos, não serão devolvidos. mo Grande Mar de Arêia, on- to de "Hamseen" e durante

I
de �erta vez, um exército pér- d�as essas fôrça? erraram atra

A direção não se responsabiliza s� de 50.000 homens per�eu-,':)e ve�. de um tel'r�vel ma�to de I ---rA--RMAC' I Apelos conceitos emitidos nos tao completamente e roí por arem. Em seguida, apos atra-l'- ESPERANÇAartigos assinados I tal forma enterrad�, que mm- ve�sa�em o Mar de Areia, as A SUA FARMACIA

I�a
mais se descobríu o menor t�es forças separar,'am-se e.con- R"a Conselheiro Mafra, 4 e 5 _ FONE 1.642

------------- traço d esua passagem. tinuaram a avançar, reallzan-I
-

Os nativos na I" �á um filme
" i�,tit�lad� do tr�s patrul�as l1o\ávei� ,� Entrega 11 domicílio

I CInco covas no EgItO, basea penetrando maIS de mil milhas l
_,.__. u..........l""....................-..............---...u...............-w_..........--..------..-..-.-......w

Nova Gnine' Ido na idéia de que vários anos pelo território italiano. Uma'

H'� ISTORIA·Il· DI CIR'OCHINHI'.
•

t antes da guerra alguns ale- coluna dirigiu-se abertamenteI'. ,

i
=

Wa�hmgton, abríl -:- (Inter- mães, disfarçados em arqueó- pela rota Benghasi-Cufra, re-I .
,

.

Americana) - Na maior festa .logos, enterraram depósitos se-. sístiu à uma coluna italiana e

desde �a muitos anos, �m:-ares i eretos de, gazolina no deserto, I obteve informa,ções completas Silveira PEIXOTO c�beJ?-do a von Kluck 8; presí->
de n�tIvos da Nova Gume se em direção ao Cairo. Os ale- sóbre toda a díspos'çâo ítalía- (Autor de "A Tormenta den�Ia do a�ape.... Ate 1.939,
reumram recentemente em . mães não fízeram isso, mas os na no deserto. que Prudente de Mo- porem, ou sejam vinte e cinco

�inscha!en para comemorar a
I
britânicos enterraram segredos, Durante a campanha do cle-I raes Vence�! "). . I

anos depois, o almô.ço ainda
Iíbertação de suas terras do

Inas
vastas extensões da Líbia;' serto encontravam-se às ve-: S. PAULO (Por Silveira Pei- estava para ser realízado.

dorrrínio J?-ipônic? .

centenas de milhas atrás das. zes, �stranhas figuras' de faces xoto, da U. J. BJ -:- Os alel':lães i .

Agora, desde que a peste na-

Os CU.blÇOSOS Japoneses t.lra- linhas italianas e alemãs. I queimadas pelo S01, com o ca- s,empre foram maus pro!e�a.s. zIsta. fez desencadear o at�al
ram d� Ilha �udo o que podiam I Qmmdc a guerra do deserto belo e a barba cobertos de E verdade que, .logo r:o 1l11ClO conflito, sabemos com� .tem
levar, inclusive os porcos sel- I comecou em } 940, o major arêía e suor, e usando veus desta guerra, HItler pode ver falhado os seus prognósticos.
yagens, que com os gêneros iBagnold formou a organiza- amarelos que flutuavam sob algumas de suas previsõe� con- Disseram que in,,:adiriam ét, ln

Importados da Australia, espe-] cão conhecida como os "Co- seus quépis. Os intezrantes : firmadas pelos acontecímen- glaterra e tomariam Londres,

cialm�n�e carne e. farinh_a, Imandos do Deserto",
-

cuja nís- dos "comandos do d�serto" i tos. Isso, porém, foi a exceção assim que a França e a Bélgí
co�st�tUIam a. alimentação I tóría não póde ser contada in- nunca foram pouco numero- e sucedeu apenas enqua11�0. se c�" �e rendessem. J?eu-se a ren

prmClpal.dos nativos. [teirarnente. Os homens que in- sos, a despeito de SU8,S virias 'tratou d� aspectos secundários dI�ao d� a�bas, e fato; mas

.

Os nativos da Nova GUiné", tegravam esse grupo eram of'í- ferozes e perigosas. Havia sem-: de questao ..
A :'egra geral �em ate hoje nao puderam os hu

pmtados de o�re e vestidos de ciais britânicos e neo-zelande- pre centenas de jovens solda-Isido os vat.lCímos desment:dos nos atravessar o Canal d� lP

p;nas., conhecIdos como FUZZY-! ses, amantes da aventura.! dos que aguardavam opol'tLni-j e desmoralIzados pela reallda- M�nch.a. Proclamaram qUe lI
\\: uzzIe�, desceram de cen�e?�s IEram homens escolhidos, gue�'-I dade para entrar para o gru,po de.

_, .", qUIdar�am os lySSOS em doze

�e aldems em todo o terntono Ireiros, exploradores, &.V,enturcI-1' dos "comandos do deserto". Nao e de hOJe, alIas, qu� as- semar;.a�. Esta suc,edendo _

o

aa Papua e da peninsula de
. U' ..._. - -__,_.......-_........�...-_... Os cavalos do Xá da Pérsia sim ocorre. Já em 1914, anl�n- co�tra.no: os ru�sos. e que vao ..

I_Iuon, de onde os japone�es. fo- i I tinham a extremidade da cau-, ciatam os "�uper�homens ana- mev09-Icamente llqUIdando os

1 am .expulsos pelos
.

e�ercrtos I da pintada com carmin. Era I nos" que, ll�vadld� a França, ale�aes: ,.

a�encano e australIano de-, esse um privilégio exclusivo dentro de tnpta dIas almoça- Nao f;caram aI ?S msucessos

pOIS de uma ardua e longa das cavalariças do soberann. riam em Pans, naturalmente dos asseclas de HItler no ter-

c.ampanha. Um oficial austra-! I ......................................_.�.�............---......._-.............,.._.............�---...........---. l'e�o da profecia. Tameém eles
l12,no, veterano com muitos Fa�a seu afirmaram que a qualquer ten-
anos de experiência naqUelej' lemu. feno 1i'II� �fl'lIn�T v.. tativa para tomar pé no conti-

território, iniciou os festejos i; ia�11 Uí� ;'1n.lll, &� , anuncIo n_ente eur?peu, os 8:nglo-ame-
assegurando aos nativos, em I a maneiro mais foeil e segura de tom'Jr-se o .

