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COM AS TROPAS DO QU INTO EXÉRCITO NO SETOR D'E ANZIO, 3dàlu.��",3.) '"
-- TA'NTO AS TROPAS NORTE-AMERICANAS COMO AS B R I T Â N I cJl�&;ee:��·
QUINTO EXÉRCITO CONTINUAM AVANÇANDO EM DIREÇÃO, À CAPITAL
ITALIANA. AS LINHAS AVANÇADAS DO QUINTO EXÉRCITO ESTÃO A 28

QUILOMETROS APENAS DA CIDADE ETERNA.

lOs nipões entre duas fortes pinças
Kandy, 29 (U. P.) - Os soldados de Stillwell apertaram o

cêrco em tôruo das posições japonesas em Myitkina, onde es
tão fechando o inimigo entre os braços de duas poderosas pin
ças. Os japoneses levantaram inúmeras barricadas na zona

central da cidaele, afim-de deter os ataques lançados pelas fôr
ças sino-americanas, Na frente oriental da lndia as fôrças bri
tânicas conseguiram obter nova vitória, ao repelirem violentos
ataques lançados pelos japoneses. De parte oficial se revelou
que os japoneses foram expulsos de uma localidade situada
numa elevação estratégica ao norte de Kohima.

o MAIS ANTHW lJURIO UE SA�TA CATARl.NA

Proprietário e Diretor-gerente - ALHNO fLORES

I Florianópolis- Terça-feirai 30 de Maio de 1944 I N. 9119

Armas e soldados para ,a invas�olDiscutindo problemas da máxima atualidade
De um porto britânico, 29 (U. P.) - Acaba de chegar ao

.

teatro de operações, na Europa, um grande comboio naval, R1?, 29 (A .. N.) - Volto� a .que o côco, chá, biscoitos, leite sôbre a produção de generos
transportando arn1,as especialmente desenhadas paca a inva- reun:r-�e, hoje, p�la manha, � [condensado, lombo, louro, maí- no país nos ultimos anos. Esse

são. A despeito das tentativas feitas pelos submarinos para
Comissão Con�ultlva do 8e1'vI- zena, marmelada, farinha de trabalho deixa claro que a pro

torpedear os navios que o compunham, nenhum deles sofreu o ço de Abaste�ll:lento para tra- trigo, fubá e outros são artigos dução não tem acompanhado
menor dano. Acrescenta-se ainda que êsse grande comboio tar de _uma s�ne de prob�emas que fazem parte sua lista e que o crescimento de nossas popu

transportou igualmente tropas especializadas para o emprêgo da J?�I� pall?Itan�e .atualIdade. devem ser tabelados. Em segui- lações o que vai criando grave
das referidas armas durante a invasão. A presente travessia, éI. pe mlcI.o, fOI sugenda para o da, o comandante Amaral Pei- desajustamento no sistema dos

salvo de qualquer ataque submarino, conserva intacto o recor- Lortaleclr��nto do �osso �r?n- xoto mostrou. o gráfico �o�ten- nossos abastecimentos. Foi lida

de da absoluta ineficiência dos submarinos contra os navios te d� genero.s �lImentlcIOs, do dados ínteressantíssímos em seguida a carta de Severia-

comboiados desde dezembro de 42. também, os usínheíros e p�an- m -.......�..................-_._...,..-..........- .........._........Jf no Pereira da Silva, que não
, .adores reservassem certa .area faJl"*!:lr. de trêco poude comparecer à reunião

O
-

pê I-C d S nazístas
- 3 � 5�( --:- para o plantio de I�Ui .I por motivo de encontrar-se en-

quasl- ao o o u I ierears. o mterventor Amaral fermo. Nessa carta o míssívís-
Nápoles, 30 (U. P.) - Confirmando o quase panico que Se :>eixoto, depois. de histori.ar. o falNta�mcdae se viu temanhe

ta propõe uma medida no sen-
d 1

_

d bl 1" moeda div ieiorié-
apoderou dos alemães ficou provado mediante ec araçoes e pro ema SOCIa e econom.lco tido de se suspender a constru-

id d 1 t d d d ria, em Florianópolis, como
prisioneiros -que "o comando nazi tinha adverti o as tropas os p an a ?res e cana, Iss.e ção de edifícios de apartamen-

. . ')') t d d a que, de há meses a esta
que" uma ofensiva se daria na cabeça de praia na norte de �'-', 1_U� I?ara eVI' �r emoras, s.e 1.- tos luxuosos e outras obras

-' d t d S d parte, se está verificando.
e seria dirigida sôbre a estrada de Carroceto; nao se vertticau- 'Igira ao pres.I e.n e os .m .1- suntuosas, bem como preconí-

t d fl As casas comerciais lutam
elo êsse movimento, as precauções diminuiram. Quando come- .a os

..
os usineiros uminen- za a instalação de núcleos colo-

- f d t d com a maior dificuldade
çou a ofensiva, os alemães foram apanhados de surpresa, e nao ses a._nn� e es u _�� �,?m .essa,s niais �a baixada fluminense.

t d d '
- b d d em obter tt ôco destinado .

tiveram tempo para recompor as /fô rças nem mais os aliados 1.u �Il a es a PO",Sl ni aae
_

e Tambem, foi lida uma propos-
er incr mentad P d ao comércio de balcão.

deram folga para tal. ' ,e .

a a
..

1'0 uçao ta alusiva ao estabelecimento
j 1 to fenômeno

.
está atin

O coronel comandante de regimento e todo o estado maior e generos a imen IClOS nas duma cadeia de armazens de
cerras d stinad s a pla t· d gindo proporções alarman·

da Divisão 362 foram feitos prisioneiros. ",� e a o n 10 a emergência, a exemplo do que
___________________

--------- alia �e a.çucar, a maneira do tes , e não consta que he ie
se fez na Bélgica, por ocasião

Os taneues Iorem dlspersauos que fOI felto_ com os pla!1tado- alguem a empenhar eeior- da primeira Grande Guerra.
I 'IC'J. (:1 U I res de algodao. Em seguida, os ços para minorar a grave .

Napoles 29 (U. B.) - As pontas da tenaz com que os na- debates ziraram em tôrno do situação. _._....._.-....--..........- ••------........--.--••-.--...
, I o

zis estão sendo esmagadas abrem, no norte, pela brecha de Co- tabelamento nacional. O repre- Dizem que uma grande
ri e no sul por San Giovanni e Pastena. A concavidade da fr�n- sentante dos empregados, pre.. emprêsa do sul do Estado,
te se estende por 20 klms.; entre as duas pontas os alemães sente à reunião, disse ter orga- de quando em quando,

têm ainda sob controle uns 40 klms, da estrada de Roma. No I nizando a lista de artigos índis- manda funcionários seus

franco esquerdo do novo saliente dirigido a Artena e da alto-I pensáveis às classes menos ta- a esta capital, afim de

pista número 6, os alemães fizeram furioso contra-ataque com 'vorecidas e que, embora não «arrebanharem· quanto n i

tanks "Tigre". Foram infelizes. A formação blindada foi dis- sejam vendidos em grande es- quel e quanto «ceritenériov

persada pela artilharia e densa rede de bombardeiros em mer- cala, nem por isso dispensam o andarem por aL.

gulho. tabelamento; e acrescentou Não sabemos se o boato
é verdadeiro, nem de que

Despejando formidáves cargas de explosivos F�!�;���:��;�::;:��F;:
Londres, 29 (U. ;P.) - Duas dica, por outra parte, que os

I
ao norte de Roma, sem grande

t 1
_

tã di
-

d f d dad bência; mas o fato é que
potentes trotas aéreas nor e- a emaes es ao mesmo ISpOS- propensao a e en �r a Ci e

o dinheiro miudo não cir-
americanas, agindo isolada- tos a organizar a resistência Eterna.

t
cuIa aqui, acarretando,

mente, destruiram impor ':ln- O
·

da B I
,.. assim, prejuizos à praça.

��n�t�i���t�tz�!a�o��nia e� I CrIme u garla _.-........._-._a....-.-__- .......- .........-.-....._

na Austria. Das bases inglesas, Londres, 30 (U. P.) - Mais uma vez a imprensa de Séria acusa�ão
partiram para o devastador Moscou acusa, o govêrno búlgaro de estar tramando o emprê-I. '.

\I

rêíde mais de 2.200 aviões, en- go de seus exércitos' contra a União Soviética. Denunciando os Washmgton, 29 (U. P.) - ?
quanto outros 750 alçavam vôo planos dos governantes nazi-fascistas da Bulgária, o jornal I d.eputado I:!arness levantou �e
das bases italianas. Esta nume- "PRAVDA" exorta o povo búlgaro a tomar atitude contra o

j'
r�a acus.a�ao contra a Com�s-

rosa frota teve como principal criminoso plano, depondo o govêrno de Sofia.
sao Marítima Federal, I;>0r nao

objetivos as fábricas de aviões

H
'

E f
ter a �e�ma �dota�o am_da. os

inimigas. Seis delas, situadas

omenagem as n erme·lras nflovo� ? 'esAsf� va-vi ads naot ldn-
em semi-círculo de Berlim até amaveis. irmou � epu a. o

o nordéste da polônia e outras �arness que a refenda comis- Londres, 30 (U. P.) - De

d sul de Viena recebe- R' 29 (A N) A f' da Assoei
-

C' tã F
.. ' sao, dessa forma, revela censu- Estocolmo informam, que, se-

UaJSao. 10,. .

- s en e1- a ssociaçao ris a emmi- rável desprêzo pelo salvamen- d'
ram uma das malOre� cargas meiras Expediciqnária;" foram na e Clarisse Lavrador, secre- to das vidas humanas E es-

gun o íntormação captada da

d,e explosivos de que J:a m�mo- alvo de mais uma significati- t�ria-geral da mesma institui- clarecendo sua acusaçã; a�res- DNB, devido à .carêncía de óleo

ria na presente ofensiva aerea. va homenagem desta vez, çao t t.
'

-

combustivel para as lampadas,
A'

, rada no en
/0 ,

• _

C'
.'

d
cen ou que os novos IpOS nao a iluminação da Basílica de S.

arma aerea a1, A'- PEestad� pela AssOClaça? ,n.s- Em nome as homenagea- foram empregados ainda, por- Pedro, na Cidade do Vaticano
tanto, não ,lil?ito� a est_es reI- ta Femmma. Essa