", ncanos senam repelIdos, "se-

j����ê�:Pid���'" ��s "���:� I legítimo óleo de fígod? de boc� h'JU f no ESTADO ��i�m :J���dO�s s��l����:�ic��
. - -_. ..#

aqu!t". nos não só tomaram pé na !tá-
A notícia foi acolhida pelos Sa!ão americano lia, como vão agora numa ar�

Fuzzy-Wuzzies com grandes
« .. ( I REPRE�IJNT liNmIf(l i] 11l!1�TDEDOR[1(' I' rancada sôbre Roma. Vatici-

manifestações de regosijo, in- Recentemente instaladO
, lU_' li l.IDll IJ W lhi �

Ih) naram igualmente, que em

clusive canções e dansas tra- nesta capital, para ondu- I consequência da guerra o Im-

dicionais das tribus, enquan-j fação permanente, equi- «Grande fábrica de folhinhas procura nas Capitais pério Inglês teria de esfacelar-
to milhares de soldados ame- pado com todo conforto, e no Interior. Ótimas condições. Toda garantia. se. O que se verifica, entretan-
ricanos e australianos se reu- Ta está funcionando o Adiantamento de comissão. Cartas à fábrica. to, é a completa solidariedade
niam em torno para observar " SALÃO AMERICANO" , Caixa Postal, 2286 São Paulo». entre os que formam o Com-
a mais estranha cena de sua sito à rua Visconde de monwealth Britânico.
longa campanha nas "jun- Ouro Preto, n _ 2 (ao lado I Péssimos profétas, como se

gles". Os dansarinos estavam do "Belo Horizonte"). vê, tendo os fatos a desmentir,
enfeitados com vistosas penas

....._ ..1Wí_Wlii -...._- ,

I
um a um, os vaticinios, quem

de pássaros tropicais. Preços módicos e r sabe se os alemães ainda po-
Algumas das tribus repre- serviço garantido· Cre'dl-"'o Mu'�uo PredlllaI I derão vir a ser considerados

sentadas eram da região de R'a- .....................- ........-..........�...,._..._.."'

I
' J.,i - bons ficcionistas, esplêndidos

baul e do rio Sepik, que ainda Esla' a.... ven'd.::l!t.
I contadores de histórias da ca-

se encontram sob o dom'ínio - I lU Propr etários -- J. Moreira & Cia. rochinha ...

nipônico. O ((Restaurante Pérola». Para I I
",,-,,�-....,.,_....,....,...--.......................,...................

Ao serem informados de que mais informações, dirigir-se ao I A nHds "relel"- 4�, er ine(ia"Ufla•
Privtldo dos

tal�b�m eles dentro em breve proprietário, na praça Quinze, I 19 111M Y ii lil ��:z�:sz:�
po enam reg�essar aos seus

n 22. -- Florianópolis 2 sarteios mlTlti)n,S81·S 4 e 18 p
�agos, os nativos se m?stra-' ;'.-17 : U I. li"in

or que?

���çC:������d� b�!a������o� t;:d;;�_
..".".'...-------�--"w I P I L UL A S DE

mo sinal de alegria. ! Finschafen; na peninsula

deli
PRÊMIO MAIOR eR $ 6.250,00 REUTERDepois dos festejos, os nati-, Huon, fica situada ao longo da i

.

vos iniciaram a retirada para' costa oriental da Nova GUin,é.. ', Muitas boniftco"'ões e médico gra is o tornarão
suas povoações nas monta-' As bases inimigas de Wawak e ...

nhas, afim de levarem aos seus Madang, mais ao norte, têm, Tudo isto por, apenas Cr$ 1,00 :'���e�u�:�
companheiros a notícia de que sido submetidas a frequentes 1 !"homem japonês, está delTo- bombardeios aliados. fZ= mm. 't.ll.\1I/.UiII �

Redacão e Oficinas à
rua J�ão Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. posta.l 139 REPRESENTANTES - Admitimos, efi
cientes e honestos, par-a impor tante fábrice
de folhinhas desta capital, para todas au
cidades e praças do Brasil. Boas comissões
<:. adiantamento. Mcstruar ío a credito.
Ótima oportunidade para pessoas dispos
tas a garantir o seu futuro, Escreva. sem

", compromisso, á ex. postal 4.09 . S. Paulo.
"'i" �'�,�<��'i&�'1t� .-

ASSINATURAS
Na Capital:

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

Sapatos para Senhoras
os preços vantajosos!
modernos modelos!
além de Cr$ 50,00!

.\no

Semcst rc
Triml'stre
:\>10s

Aproveitem
Os mais
Tudo não

Número avulso
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

"

Ano

Semestre
80,00
45,00
25,00Tr.irucstre

Anúncios mediante contráto.

Sapataria
Rua Cons-

Barreiros
Mafra, 41

V. - 4

"A' , Crediária Para-Todos"!
O distinto públic" de Florianópolis faça,nos
uma visita e ficl rá conhecendo o que há de
melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos sfguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux. Sedas, Lãs, Peles. Case-
miras, Ternos feitos para homens e crianças� Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns.

NOTE BEM: Temos secção especializada para conh cção de luxo,. sob-medida.

«A Crediária ParaI'"Todos») Rua Felipe Schmidt, 38-Esquina Gerõnimo Coelho-Telefone: 1595
'--_.___,.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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malur, haverá hOje
. ,

«solree» no LlRIPor motivo
.

de fôrça nao
-
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IVida Social I• •
:••••••et ••••e.o.

Ar\rVRI�SARIOS

Decorre hoje c natalício do co

nhecido industrial sr. Alfredo

Lheureux, proprietário do «Cor

tume" e da «Sapataria Barreiros»,
e que ultimamente vem fazendo

proveitosas experiências para �

produção de Penicilina.

FaH' m finoS hoJe:
o.s sras.: Elvira da Silva e Mar

celino Dias de Melo;
as s,itas.: Or db io Carmen de

Andrade e Dulce Ligocki;
os s r-s . : Benedito Jorge, 'I'ern í

s

tocles de Bo r rou Silva e Eduardo

Teixeira, c o rnpe ten te linotipista
da I.O.E;
o jovem Isaías da Conceição

Livramento;
a menina Jandira Pacheco;
os meninos Protógenes Nlarques

Guimarães e Newton Nunes Tolen

tino de Sousa.

Nnsclmentos t
Na cidade da Laguna nasceu,

ontem. a menina Dair, tilhn do sr

Tito Wass, genro do s r , Eugênio
Vecchietti.

l�alecimentos: I
Causou profunda ccnsternação

no seio da sociedade local o ines

perado falecimento da exma. sra.

Ondina Gomes Pereira, espôsa do

ir, Euclides Pereira; proprietário
do Café «Rio Branco». O sepulta
mento do seu cadáver foi feito

hoje, às 10 horas; com grande
acomp(lnhamento, prova de quanto
era estimada, por suas belas vir

tudes de coração, a saudosa

Cõlüõà1vaõ'õeiíCâ
o IDEAL SUl'nE�[o

Festa do Divino Espírito Santo
Durante as últimas semanas

Id iorno s por- de sua permanência aquí na
tuguês, espa- t J' t
nhol, francês, erra, esus prome era como

ingl�s, etc. coroação de sua obra redento
ra a vinda do Espírito Santo.
Êle havia de ensinar aos Após
tolos .toda a verdade; Êle fi
caria com a Igreja até os fins
dos séculos, preservando-a do
êrro, fortalecendo-a nas lutas
consolando-a nas tribulações. E;
de fato, quando o Espírito San

______________
to veíu, transformou os tímidos

Comprar na CASA MISCE enviados do Senhor em herói-
LÂNEA é saber economizar. cos aráutos da fé. Mas, o Espí

rito Santo não veiu apenas
'para os Apóstolos; veiu para
todos os homens que se lava
ram nas águas do Batismo. Êle
é a fôrça dos mártires, a luz dos
confessores, o arrimo das vir-
gens. Êle ilumina os sábios' Êle
dirige os grandes e os peque
nos. Sob a invocação do Divino
Espírito Santo começamos os

anos escolares e os congressos
religiosos. O Espírito Santo é
invocado, pela Igreja, antes de
toda ação importante; seja a

eleição d� sumo Pontifíce, seja
a sagraçao dos Bispos ou a 01'-

! denação de sacerdotes, ou seja a

consagração de um templo de
uma imagem de Nosso Sen'hor
ou dos Santos. Quão diferentes
seriam muitas cousas se os

particulares recorresse� mais

'Ivezes
ao Espírito Santo, se -

como em tempos idos - os par
lamentos abrissem suas sessões
com uma prece ao Divino Es
pírito Santo!

santo do dia

A GUERRA NA SELVA - Um destacamento do Infantaria de Marinha·
dos Estados Unidos rodeando um tanque nos selvas da Nova Bretanha,
Vêem-se na fotografia cadáveres de japoneses, mortos em combate. '

(Fóto da Inter Americana paru Ó ESTADO).