. cer�m�n!a das �alou,. �g�'adecendo, a se-
que não se deseja prejudicar foi substituida pela eletricida�

des a sua uLtIma. I�cursao. So- com �ue aquela :ns�I�UIçao lnh.ol'lta VlrgmI� Porto Carre- as firmas constr1.1t.ora.s dos an- de. Foram deixadas sómente 24
mando outros �bJetIvos da Eu- aplaudIU o ges�o dlglllfI�a�te 1'0, con�tando amda �o. progra- tigos tipos de botes salva-vidas das 100 lampadas do Altar-
ropa ocidental Igualm�nte de- dessas enfermeIras

A patncIa�, ma numeros de mUSIca e de de madeira. M'
vastador eleva-se a cerca de que trocaram o conforto da Vl- canto, ::::::-

__� o_r_. _

���, n�;laOj���;�� s��u�y;�� ��'S��g::,t���e ����r ������ 'P;C;j;iã�d;·fií;;'�; «Defenderão )}
os alicerces da "Fortaleza de nobre daquela Assoclaçao, O Instituto Brasil-Estados

H1tler". As últimas notícias da achando-se presentes os rel?re- Unidos realizará para seus

frente italiana dizem que os sentantes das naçoes amenca- associados, hoie, 2 sessões

nazistas só estão oferecendo I nas. .

cinema tográficas . no seguin te

resistência tensa em Monte-I Saudando as EnfermeIras e novo horário: às 16 horas,

grande. As demais posições es- Expedicionárias, falaram as para crianças; e às 19,30 ho·

tão desmoronando sob o pêso
I
senhoras Leontina Figner, pre- ras, exc1usivamen te, para

dos ataques aliados. Tudo in�
I

sidente do Clube Internacional, aduItOf:l.

Ano XXX

Todo O acúcar
dominicano
Nova Iorque, 29 (U. P.) -

Toda a safra de açúcar da Re

pública Dominicana do ano

próximo e do seguinte foi com
prada pelo Ministério da Ali

mentação da Grã-Bretanha. A
auspiciosa notícia para os pro
dutores de cana de São Domin
gos foi anunciada oficialmente
em Londres.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira
Regressou a Florianópolis, onde

novamente estará. em breve. a

clinicar. o nosso distinto conter
râneo sr. dr. Artur Pereira e Oli
veira. figura de grande conceito
e= nossos círculos médicos.
S.s. tem recebido numerosas visi

tas de amigos e admiradores.
....,.,_,._- .. -_,.,_...,._-_,._._-_.. ,-.:e.a.........,.._. .. - .....

A iluminaCão
•• -

da Basilica

París
Barcelona, 30 (P.) - Noticiam de França que os alemães

fortificaram París afim de defendê-la de rua em rua, e se pre
param para transferir todos os serviços de Vichí para uma fôr
taleza construida jun.to da capital. Modernizando o sistema fie
fortes construidos depois de 1870, os alemães os ligaram com

uma, rêde de casamatas, trincIH'iras, cêrcas de arame farpado e
obstáculos anti-tankê.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,Ü()
Semestre c-s 40,00
Trimestre c.s 20,00
:\-lcs Crs 7,0()
;"úmcro avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

I
Anúncios l1ledi"l1le coulrú lu.

I) ".

-

.

, s (Jl'lgmflIS, UlCSl1Ill não publ i-
C,],·j(js, nâo scrâo devolvidos.

.\ direção não se responsabi lizn
pelos conceitos emitidos nos

artigos uss iuados

COMPRAS E VENDAS

o ESTADO- 'erca-feira, 30 d� Maio de '944
_-&IRitMa" *

lRAJSS
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480,
CAPAS:
GABARDINES de c-s 430.00 a 465.
COLEGIAIS c-s 140.00 a 170.
MILITARES c-s 320,00
PANTUFAS CrS 29.00
PULLOVERS de c-s 58.00
COSTUMES de o-s 390.00 a 480.
SAPi:TOS de Cr$ 50,00 a 255.
AGENCIA: PEDRO SOARES " 9

EXigem dez mil operários franceses por dial.R E � N E R
Argel, 29 (S. F. L) - Os re- 'exigência, alegando a

comPle-1
alemão respondera: "Terão ',fJ!'!"

�sultados das conferências ta penúria de mão de obra ele mesmo que viajar a pé". Em. ;:.'/-fl.:,
mantidas entre Laval e Sau- que se ressente o Reich. As in- consequência dessa ordem na-

'

� ;&. (;).
ckel, concluídas a 1;) do corren- dústrías bélicas foram

comPle-,
zista, imediatamente aceita pc- r)!!YI I'

te, já são agora conhecidas. O tamente desprovidas de operá- los títeres de Vichy, a Gestapo V'If:-Jl-general nazista impôs o envio rios, que passaram a integral' está promovendo batidas em
'" " {tr''=') �,/ ,

pa�'a a Alemanha de um n�l- novas divisões de. c.ombatentes. 'massa nos centros populosos, '!�� .

V!.,.....
/�,.� ,�

lhao de homens que deverão Resolvendo a dificuldade de para arrebanhar os ln aços com
I I �

ser embarcados na proporção transporte para conduzir esse que pensa poder assegurar o '.'$;-- ;'1'.1
ele dez mil lJOi' dia, reunidos na milhão de homens para o des- ritmo de sua produção de gucr- <t\�'

I região de Par ís. Justificou a tno que lhes foi designado, � I�'a.
'.

,�
�T I "as casas da

: � ��Uiem ...�e Praç<l da

i Bandeira n. 97 e RU3 General
.

Bit tencour t n. 98. 'I'ratar na

I rua João Pnto, n. 51.

Mais impostos
WASHINGTON - (INTER-1

AMERICANA) - O sr. C. Vin- I
son diretor do Departamento I

de Estabilização, pediu novo I
aumento dos impostos para i O DOJl,ITNIO AÉREO Um bombardeiro médio nor

absorver o excesso de capaCida-1 te-americano sobrevôa uma ilha, do Pacífico ocupada pe-
de aquisitiva e aliviar a pres- los japoneses, depois de executar sua missão. As colunas
são sôbre os limites de preços de fumo que se vê em baixo indicam a precisão do bom-
e o sistema de racionamento. I bardeio. (Foto da "INTER-AMERICANA").

"D�vel?�s aumentar nossa I o /ti •

_

� •

contnbmçao para cu�tear as jl1alxa ECfiIUlm,'c� Fef�Or�1 d.O L'iO de Jal!1elrrr.despesas de guerra," reiterou o I
U !.I'U'!1iJ u U

.

!/"lJ ai l� li II ti

sr. Vinson, num discurso pro- ,....
I

--

_ .

nunciado em Filadelfia. 18° ;.;;ortelo d > re s g ate, com premies, das
Apó! c�s Pernambucanas

1 Cr$ 50.000,00

3 v.I
...-...-..r- ..

CLt

O? Newton

»

2 Cr$ 100cO,00

s.oco.oo

"gên.:j(1<:; e Repre':>entoções em GeroJ
Matriz: F'lorion

ó

oo Ls
Rua Joã.o Pinto, �. 5
CQl;m Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdiL
'rÓprio). Telegramas: "PRIMUS"
\gentes nos principais municipios

. d;;.o:.: Estado -

Operações ,,- Vias Urinarias -- Doen
ças dos intestinos, ré to e anus

_. Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fisioterapia .- Infra-vermelho.
Consult: Vital' Meireles, 28.

à tarde, 16 hs. em diante
Resid: VidaI Ramos, 66.

Fone 1067.

Sapatos para Senhoras
vo n t c j o so s !
moàelos!
c-s 50,00!

Barreiros
Mefra, 41

A's 7,30 horas
Continúa em plen o êxito, obtendo o <reccrd » absoluto de ag+ado:

A Legião Branca
com Claudette Colbert, Paulet te Goddard, Verônica Le ke ,

Sormy Tufts e a sensação do momento: George Reeves
COMPLEMENTO Í'TACIONAL (Natural)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: Cr$ 4.00, 3,00 e 1,50 • Imp. até 10 anos').

5 a-Feira, no ODEON, ás 5 e 7,30 hs" Bud Abbott e
Lou Costello em

Marinheiro d'água doce
Um filme que fará SUilS tristezas naufragarem :num mar de riso!

anda-

)

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE jANEI-
CAvSAdS RO avisa ao público e, em particular, aos portadores daS

en e rrv-ae r umu na Rua Fernan- A 'r P b f' l' di 31 ddo Machado, com 4 quartos, 2 sa-! ço Ices
A e;naml uhcanas, q18ue ara. read Izar

no la ? �or-
las, cópa cozinha, terreno plano'j,ente mes, as O oras, o o sor teto e resgate, com pr ermo,«,
medindo 6.40x50preçoCr$25.000,00 dês ses títulos, deque é a distribuidora.
Tres na Rua Uruguay, de madei- !ra. todas alugadas. terreno plano, O sorteio será realizado no Edifício ria Matriz da Caixa

medindo 1Ox58 po� Cr$ 20.000,00; [Econômica Federal do Rio de J,gneiro, na rua 13 de Maio, ns.
Uma em CoqueIrOS oom 3 qual" I �3/35 4 d d' I 63

A' '.

tos, cozinha, sala, 'dispensa. bôa I
j ,o an ar, concorren o os trtu os aos pr-ermos segumtes:

água, medindo o terreno 30XI2XI.5!por Cr$ 12_000,00. 1 prêmio de Cr$ 500.000,00
Uma na rua Almirante Alvim'

com 2 quartos, sala, dispensa, vo

ronda etc.. terreno com 22x50 por
Cr$ .25.000,00.

.

Uma na Praça da Bandeira, com I

dois pavimentos, 3 quartos, banhei-j1'0, cozinha. Preço de venda Cr$
60.000,00.
Uma na rua Deodoro com terreno

de 10,25 metros de frente por 56 de
fundos por 80.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Curitibanos. com 3

S- cidade, o BANCO DEquartos. varanda, banheiro com ,
ao nossos representantes,:; nesta

água quente e fria etc., por c-s CREDITO POPULAR E AGR.l.COLA DE, SANTA CATA-
22,000,00. RINA, - Rua Trajano n , 16 - FLORIANOPOLIS, que est âo

1!m.a na rua Oswaldo Cruz [Es- 'encarregados da venda dos títulos e habilitados a prestartrelto) 3 quartos, sala etc" terreno _ _ .

com 16x32 por 16.000,00. I
qualquer l�l_ormaçao a respel�o dos mesmos.