Horário das Santas Missas Irmandade do �ivino Espírito
para Domingo Santo e Asilo de Orfãs

Catedral: 6, .7, 86 10 horas. «(S. Vicente de Paulo»
Noveric : às 19 horas.
Em dias da semqna: Misso. : às

7,30 horas. Festa do Divino Espírito Santo
Igreja de S. Francisco: 7 e.-9 horas De ordem do irmi5.o Provelior,

Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho- torno público que a festa do Di-

raso
vino Espírito Santo se realizará

?uríssimo Coração de Maria (Par. nos dias 28. 29 e 30 do corrente,

to): 8 horcis. com o seguinte programa:

Igreja de St. Ant8nio: 7 e 8 horas. De 19 a 27: novenas, às 18,30

Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas. horos :

Igreja de Sta. Teresinha: 6,30 e 8 Domingo de Pentecostes: às 6,30

horas. horas, rr.isso com comunhão geral

Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. d cs Irmãos e Irmãs; às 8 horas,

Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos) e
missa solene, com osaístêric!c do

8,30 horas. Exrno , e Revmo. Sr. Arcebispo Me-

Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas tropolitano, que pregará ao Evcm

Capela do Abrigo de Menores: 71 gelho ;
, . r

horas (todos cs dias). �egunaa .

e ,terça-feira. havera

Trindade: Matriz: 8 horas. I
missa rezada as 7,30 horas.

Trindade: Chácara dos Padres: 8 Durante a festa. haverá quer-

ho roa.
.rnesse e leilão de prendas e massas,

['streito: 7 30 horas. no local do costume.

São José: 7,30 e 9.30 horas. Florianópolis. 18 de Maio de 1944.

Coqueiros: 9,30 horas; dia seguinte; CANDIDO FREITP,S

7 horcs.

S. Beda, O Venerável, Confes
sor e Doutor da Igreja

Se este santo é venerado pe
la Igreja como Doutor, pode
ser celebrado pela Inglaterra
como um dos seus maiores
mestres. Nasceu em 672 no ter
ritório da abadiaWeremouth
Yarrow (Inglaterra) e tendo

apenas 7 anos foi entregue, por
seus pais, aos monges da dita
abadia. Ainda como aluno pas
sou do convento de Weremouth

para o de Yarrow, onde perma
neceu até a sua morte. Distin
to aluno preludia desde os pri
meros anos sua futura ativida
de como professor exímo e es

critor fecundo. Foi Beda que,
na Inglaterra escreveu os pri
meiros manuais escolares de
matemática, geografia, histó
ria, astronomia etc. Mais tarde
voltou sua atenção para obras
filosóficas e teológicas e, prin
cipalmente, para a explicação
da Sagrada Escritura. Os maio
res sábios contemporâneos
consultavam-no e o rei Ceol
wulf mostrou um interêsse es

pecial pela História Eclesiásti
ca em terras anglo-soxônicas de
Beda. Ao lado desta imensa
atividade científica e literária
ia uma grande santidade de
vida. Estando pronta a obra
acima citada, ficou contente o

grande mestre e morreu ias
26 de maio de 735.

r�ovos e
USADOS
COMPRA e

VENDE

Farmácia ãe plantão
Estará amanhã de plantão a

Farmácia «Santo Antêlnio» na rua

Conselheiro Mafra.
'

.I_� -_I

Móveis
Comprar, vender ou alugar

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, Física. Qujrn

í

ca, Geo-
10gia, Mineralogia, Engenharia ci

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

Dícioridr-ics, etc, etc.

só na

I A SERVIDORA I

[a maior organização no

g�nero nesta c-apí tol]

Rua João Pirrto, 4 .

. . .Fº.Il.t:: 7(5.__ .

mIiIJ>()41l1IiII>-()_().....()._.().-.(}�()CIIiII>(}-()-(}...()_()__(r.:

C T 'E'S

L $ \

DOItlVAl DA S. lINO

HOjE

E EO._
. A's 4,30 e 7,30 horas
Espetacular Programa

John Hubbard, no intrincado filme

mistério do
policial:

o quarto secreto
Victor Varconi no filme sinistro e estarrecedor:

O destruidor

James Stewart e Rcsalind Russell em

A vida é uma comédia

As
Herman Br ix nus 4° e 50 episódios de:

novas aventuras de Tarzan
ALVARO RAMOS NACIONAL

Preços: Cr$ 2.00, 1,50 e 1,00 Imp. até 10 anos. �

CIHURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18 (I'
A's 7,30 horas:

Um programa 100% agradável!
José Magica no emocionante frlm:

Cancão do
9 milagre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO:';'Sébado, 27 de Maio' de 1944

No fim de um ano, Quan
to somarão esses dias de do·

res, roubados aos afazeres t

ás alegrias da vida?
Afaste de si os padeci·

mentos periódicos, A SAUDE
DA MULHER - regulador, tôo

o ESTADO
19u -dUf'
'PtdP'ÚQ
ENFERMEIRA

�Iube Náutico Almirante Barroso-uma
glória do remo catarineDse

Itajai, a bela e progressista cidade catarinense viveu no
dia 1.1 do corrente, um dos seus grandes dias esportivos,

'

,_ _

E que a,qu�la ��ta �ssinalou o 25° aniversário da fundação
d.u Clube Náutico Almirante Barroso", uma das maiores gló
nas do remo barriga-verde,

Comemorando a magna data, a diretoria dessa valorosa
a�remraçao náutica realizou grandiosos festejos nos dias 6, 11,16 e 14 do corrente.

Todas as festividades transcorreram animadíssimas.
'"

Durante sua longa existência, o clube sempre teve o con
rôrto, tanto. social, material como moral, de quantos o estimu
laram e o mcentivaram.
' ...