Uma na rua Bocaiuva, com todo' As apó lices sorteadas serao
.
resgatadas pelo valor do res

conforto (duas residencias) por Cr$ pectivo prêmio; e ao sorteio, nos termos do § 5° do art. l°

70U·000.00. G I B' I das, instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado de
ma na rua enera Ittencourt '4 I I

-

por 35000 cruzeiros. I Pe:�ambuc�, .

com o ato 7 9 de 5 8 35, conco[rerao todas as

Uma na rua Visconde de Ouro

I
apólices emitidas.

Preto por 22.000 cruzeires. A. VEIGA FARIA
Uma em Coqueiros, ótima reaí- Diretor da Carteira de Títulos

dêncíc; na praia, por 15.000 cru- \

�g!����m na Avenida Trom-iLadrões à SÔ�li em Roma
powski, terreno plano, medindo I Londres, 29 - A situação fora de ação. "Todos os depar-12x37 por Cr$ 15.000.00; '. TI

'
.

.

1 d"'
I

.

.

d
..

t�' '[Um na Avenida Mauro Ramos, I em coma est.a lnoranc o la- camentos a n11111S rallVOS c CL

idem idem, 15,5x45 por Cr$I2.000,OO; riamente e � milhões de habl- cidade - diz a informação -

Um na Rua Jaguaruna. idem tantes estão passando fome -_ .. estão ocupados e os funcioná-
idem, IOx32 par Cr$ 7.5.0,0,00. informa um despacho da fron- rios italianos foram dalí ex-
Um na rua Camborlu, terreno .,.' _

plano medindc 30x50 por 24.000,00 tell'a ltalo-smça em Chlasa e ])u1sos pelos alemaes. Os la-
cruzeiros. tl'ansmitida por Berna. A in-: chões andam à sôlta e os rou

Um na rua Almirante Alvim, formação acrescenta que a si- bos se sucedem. MilharáS de
com 9x45 metros por 11.000,00. tuação se está transformando pessoas pl'ocUl'adas pela políoUm na rua Camboriu com 25x45
metros, vende· se também a me- num dos problemas mais gra-- da e pela Gestapo estão ocul-·
tade por 20.000,00 cruzeiros. "iíes para as autoridades, por I tas em adegas, subterrâneos,
Informações com A. L. ALVES. isso que todas as estações fer- etc., a-fim-de escaparem à pri-·

Rua Deodoro 35. roviárias, mesmo as elos subúr- são".
Um ótimo lote em João Pessôa,

com ônibus à frente, Cr$ 10.000.0.0 bios de Roma, foram postas

CI ,\. WEr�rZEL INDUS1"'llI A L-JO: N 'T Il.,J..IE (Marca regisl.)

recommeuda-se para roupa fina € roupa commome

»

4 C.$

V. - 6
--------------------------.-----------------------

A's 7,30 horas:
Dick Foran e Léo Car ril lo nc eletrizante firn e rep leto de

emoções v io len tas :

Traicâo
.

descoberta
,

COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
PERICIA E PR'ECISÃO (Short)

Preço Cr$ 2,00, e 1,50 «Imp. até 14 anos».

Dom:ngo, SI'\1ULTANEAMENTE, o filme do qual já
vamos com sa�ldades: LANC EIROS DA INDIA

com Gary Cooper e Eranhot Tons,

Aproveiterr
Os mais
Tudo não

OS p�fÇOS
mo de rno s

alérn de

»

5 Cr$ 2.000,00)}

50 Cr"l 1 OOO,OU» »

Exijanl O Sabfio

"VIR<iEM

Sapataria
Hua Censo

«

llD DE"
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B�LO E :rUEUECIDO 'rUIUN- Os ,treinos de basquete Isua excelsa Padroeira, Nossa
.F O DO. CAUAVANA. DO AR. I Vem se realizando com gran- Senhora Medianeira de todas
O 2� J_ogo de domingo fOI,

I
de entusiasmo na praça de es- as graças. Entre o vasto pro

sem dúvida, o maI� emocionan-: portes da Fôrça Policial do Es- grama de festejos e diversões
te da :odada, e:l1 vista d� os es-' tado, os treinos dos "basket- destaca-se o torneio de Fute-Iquadroes

.

aplicarem jogadas ballers", requisitados P e 1 a bol. A rapaziada acha-se pre
que sntustasmaram a assistên- F.C.D., que em julho próximo parada convenientemente e

cia. representarão as nossas cores anceía pela hora do prélio. Os
O Caravana do Ar, jogando no campeonato de basket vo- diversos esquadrões estão as-

com vontade férrea de ganhar, lei, do corrente ano. sim organizados:
alcançou a vitória, merecida e Treinam os nossos rapazes MADUREEIRA: Xisto; Jo-

justa. com fibra, cônscios de suas obri- sué e Floriano; Moacir, Mori-

Apesar da derrota da A. D. gações e dispostos a fazer va- val e Ivo L.; Valmor, Osní,
Colegial, os rapazes jogaram ler a sua combatividade frente Kovlaslki, Celio e João M.
com grande ardor e disciplina, ás demais representações. PAULISTA: Avelino; Laura
mantendo-se incansáveis até o Entretanto, achamos que a e Irineu; Silvio, Gustavo e Ju-
final da peleja. díreção-eécníca da F. A. C., de- ventino; Antônio, Ivo T., Chi-

Destaca-se, sob r e t u d o, a ve treinar o nosso "five" no di- co, Opuska e Manoel P.

atuação do Caravana, que acer- ficil esporte de bola ao cesto, BANGÚ:' Osvaldo; Constan

tou, de maneira assombrosa, com a seguinte constituição: tino e Valdir; Pedro, Valdir II
em suas jogadas. Nazareno Simas, Aldo Nunes, a e João da M.; Celso, Jaco e

Quanto ao Colégio, não de- Zaga; Vadico, Milton Melo e João C., Vital e Bismar.

vemos desmerecê-lo, pois vi- Nivaldo Govêa, a linha, pois, em CORINTHIANS: Euclides,
mos que, sua equipe é, deveras nossa opinião oferecem maio- Adernar e Ivo; Backes, Osvaldo
um dos mais sérios rivais do res predicados e ação. e Washington; Amadeu, Hélio,
Amadorismo. Fomos informados de que a Pilar, Laurí e Orlando.

O Caravana fez jús à vitória F. A. C., acaba de requisitar INTERNACIONAL: Natalí-

a qual, apesar do marcador as- três elementos de real valor no cio; Corsini e Eugênio; Nelson,
sinalar 5 a 0, não lhe foi lá basket de Joinvile, que deverão Nabuco e Antônio; Valter, Pau
muito facil, porque se a obtí- ser experimentados em treinos lo, João, Osvaldo e Doracino.

veram, foi porque se esforça- futuros. GRÊMIO: Antônio; Mauro e

ramo Que os nossos rapazes treí- Roberto; José, Ênio e Militão;
Caravana: Luiz, Waldir \� nem e se compenetrem de seus Milton, Arí, Joaquim, Plínio e

Otávio' Gato Haroldo e Car- deveres, são os votos que faze- Orlando.

linhos.' Odili� Eraldo Honó- mos. FLAMENGO: Heitor; Irineu
rio M�cedo e 'JorO'e. 'I - e Valdir; Melquíades, Herondl-
J\. D. Colegfal s bJonas, Ivani 28 de Setembro x Ipi'ianga no e Altamiro: Ismaél, Vils0!1,

e Katcips; Seara, Boos e Ta-I Domingo último teve lugar Modesto, Valdir, Sousa e DIl

moio; Haroldo, Perrone, Ní lti- em São José um renhido em- son.
,

nho, Duduca e Genovez. bate pebolístico entre as tur- FLUMINENSE: Costa� Jose

Os melhores do Caravana: mas representativas do "28 de P. Mano�l e Fanor; Jose Soa

Luiz, demonstrou ser um guar- Setembro", desta capital e ores, Val.dIr, B_enavenuto, Valter
da-vala firme e ligeiro; foi o "Ipíranga", de São José". Saiu L., Lac�r, Joao e �aulo. ,

que mais se destacou. Capitã) vencedor o Ipíranga, pela justa O JUIZ, da� 1?artIdas sera o

Honório, autor de 3 tentos, é e merecida vitória de 4 tentos sr. Andre Vílaín, mestre da

a um. Seccão de Encardenacão do
grande oportunista. Macedo, o Abrigo de Menores.

.

grande driblador, é um meia- A Arnaldo Sousa, dinâmico

esquerda inteligente. e esfôrçado presidente do grê-
A zaga esteve bôa, tendo-a a mio sanjosefense, o Estado es-

linha média acompanhado. Os portivo, envia o seu abraço, pe- Aulas parti�ulares
.. outros estiveram bons. ia grande e merecida vitória
- Já se acha aberta a matrí- Fez anos ontem o menino Luíz-

Do 1'. D. Colegíal, vimos Jo- do seu clube. P 1 V
l. cula do Curso de Aulas Parti- au o erges.

..

nas esforçado, e Ivaní e Kat- I d f J
_ .

cips formando zaga segura. Hawtcn Lemes Prado
cu ares o pro. oao Framer, Passa hoje a aniversário da sr.

A linha média esteve bôa. Transcorreu sexta-feira últi- que iniciará suas atividades em H. W. Stallion, que há poucas

primeiro de junho próximo. Os anos exerceu os cargos de chefe da
No ataque destacou-se o [o- ma o aniversário natalício. do interessados serão atendidos Estação do Cabo Submarino e vice

vem centro-avante Niltínho jovem estudante e esportista díàriamente na séde da União : côn�ul da Grã-Bretanha, nesta

qu esteve em evidência em to- Newton Lemos Prado, certer- dos Chauffeurs _ Praça 15 _ c?Pltlal,dhaven�a feitod u� dgrande
do o transcurso da peleja. Os forward da A. C, Colegial desta .,.

' crrcu o e amIgos e a rruro ores,

ít 1
'

(
ao lado da CIa. Telefôníca - •

outros na-o se salientaram. capi a d 17 h di t'. as oras em Ian e. Faz anos hoje a sra. viuva Maria
Juiz - regular. Embora .tardIamente o Esta- O Curso se destina principal- Antonieta de Diniz.