Fundado em 11 de maio de 1919, pelo saudoso Eugenio�vluller, a quem o desporto itajaiense deve relevantes servícos
coadjuvado por uma pleiade de jovens entusiástas desse saluta;
esporte, a sua primeira diretoria foi a seguinte: Presidente ho

;?rano:, Comte., Carlos M. Abreu; presidente: Eugenio Müller
F'ilho ; více-presídente: José Alves Pereira' l° secretário: Au
gusto Voigt; 20 secretário: Pedro A. Pereira; l° tesoureiro:
Bruno Malburg Junior; 2° tesoureiro: Raul Espíndola; Orado
res: Marc?s Konder, Rubens Salomé Pereira e Emanuel Fontes. }.'lUTCnOr nu BTU(1()
, ,E� todas as provas em que tomou parte, frente aos mais ..

intrépidos remadores catarrzienses o clube obteve sempre elas-
S. PAULO, (V. A.) - Quan-

sificações invejáveis.' do disputava um jogo de fute-
Levantou �s campeonatos de 1920j11921, 1927 e 1928. bo� do campeonato. �eano,
Pelo "Alrnírante Barroso" sagraram-

-

d
farturou um braço VItOllO Fe-I' se campeoes o re- 1 11'

.

d
.

f' A
• -

C t· d F ê t·mo, em Santa Catarina, os bravos reinadores Amâncio Co.elho
e mi, uma

_

as malO.res IgU- SSOCI81'80 a arlnf1nSe e armac U ICOS(falecido) Primo Uller José Gall Aníbal Gaí Af Z'
.
ras da nataçao bandeirante. \I

.

• .' '" .'
. J. la, onso agui- MU])OUT l)E '�o'1r}' Assemble'l'a Geral Ordlo""riarn, Carlos de Paula Seara, Mano M. Lmo Raul Thieme e Lia,' . �'. l' ,

.

' II!

Thieme.
' O sr. Valmir Brasil da S11- De ordem da Diretoria, convido a todos os SJ:HS. asso-

A atual diretoria do clube é a seauínte: Presidente'. Gene- vFa,cl� se,cr. d? "Florianópolis ciados a comparecerem à assembléia geral ordinária, a reali-

81'0 M' d L'
�

comunicou-nos que em zar-se no dia 29 do corrente, às 10,30 horas, afim de elegerem
.

iran a ms; vice-presidente: Camilo. Mussi; l0 secreta- '': .

-

'.
rIO: Osmar Nascimento; 20 secretário: RemacIo Fisvher: la

sessao reallzada a 24 do COl- á Diretoria, que tomará a si os destinos desta associação, no

tesoureiro: �orge Fischer; 20 tesoureiro: Carlos Pfeilsticker rente, aq�el�'2c8ludbe smutdoub o período de Junho de 1944 a Junho de 1945.

Oradores: GIl Miranda e Aderbal Alegria, 'nome pala e e em ro Florianópolis, 27 de Maio de 1944:

. Justas,.portanto,.ll;s festívídadas levadas a efeito pelo pú-
F. C." NARBAL ALVES DE SOUZA. l' Secretário.

blico esportivo de Itajaí, por tao significativo acontecimento.
PEDRO PAULO MACHADO

JJAOO ES'l'Á ;H)(�XXD(} DE]'I
S. PAULO, (V. A.) - O clu

be da Vila Belmiro está satis
feito com a atuação que Lago
tem desenvolvido no centro da
linha média. No entanto, difi
cilmente constará o referido
profissional

, porque o. Ipíran
ga fixou em 40 mil cruzeiros
o preço da transferência preço
que foi pago pelo grêmio da
rua dos Soracabanos ao Vasco
da Gama, do Rio, para ficar
com Lago.

t·"

A aproxíma\ão do perio
do mensal é, para as senho

tas Que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrença dos so

frimentos que se avizinham

penurbe- lhes a tranquilià:1-
�e e as põe em sebresselto,

j, }�S'J'RÉU, UE 'J'IllI XO "S.
PArLO"

S. PAULO, (v. A.) - Está
praticamente assentada a es
tréia de Tim no jogo São Paulo
x Palmeiras, que se realizará
a 4 de junho próximo no Pa
caembú.

A SAUDE DA MULHER
-

�
,- . ::'-:.� .'

-, ;; .... "

-

AS BALAS FUTEBOL. depois de 6 anos de sucesso

em S. Paulo, chegaram em Florianópolis.
São essas as BALAS que distribuem mais prêmios

no Brasil: Bônus de guerra. Rádios. Relógios, Patins,
Bonecos, Chuteiras, Máquinas�Fotográfica�, Luvas de

Bo.8:, Bola oficial n° 4 para Futebol, Estojos de xícaras,
Equipamentos para Futebol, Ferros Elétricos, etc.

Visitem a exposição de prêmio�, na Praça 15 de No·
vembro, "EdifíCio Estr�la·.

Santa Catarina no campeonato I por elementos da Companhia
de basquete Siderúrgica Nacional, tendo na

Finalmente, podemos dar presioêncía o �r. Rubens Sam
aos nossos leitores a boa nova paro, o qual nao tem medido
de que o nosso Estado tar-se-à e�forços em pról do engrande
representar dignamente no clI�ento do, esporte em Sideró
campeonato nacional de bas- polis, acha-se em preparativos
quete e valei, a se realizar de 1 para inauguração de sua séde
a 8 de julho, na capital do país. social que se fará muito em
Estamos certos de que os de- breve.

v

nadados "basket-ballers", da Seus dirigentes já assenta-
capital, saberão corresponder ram em definitivo o início da
às confianças que os desportis- construção do Estádio o qual
tas ilhéus nele depositam. sera maugurado provavelmen-
Urge, que os dirigentes, dêste te em. Setembro e terá como

ramo de esporte em nossa Flo- paramnf� um clube da: Capí
rianópolís, tomem as provi- tal C�tarmense ou um "team"
dências, para que os "players" de Porto-Alegre. (J. W. L.)
convocados iniciem o quanto -

antes os treinos de conjunto e Clube Atlético Siderúrgico
individual, para que lá fora X A. A. B. V. A.
P9ssam mostrar as suas aptí- Deírontar-se-ão, no próximo
does. domingo, 28 do corrente em

I?e.ixal' ,de lado a al!.lizade e partida amistosa, as equipes'
política, e uma questao que representativas de Siderópolis,
merece ser relegada (vale a pe- versus a de Araranguá. O
na lembrar isso), pois, não é "team" do Dr. Rubens Sam
co� amizade e P?lític�, gue se paio tudo fará pará confirmar
cal lutar, mas, sim conCIOS de

I suas vitórias anteriores; tendo
seus deveres para com o Estado

I como preparador de sua equí
que representa.

. pe, o sr. José dos Santos Gon-
Sem�r� nos salmos behl:, nas çalves que é um treinador

competições desta modalidade aperfeiçoado no esporte de
de esporte, em, �ompetições de chutar: Para a grande tarde
exercicios p�etentos. esportiva, os "Siderúrgicos en-

V8:mos pois, P8:ra. a �uta, com trarão no tapete verde do sul
conríança e díscíplína, que do Estado assim constituidos:
muito teremos a lucrar. Carioní, Beloli e Orlando;

(W. O. S.) EChamendes, Johnson e GaI
vão; Búrigo, Botto, Bez Batti,
Odíval e Lacy.
Breve daremos maíores in- PETISCOS - Rol l-rno pe - Herring. - Pickles - Cama:

formes sôbre o desenrolar des- rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
ta grande partida. ,I tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

(J. W. L.) Salame - Peixe frito. etc etc.

BALAS
F

li:
E
B
O
L

As «Balas Futebol» cumprem sempre o que prometem!

A. RADIOLAR
de

IOÃO GOMES & (IA.
Avisa a sua distinta freguesia que transferiu a matriz

de sua Casa para a rua 15 de Novembro, 1.360. na
cidade de Blumenau. Nosso representante nesta capital
é o sr. Jacy Daussen, estabelecido nci rua Tiradentes,
n° 19 A, com quem deve ser tratado todo e qualquer

neg6cio de nossa firma.

BIR E ftRMIZEM URIINT(Rua V. Me' reles. 11
Inauguração do Clube
Atlético Siderúrgico
(Especial para o "Estado")
O Clube Atlético stderúrgí

co de Siderópolis, organizado

nko, anti-dolorosc - é o reme·

dia que, lhe restituíre á tren

quihdede. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

JOVKEY CLUBE
(Em Liquidacão)

De acôrdo com o que foi de
liberado na assembléia geral
de 23 de fevereiro último, tor
no público que, na qualidade
de liquidatário do Jockey Clu
be, aceito propostas para a

compra de um terreno com

40.843 m2, mais ou menos, si
tuado no logar "Campinas",
município de S. José, fazendo
frente ao caminho do Roçado,
ao norte, confrontando ao sul
e a léste com terras do Aéro
Club de S. Catarina, e a oéste
com terras de Filomena Seve
dano da Cunha e Maria José
de Melo.

Esse terreno é o que sobrou
ao Jockey Clube, depois da
doação por êle feita ao Aéro
Clube de S. Catarina, de acôr
do com a deliberação da dita
assembléia geral.
As propostas virão em carta

fechada, com a declaração no

subscrito do fim a que a car

ta se destina, e deverão ser

apresentadas, no dia 29 do cor

rente, às quinze horas, no meu

escritório, na rua Felipe Sch
midt n. 34 (térreo) e serão
abertas na mesma ocasião, na
presença dos proponentes.

O pagamento será à vista,
isto é, na ocasião em que fê!'
lavrada a escritura, correndo
todas as despesas por conta do
comprador.
Reservo-me o direito de recu

sal' todas as propostas, se ne

nhuma satisfizer, a meu juizo,
os interêsses do Jockey Clube.
Florianópolis, 13 de maio de

1944.
Liquidatário Fúlvio Aducci

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Ci!\. WETZEL INDU8TRIAL-JOTNVILJJE (MMCO regiai.)

economiza-se tempo e dinheiro
" s�\)p..� yIRCê.A�

ir ••
'7

, Esp ECIALI DADE
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o ESTADO Sábado, 27 l2a Maio de '944

Formidavel liquidação de MAIO

RIO (Especial). - Não se Militar, dizia o general Valen
desiludem os reformados e apo- I tim Benício, comandante da
sentados - e, de quando em \ La R!egião Militar, que consi
vez, tornam a solicitar que o

I
derava necessário promover a

"Diário de Notícias" se consti- unífícacão dos vencimentos
tua eco dos seus apêlos ao

che-I
dos reformados. "Como secre

fe do Govêrno no sentido de tário geral da Guerra - decla
ser cumprida a promessa fei- rou - já por ela me interessei,
ta pelo DASP aos inativos, em e onde estiver, continuarei na

(Reconhecido pelo Govêrno novembro do ano passado. obrigação de pugnar por e1lit.
Federal) De fato, ao ser concedido aos Bem sei que o govêrno tem en-

EDI T A L Servidores do Estado o aumen- contrado dificuldades em re-
Declara aberta a inscrição aos to de vencimentos em cujo gô- solver o problema, mas isso

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se zo se acham, foi anunciado não constitue óbice insanável".

acha aberta a inscrição para os exa- que a situação dos reformados Por seu turno, candidatan
mes vestibulares, mediante o qual e dos a.posentados esta,va sen- do-se também a presidência do
será permitida aJ matrícula no eur- d b t d t d t
50 P. de Educação Fís.ica do Rs. ° O je O e. es _li o a par e, mesmo Clube, afirmava o gene-
tado, dadas as peculíaridades de que ral José Pessoa: "Em virtude
Os candidatos deverão satisfazer os se revestia. P�;'ece, porém, que de não ser tal assunto (a me-

seguintes requisitos: um semestre ja �'e'presenta lap- lhora das condições dos anti-
a) - Ser normalista; de tempo SUflC nte ara a
b) _ Ter 18 anos e menos de 30,

so
_

ie p gos reformados) da competên-
de idade; sol1.:�çao. �o problema - ou pa- . -;ia do Clube, não é possível
c) 0- Ter bons antecedentes; ra justificar desapontamentos iar resposta direta a essa per-
d) -- Ser vacinado; e descrenças. zunta, Entretanto, as autorí-
e) -- Ter boa constituição física �

e men tal. Não obstante os interessa- dades superiores e a nossa elas-

A inscrição será processada me- dos insistem, aiegando, com se poderão contar certament.e
diante requer-imento dirigido ao

absoluta procedência, a inces- com a nossa l�aldade e dedí
Inspetor de Educação Física, e de- d I b t d que
vidarncnte instituído dos compro- sante agravação do custo da ca a c� a o�açao em u o

))

vantes das alíneas a, b e Co
.

vida, diante do qual são írrisó- for de interêsse para todos .

Oua )quer in�orma��o. a r-espeito, rios os proventos da aposenta- Os reformadoAs contam,. POT-
poderá s.er obtida, dl�nan;e.nte, na

dorias e reformas recebidos pe- tanto, com o apoio do presíden-
Inspetor-in de Educação F1SlOa (rua . . . I. leit d Cl b MilitJo5n Pinto, 42), no horário do ex- la imensa maiona dos antigos ,e e e1 ° ° u: e 11 ar, como

pecliente. servidores do Estado, quer ci- contariam com o de seu anta-
Florianópolis, 5 de [aneíro de vís, quer militares. gonista no pleito. É, pois, de

1944.
C A'

o

su
.

d'A 1·}a1. Ainda há pouco, como candí- esperar que o DASP ultime os
ap merrco 1 veira V

'·dA• d Cl h t b lh
.. , . .

__

.

D..iretor dato a pre�u enem o uoe ra
. a . OS, cUJo inicio anun�

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

na conhecida e barateira

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

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

V. "4

ciou em novembro, de modo a

aliviar os inativos civis e mili
tares das aperturas em que
vivem, - conclue o "Diário de
Notícias".

1,";::>
3,50
4,50
4,50
1,80
6,00
9,00
12,00
9,,00
3,40
4,4:('
4,00
5,00
4,vo
5,0')
5,00
5,00
1,80
3,50
5,00
1,50
3,50

"

7,00
7,00
B;)o
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50
4,50
6,00

15,00
10.50
6,50
8,00

Casa Yolanda filial, à Rua Felipe SchmidJ, 2
Grandes reduções nos preços. Economisem o vosso dinheiro comprando este mês na Casa Yolanda Filial.

Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso variado sortimento:
rrECIDOS Chitão, artigo superior. . . . . . . . . . . . . . .

" 5,Jo· Pasta Colgate, pequeno
" 2,20

Voil estampado mt. 4,00 Crepon para quimono 7,50 Pasta Colgate, grande............... 4,00
Voil estampado o •••••••• o

" 4,50 Pelucia lisa, reclame
" 5,80 Pasta Lever _ . . . . . 3,30

Voil estampado a escolher o • • • • • • •

" 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,10 Sabonete Carnaval o • caixa 4,2)
Peterpans (reclame) 6,00 Pelucia estampada Ivone 7, 'o Sabonete Dorly " 4,50
Voil suisso 7,00 Pelucia com bonecos 7,00 Sabonete Lever o • • • • • 6,00
VoU suisso (artigo superior) 8,00 Cachá, artigo bom .,................ "10,00 Sabonete Eucalol 6,00
VoU rornaín 9,00 Cachá, artigo superior 11,00 Sabonete Gessi " ..•• 6,00
Linho liso, todas as cores 4,50 Casernira para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo .....• _ .