Renda - Cr$ 926,00. �� esportIv? <lue o t�m em mente, a candidatos a con-
•

grande admiração, envia-Ihe o
cursos. Festeja hoje o seu aniversário a

seu afetuoso abraço de para- gentil srita. Maria da Glória, di-

I bens, com votos de ad multus A Estatística Mimar, destinada a
leta filha do sr. Amâncio J. Pe

facilitar a preparação rápida, e ti� reira, proprietário da grande «Al-
I annos. fal'atarl'a Perel·ra».das da Nação, exige que todos m

Em prosseguimento ao cam- perfeita quanto possivel, do apare-
•

peonato da la Divisão de Ama- ABRIGO DE MENORES Ihamento material das fôrças arma· Por motivo da passagem do seu

dores- efetuou-se, domingo, no Prepara-se o Abrigo de Me- brasileiros lhe prestem cooperacâo natalícia, será hoje muito felicitada

E·stádio da F. C. D. a 4a roda- nores para celebrar com todo Subtrair-lhe apôio é trabalhar CGD a prendada srita. Ana-Cecília, filha
. '." " R .... "f1 "'Dl orn"""tl. (D. E. M.) do sr. Luiz Oscar de Carvalho,

da, a qual se revestiu de gran- o brilho e pompa a festa de de 1942; - Art. 18. N. s). o l to, funcionária da Fazenda es-

de entusiasmo. tadual. '

O 1° jogo, entre o "Avaí" e AS BALAS FUTEBOL, depois de 6 anos de sucesso

"Lopes Vieira", teve início à srn S. Paulo, chegaram em Florianópolis,
1 hora e 50 minutos, sob às São essas as BALAS que distribuem mais prêmios
ordens do juiz Valdemiro Melo. no Brasil: Bônus de guerra. Rádios. Relógios, Patins,
Desde o início o Avaí teve am- Bonecos, Chuteiras, Máquinas. Fotogróficas, Luvas de
plo domínio sôbre seu adversá- Box, Bola oficial rt? 4 para Futebol, Estojos de xícaras,
rio. Equipamentos para Futebol, Ferros Elétricos, etc.
, Ico foi que abriu a contagem, Visitem Cl exposição de prêmios, na Praça 15 de No-
aos 10 minutos e daí começou vembro, -Edífícío Estrêlo> .

a goleada ...
Os autores dos tentos foram.

Brocoió (6); Galego (3);
Zacki e Lebeta.
Barata (Avaí) : Irineu (pe

nalti) e Osmarino (penalti), fo
ram os consignadores dos ten
tos do Lopes Vieira.

Do quadro vencedor, toda a

equipe acertou em suas joga�
das, principalmente o centro
avante Brocoió, que esteve

num de seus grandes dias.
O quadro vencedor: Cláudio,

Naldi e Barata; Acímar, Nu
nes e Gevaerd; Lebeta, GalegJ,
Brocoió, Ico e Zacki.

Édio JO$é TonoU

Ii······················�l ()iVida Social I Sta.
- .
........, ........

Mais um exemplo de que os
Sábado último, fez anos o jovem santos não são apenas pessoas

Amâncio 1. Pereira Filho,
entregues a contemplações in-
frutíferas. E mais uma com

provação da. palavra da Sagra
da Escritura que "não há re

denção senão pela efusão de

sangue". A redentora da Fran

ça nasceu na casa de piedosos
lavradores em Domrémy, no

ano de 1412. Sua infância e

primeira adolescência viram
na tomar parte nos trabalhos
caseiros e campestres e distin
guiam-se pelo amôr de Deus e

do próximo. Mas, estes anos

felizes caíram numa época em

que o rei Henrique V. da In

glaterra estendia sua mão pa
ra a corôa francesa. O peíor
era que ° rei da França não
achava a energia necessarra

para opôr-se aos intrusos. Pra

ça após praça paía nas mãos
dêstes. Faltava o último ba
luarte, Orléans. Nêste mornen-

Fazem anos hoje: to crítico aparece por ordem
menina Miriam Mussi;

I
d D V·

menina Alinor Vieira.
e eus a Irg'em de Dornré-

______ my, oferecendo ,seus s-erviços
O PRECEITO DO DIA ao fraco rei. Ela consegue a

O primeiro perfodo da sífilis co- salvação da cidade ameaçada
meça com o aparecimento do e a coroação do rei Carlos VII.
cancro duro, o que acontece cêrca em Reims Com êst f t
de três semanas depois de e.dquí- ..

.

e es. a_os es-

rida a infecção. SNES. tava eoncluida sua missao po
lítica. Mas, estava-lhe reserva

da a corôa do martírio. Caindo
nas mãos dos ingleses, foi ela

Os srs. Machado & Cio" operosos julgada COlllO bruxa e condena
agentes dos Serviços Aéreos Cru-
zeiro do Sul, nesta praça, tiveram.

na à fogueira. Foi êste o preço
a gentil.eza de nas oferecer a nú- que ela teve que pagar pela
mero I da revista «Aerosul», órgão salvação de sua estremecida
de publicidade daquela empresa de pátria. Em Rouen, aos 30 deaviação, �

E' um magazine interessantís- maio de 1431 consumiram as

aírno, de texto noticioso e infor chamas o corpo vlrgtnat da re-
mativa, ricamente ilustrado. dentora da França.Muito grato. ficamos à digna
agência a cargo dos srs. Machada
& cie.

o ESTADO

JA CONHECE

Que prazer! Ter uma dentadura resplendente ••• e

uma bôca fresca e sedutora, usando Kolynos Creme

Dental! Kolynos tem uma Triple Ação: limpa,
refresca e embeleza ... dando aos dentes um brilho

que faz realçar a sua aparência.