Linho estampado 5,00 Casemira para casacos, aproveitem 35,00 Sabonete Cativo em bola .

Linho estampado com 80 de largo ,. 7,00 Casernira para casacos, art. extra 55,'JO Sabonete Vale Quanto Pesa .

Linho Radie 10,50 Mescla, artigo bom ,............ 7,00 Sabão Arlstolíno .

Fustão branco 7,00 Brím Kaki 7,50 PÓ Ladi .

Fustão estampado 0.................. 9,00 CAlUJ.. E l\IESA Pó Coti pequeno .

Fustão estampado artigo sup. 10,'JO Colcha para solteiro 28,00 Pó Coti grande o •••••••••

Peterpan (artigo superior) 12,o� Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00 Pó Emerand de Cotí .

Tecido listado ,.. 7,JO Colcha para casal, artigo bom 35,00 Pó Suspiro de Granada grande .

Tobralco listado 10,00 Colcha para casal, artigo superior 45,00 Talco Malva pequeno .

Tecido Beligerante 10,50 Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 Talco Malva grande o •••

Tecido c /aviões 8,00 Cobertor para solteiro 24, '�o Talco Eucalol médio .

Tecido americano moderno 12,00 Cobertor para solteiro 26,00 Talco Eucalol grande o o

'I'cbralco estampado 7,00 Cobertor para solteiro 28,00 Talco Ross médio .

Tobralco (artigo superior) 10,00 í Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00 Talco Ross grande .

Tobralco estampado c /corações 12,00 Cobertor para casal 28,00 Talco Gessi grande .

Tecido com barra (reclame) 10,')0 Cobertor para casal 30,00 Talco Palmolive .

Tecido com barra (novidade; 12,00 Cobertor para casal, tipo superior 33,00 Rouge Tentação o ••••••

Tecido estampado c/Iaços 14,00 Algodão Léro-Léro peça 32,00 Rouge Cici o ••••••••••••••••••

Opala lisa, todas as cores . . . . . . . 5,üo Algodão Minho ,.. 40,00 Rouge Roial Briar .

Opala francesa 6,00 Algodão Douro 50,00 Baton Tentação .

Opala belga 8,00 Algodão Argentina 55,00 Baton Lalaque .

Opala suissa Mabarazzo 12,00 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. " 32,00 Baton Colgate , o •••••

Opala branca,' I mt. largura
" 15,00 Cretone Lençol 6/4, branco o mt, 12,00 Creme Coti .

Cambraia branca, 1 mt. largura o "16,50 Cretone Lencol 7/4, branco ,..... "13,00 Creme de Alface , .

Opala estampada 7,00 Cretone Lençol 8/4, bra�co '. . . . . "14,00 Creme Ponds o •

Opala estampada 8,00 Cretone Império 6/4, em cores. . . . . . . 13,00 F'ixbril .

Opala estampada (art. superior) 9,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo Óleo Dorly e Frank Loyd .

Opala estampada Ivette o 12,01) 2 mts. 20,00 óleo Cecy .

Zefir, artigo bom ,........ 5,00 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo óleo Eucalol .

Percal para camisas o • • • 5,00 2,20 mts. 22,� 61eo Royal Briar .

Tricoline, reclame
" 7,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo óleo de Lima .

'I'ricol ine, artigo superior 10,00 2,20 mts. 20,00 óleo de Ovo .

Tricoline, tipo extra "12,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo Quina Petróleo Oriental .

'I'ricol ine, com salpicas 12,50 2,20 mts ,.................. "24,00 Loção Brilhante .

Tricoline, para pijamas o • • • 11,00 Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts. 24,00 Leite de Rosas .

Tricoline branca, superior 10,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo Leite de Colônia .

Brim pardo colegial 5,00 2,20 mts. . ,........

" 26,00 DIVERSOS

4 Brim pardo colegial, superiõr " 6,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Toalha Bom Dia 6,'00
\ Brim azul marinho, art. bom. . . . . . . . .

" 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 22,00
Brim fantasia "5,(lO mts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 'o Camisas de Tricoline o • • • • •• desde 30,00
Brim colossal

" 6,50 Riscado Colossal para colchão, reclame 5)00 Melas para homens _:.....
" 3,00

Brim, artigo bom 7,00 Riscado enfestado para colchão 9,00 Meias Paulistas para moças 5,50
Brim Singapura 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem . . 8,Jo
Brim Superior 10,00 superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Camisa de meia grossa, manga comprida 15,00
'Brim Estalingrado "12, 'o Atoalhado branco e em cores, enfestado 12,00 Creme Rugol 8,50
Brim Sebastopol "15,\. r) PEIU'Ul\IA.RIAS Casacos de malhas para crianças o • • 10,00
Brim Caroá .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "12,00 Pasta Kolynos 3,30 Blusas de meia para criança, art. inverno 12,00

Sedas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, etc.

Comprar barato só na Casa Yoiaoda filial .. (a casa que mais barato vende)
RUA FEUP� SCHMIDT N. 2

r'--·"-·côi;;-iii·;:�;;�·--;;--;ill��
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E 'I'ItANSPORTES

Capítar • reservas ...•........•.................... Cr$ 71.666.189.20
Cifras do balanço de 1942;

ResponsabUldades .... .... . ......•........... Cr$ i.999.477.500,58
Receita •... .....................•...... Cr$ 70.681.048,200
Ativo . Cr$ 106.961.917.10
SinLstros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades ... . . .. .... . .............•... Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenas) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

de Sã e Anisio Massorra.

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

Uruguã!. Reguladores de avarias nas pr'Incípats cidades da América, Europa
e Afrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS·
C AMP O S L O B O & C I A. -. Rua Felipe Schmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAf, BLUMEo

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Mio tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima 1I�
tnldo.J' f,� �tR!.. _(Lo l!. I.}.. I
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As eleições reabilitarão a Bolívia
WASHINGTON, 26 (U. P.) ... A BOIJyIA DEVERA SER RECONHECIDA� CONJUNTAMENTE, PELOS PAíSES AMERICANOS, 'J
POSSIVELMENTE LOGO APóS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇõES MARCADAS PARA o MÊS DE JULHO. OBSERVADORES

POLíTICOS OE WASHINGTON SALIENTAM QUE CAUSOU BôA IMPRESSÃO NOS ESTADOS UNIDOS A DEPORTAÇÃO DE

EIXISTAS DA BOLíVIA PARA TERRAS NORTEnAMERICANAS.

/

Os Estados Unidos vão restituir-nos alguns navios
Rio, 26 (A, N.) - Tendo che- portanto, feliz em poder

anun-Inossos
dois govêrnos. Êsse

gado ao conhecimento da re- ciar que os referidos barcos, acôrdo, que se tornou possível,
portagem da Agência Nacional com exceção de poucos, que em virtude da maré montante

que havia sido concluidos ím- foram vitimas da agressão na-
.

da nossa vitória comnm no

portantes negociações entre o zistas estão agora sendo envia- Atlantico Sul, constitue. estou

govêrno do Brasil e dos Esta- dos novamente para o Brasil, certo. uma fonte de satisfação

.E" II t
'

t
-

i
-

t dos Unidos, procurámos a Em- como resultado de recentes nc- e orgulho para ambos os nossos

LO���,�7 (��er O g�n�'a�Eise�h?we��eg�!so� de I��i%:��u��e��c���, s�O�at�vf;� �j.�l�;����:::!�;'�;1:��-"��::��.���;.�_P�_:'��
nova inspeção a tropas de terra britânicas e norte-amarica- Tivemos pleno êxito, pois o Os N;llenore{1 e �8 FOI o�JlH1ada pelosnas. Em seguida, o general foi recebido pelo rei Jorge. Inque- próprio embaixador, Jefferson IU!ii '? lJ.i

-." �up
rido pelos jornalistas, o alto chefe aliado declarou "estar sa- Caffery. aquiesceu gentilmente C�S�� de BII�'lres f.'ilponII'dOStisfeito" com o que lhe foi dado verificar entre os combatentes em nos esclarecer, fazendo-nos

U lhl lIu 1 U li !

Diante de denúncias recebidas. o Nova Iorque 26 CU P) Aaliados. chegar às mãos a declaração �.
.' �:."

-

____________

sr , dr, Alves Pedrosa. Juiz de Me- "rrnssora de Toquro revelou que
. de sua autoria que transcre- nores. acaba de prorb ir , a partir ".

�

FESTA DO DIVINO ESPIRITa

I "ntenso ataque vemos a seguir' e que contém de ontem, o ingresso e permanên- �' cidade d.e Loyang foi

.a�upa-
. ,SA:_NTO _

li. .I� auspiciosa notícia para a popu- cio de menores (até 18 anos de �la �e:os .Iapo�eses, depois de
Realizar -se-ao. amanha, se- aLIa0 lação brasileira e é mais um idade) em salões de bilhares ou ZO 1101 as de violenta luta, da

g:unda e terça-felra� �a r�spec-II testem.unho do espírito írater- :una���::r'�r:t:x��a, au à noite, sob qual participaram tôdas as ar-

tíva Cap�l�, as tradícíonaís fes- Lon��'es, 27 ,(U. P.) - Pode-
nal ',»).11 que os Estados Urudos Os proprietários ou quaisquer mas.

tas do DIVmo Espírito Santo, l:?SaS forças �ereas. norte-ame-I encaram os nosos problemas e empregados dos aludidos estabe·
Os órgãos da Estatística MiHtlltcom O seguinte programa: às ncanas atacala_m vIOl.entamedne- se empenham ern nos ajudar lecimentos serão multados, em 50

.- têm apôio legal, quando 'ntimam
6 30 missa com comunhão ge te esta manha a cidade a 200 cruzeiros por menor ali

,

l' , '8 h .

I

-

L.'-
.

. .

'

rt t t O
a resolvê-los. Declarou-nos o sr. admitido, e,

.

nas reincidências,
o produtor e o vendedor II most rer

ra, e as. � oras, missa so ene, iao, o mais impo an e cen r
Jefferson: "Durante os negros além da multa em dôbro, terão

O que possuem em seus estabelecI-
com assistência do. Exmo,. e .de transporte, do s�doeste da

dias de 1943, quando os sub- fechados os seus estabelecimentos, t1ento,II_._W_,"_.B_._H_._).__ .
_

Revmo. sr. D. Joaquim Domm-!França. Tambem toí atacadaa. .

t e tavarn au etc

Ih f -,". . . . .. mannos naZIS as s -'

0008 �mllare�gues �e Oliveira, ArceblSp� Me- localidade de SalI:! Etl�nne,. O : ferindo o mais pesado onus da U II
tropolitano, que pregara ao II�taque contra L�ao fOI muito

navegação das Nacões Unidas FRACOS.. Vão ser concedid�s abonos Iom i-
Evangelho.

.. mtens,o,. tendo sido efetuado
o BrR-ilJ.l concordou em freta; ANtMICOS bares a Roque Falconi, soldado da

Segun�a e terça-feira, missas I,por �a:la� centenas de apare- aos Estados Unidos 13 navios, TOMEM Fôrça Policial do Estado, e aRo-

re�adas. as 7,30. purante as lhos mlmlgos. sob condicões consideradas sa- Vin�o Crensotado ;:�ianosSildvae' mMotaOTlf'srtaa
estadual.

tres noites, havera_ quermess,� Pretenda ser tisfatórías a ambos govêrnos. "SILVEIRA"
"'<.u

nas tendas que estao sen�o ar
_ üs Estados Unidos têm estado

I?a�as em frente ao ASIlo de rell'�tegra�o " atentos ao quanto êsses navioE

orfa�. ',' L�l,Z .. Ferreira, ex.guarda sígníücam rara o Brasil '2 'Têm
GI,aças a .ge�e!osldade, d? s.a�ltaIlo da ?la�se D, tendo .so-ldesejandO restituí-los de modo A pont� MareChal

fes�elro, s:. DIoms�o Damíaní, Iícitado demissão do ref�ndo a auxiliar o Brasil a resolver l'rompcwskuserao queimados �lI:�OS e

cus-, cargo erp. .data �e 20"de maio do
seus difíceis problemas de ..

tosas �ogos de, artlfIcIO.. ano pl:oxImo fm�o , req�ereu transportes costeiros. Sinto-me
Foi inaugurada às 11 horas

Abrilhantará os festejos a
I
ao governo sua remtegraçao. ._ ............ w w •• .,.-.' do dia 24 do corrente a ponte

afinada banda da Fôrça PÚbli-1 Como reintegração é provi- Vice-consulado Marechal Trompowsky, cons-

ca, gentilmente cedida pelo seu dêncía que se não aplica ao ca- truida sôbre o rio Canoas pelo

i.lu.stre Comandante. Iso' uma vez que não há decisão eSpanhol 2° Batalhão R'odoviário, sedia-
O Govêrno estadual reconheceu d L

.

!II!! -.. d 11
judiciária ou administrativa da Fel ícicno Veiga Víeitss encarregado

O em ajes,
....uz. a os

I qual decorre a Comissão de Es- interino do Vice-Consulado Hcno- As obras custaram 785 mil

r:loruegueses ; tudos dos Serviços Públicos é rário da Espanha em Florian6polis, cruzeiros e a ponte é tôda de l�SPEnANç.\. x OBRAS Pú-
Estocolmo, 27 (U. P.) - No- de opinião que se deve indefe- por haver sido concedido o «exe- concreto armado, com três HLICAS

tí O 1
- quatur» à sua nomeaçâo. t·,leias de slo revelam que 1 rir o requerido. A readmissao vãos, sendo um cen ral maIOr Devera realizar-se domingo

noruegueses foram executados, do requerente, - que é o que DOis lar oõmeratO!i e dois laterais menores, poden- próximo no Estádio interno cia.
depois de Quisling haver de- i êle deseja - só deve ser con- A Prefeitura Municipal da Serra do resistir ao pêso de um trator Penitenciária do Estado, um

negado um pedido de clemên-l siderada se proposta ou indi- Alta (ex-S. Bento) vai empregar d.e 24 toneladas e medindo cêr- encontro pebolístico entre o

cia. Dois dos fuzilados 'respon- cada como conv.eniente pelo 1.050 cruzeiros na'aquisição de dois ca de 75 metros de comprimen- Esperança F. C. e um quadro
deram a processos como eS-1 Departamento de Saúde Pú- i fa�dcmenttos, dsenbdo, um de case·

to, por 6 metros de largura. das Obras Públicas, cujo en-

i- b�' : mira e ou ro e nm coque, para Ip oes. "Ica. .

uso do seu porteiro. A �onte "�a.rechal Trompo- contro será em homenagem ao

• • ,. •• wsky' .sU?Stl!UlU uI?a balsa sr, dr. Angelo Lacombe. Sed,

Os nazistas Ia perderam cinco mil homens que ,e���tm sobre, 0}�.1O cano�slclisPut�dO riquíssimo troféu,
: P seIVHa a uma reglao de mUl- oferecldo pelo homenaO'eado.

I
tos pinhais, como tamoém ai O Grêmio dos presidiários

Napoles,26 (U. P.) -Os ale- ltros, na tentativa de percorrer, uma das estradas de mais in- formará com a seguinte con':;

mães perderam 5 mil homens nazistas na frente ocidental da as 15 milhas que separam a via
I tenso tráfego _no Esta�?. I tituição: Clünês, Mário e Pe

nos combates travados, nestes Itália. Outl'OS despachos sa-I Appia da Via Cassilina, nesse' ,O 2° Batalha0 Rodovlano �s- i drinho, Jurandir, Albino e Jo
últimos dias, na frente de bata- lientam que Cisterna se encon-I setor. Se as fôrças aliadas con- ta presentemen�e re�onstrull1-1 sé, Manivel,a, Miguel, Platt, Ma
lha de Anzio-Nettuno. As bai- tra firmemente em poder das seguirem chegar rapidamente do a estrada. LaJes-RlO d? Sul,: rá e Manoel.
xas alemãs são representadas fôrças aliadas, que agora estão à Via Cassilina (o que é possÍ;· com o revestll?ento do lelto da I O Esperança espe,ra levar de
por 2 mil mortos e feridos e 3, invadindo na direção de Valo- vel devido as excelentes vIas de l12esma, em t?da a sua. exten- vencida o seu leal adversário,
mil prisioneiros. Essas elevadas montone, através da estrada comunicações nessa zona) se- sa?, d� maten�l apropnado de a-fim-ele não perder o gran([e
baixas deixam entrever clara-. que conduz a Valletri. Embora i rá completado o cêrco das divi- pnmelra ordem. cartaz, que atualmcnte possue.
mente da luta na frente de An-' faltem informações oficiais, I !':ões nazistas flanqueadas des-

I

L
.. _ Haverá, também, uma prelími-

zio, a qual foi de importância acredita-se que as fôrças do' de a junção das fôrças aliadas �glao Branca nar, entre as equipes secundá
decisiva para o fracasso dAe to- Quinto Exército, 1á con��gui-': na �ona da cabeça-de-ponte de Com uma casa cheia, a trans. rias, com início às· 13,30 horas.
da a ala esquerda das forças ram avançar vanos qUllome- AnZlO, bordar, o Cine Odeon exibiu, on

tem, em ((avant'premiere», o so

berbo filme LEGIÃO BRANCA. cujo
entrêcho encerra cenas de profun'
da emoção. Há muito tempo que

pelos nossos cinemas não passava
tâo formosa c bra cinematográfica.
que merece ser vista por todos,

Florianópolis, 27 ãe Maio de 1944

Para iniciar a pavimentação das
ruas da cidade de Mafra. ares.
pect ívo Prefeitura vai abrir o cr ê

dito especial de 35 mil cruzeiros.

:::amlsas, Gravatas. Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILA NEA _ Rua Traiano. 1 J
r..• ......._-.-.-.-.....·_·.,._-_..-J"_-_,._.....-.......-.......,.._,....,;

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

EXCURSÃO no AVAÍ F. C.
Segunelo conseguimos àpu

Tar, a excursão dos "azurras"
a Araranguá ficou definitivJ.
mente resolvida. Assim, a em

baixada avaíana deverá seguIr
no dia 10 de junho próximo, à
tarde, com todos seus titulares,

Para Nova Iorque
RIO, 26 (A. N.) - Via aérea,

seguiu hoje para Miami o sr.

Alfredo Pessoa, escritor e jor- XAVIER 'NA CAPITAL PAR\..
nalista brasileiro, que vai as- NAENSE
sumir importante cargo de di- Seguiu para Curitiba o meia
retor ela Divisão Brasileira da esquerda Xavier, do Figueiren-

1:1
.. ,

I"
·

t· b I· O I' e' eu Coordlleação de Assuntos 1n- se, que na capital do Palrallá

riOrlan�pO IS. vai cons. rUir .a r U
. s. ao I � a

�

r S I ��:�����r�������i��O ��v�,. �x� ��r�a�,����:S��1t�Z�Ul�1(?0 1���\�=
.

O sr. Prefelt? de Flonanopo- ?om 0, pr�vlsto no arbgo 3°, ,pltal�, casas de dIVe:soes, est�-lliO Barata. mou a reportagem o própriD
lls, em portana datada de 19 ltem I, al'meas a e b, do decre- beleclmentos de ens1l10, seml- -

. atacante Xavier caso venha a
do corrente e que tomou o n. to-lei n. 4.098, de 6 de fevereiro nários, conventos de ordens r�- Novo �cadeAml·"o ser aprovado no� ensaios o �"'Ii-
68, determi!l?u .à Direto��a de de 1942!.. não. encami�hando à lig;i�s�s ou os dest.inados a es-�. ti \I gneirense cederá seu pa�se ao
Obras MumcIpals que eXIJa o aprovaçao deste Gabmete os cntonos, estabeleclmentos co-I RIO, 26 (A. N.) - A Acarle- clube paranaense mediante o

projeto, de, construção, de abr�_1 p�oj�tos das dit�s

construçõe�
merciais e industriais ainda qU,e,

n�ia.
Nacional �e M�dicina reu-j pagamcnto. de 4 �lÍl cruzeiros.

gos antl-aereos em todos os edl- 'I' pubhcas ou partlculares, que contenham menos de 5 paVl- i nlU-se, ontem a nolte, para re- / Registando as despedidas de
f�c�os enqua?-rad05 nas di.$po- n�c: satisJi�erem as ditas con- mento� ou. sejam de área co- i

ceber o novo acadêm�co, pro·, 1 Xavier ao públ.ico esportivo ca�
slçoes do �rtlgo 5° e seus §§, do dlçoes legal�" �sclarec�ndo qu� berta lnferIOr �a 1.20� metro�, fessor ,Aresky AmorIm, que' tarilnense, desejamos àquele
decreto-leI n. 12.628, de 17 de todos os edlflclOS destmados quadrados, estao obngados a ocupara a vaga de' Fernando II pebolista bom êxito no clube ue
Junho de 1931:, Gom)Jinad.a� habitação coletiva, hotéis, hos- cou$tl,'ução dos ditos abrjg;os. I Magalhães', .Qajlí.
.
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