USE-O COM

CONFIANÇA

M

{TMA ESPETACULAU GO
LEADA: AVAí 14 X LOPES

VIEIUA 3

\0:,-- •• ...,1

santo do dia

AN IVERSARIOS

Joana d'Arc,
lUartir

Virgem e

SALAS
F
U
T
E
8
O
L

Da Austria
Os órgios da Estatistica Milita,

têm apôio legal, quando 'ntimaJII
o produtor e o vendedor a mostraI
o que possuem em seul estabele.:'"
tlent(lJ, (l). •• ..).

Oferecida pela «Comité de Pro
teção dos Interesses Austriacos no
Brasil», sediado em S. Paulo,. re
cebemos interessante folheto inti
tulado: «Os grandes homeml cia
Au.td(l»� Grato••As «Salall Futebol» cumprem sempre o que promatem!
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INDICADOR MÉ.D ICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das :I às 6.
Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

'O martírio incomparável dos Franceses
Rio, 29 (A. N.) - Encontra- ceses se encontram na Alerna- guindo, disse que os franceses

se aqui já há dias André Me- nha sob o contrôle· do tacão metropolitanos aguardam com

roselli, que era o mais jovem nazista. Daqueles 5 milhões, impaciência a hora da invasão
senador francês quando irrorn- metade encontra-se em cam- e estão preparados e preveni
peu o conflito europeu. Sua pos de concentração nazistas dos para colaborar com as fôr

missão, na América do Sul, e outra metade trabalha, for- ças libertadoras. Pelo menos.

prende-se à campanha no sen- çada, para a Alemanha. Dos 1 milhão de soldados franceses
tido de conseguir que o povo 2 milhões e 500 mil que se en- participarão na invasão. Êsse
dêste continente envie maior contram em campos de con- parlamental francês era prí
número possível de auxílios centração, cêrca de 800 mil e11- sioneiro dos alemães, tendo
aos seus compatrioats, detidos. contra-se em situação tal, que conseguido fugir, há pouco, Pfl
na França. Falando aos jorna- morrem, pouco a pouco, de to- ra Londres, num avião clan
listas, declarou que atualmen- me. Falta-lhes tudo. Prosse-] destino.
te cêrca de 5 milhões de f'ran-

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

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANCAS E ADULTOS
COXSUl,TúlUO: nua Nunes Machado, 7 (Edifício S. l"rancisco), fone l.,g'l

Consultas das lu às 12 e das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: Hua Marechal Guilherme. 5. Fun e 7X3

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA,
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naniz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. I
CO�SULTóIUO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESIDENCIA - Conselheiro ;\Iafra, Tl .

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

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES UHO-GENITAIS DE
A;VmOS'Os SEXOS - !'tAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR'. GUERREIRO DA FONSECA
CUXICA DE ADUI,TOS E CHI�o\XC'AS, DOEXC'AS �A, 1'1�,I.E., ))OJ<?X('�� �!E.

lU;REAS, CORAÇAO, FICADO, ESToMAG,), nH'S, V.�IUZES, t.:L.CEHM; ,L� llGA::..
COXiSULTóRlO - Felipe Schrn id t - J4 (2 as 4.30)

RESIDÊl\'OLA - Esteves Júnior - 179 - Florianópolis. 1'ELEFOXE - :VI764
Todo, os dias pela manhã em Palhoça e Santo .-'unaro.

.•
..

Os chamados à ta rde ou à noite devem ser fenos por ln ter-médio do F'a rrna

cêutíco Armando dAcampora ma Fa,rmãcia. São Luiz, na Palhoça.
Atende chamados a qualquer hora do DIA 011 da NOITE.

DR. ROLDÃO CONSONI
jJl ClnURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SEXHORAS - PARTOS

Formado pela Facuddade de Medicina .da .

Universidade el� São Paulo, onde foi
Assísten te por vár-ios anos do Ser-viço Cjrú.rg ico elo PrÜ'Í. AllplO, Correta, .Neto..
Círurg ia do sstôenago e vias bifiares, lnLest.1f.l0s. delgado e glOSSOt. ttrótde, rms,

próstata bexiga útero ovár-Ios e trompas. Var ícocele, hída-ocele, var-izes e hérriía.
, "

CONSULTAS:
elas 2 às 5 horas. à Rua Felipe Sehnnddt., 21 (altos da Casa Paraiso). 'I'el, 1.598.

RESIDÊNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M7G4

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso <te AperfeillOaIDento e Longa Prática no Rio de Janeiro

\JONI'IU l/1'A8 - Pela manhãs dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excejs to aos

"bad�, das 16,30 às 18 horas - CONSULTOIJ,IO: Rua JoAo Pinto a. 7. sobrado -

Pone: 1.461 - Ret!t1dênc1a: Rua Presidente Coutinho, ,a.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do BrasU)

If'.x·lnterno do Serviço de Cllnies Médica do Professor Osvaldo OliveLra, médíco do

Departamento de Saúde

CLlN lUA Mf!:DICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e IU"�lIJIi:NCIA: Rpa Felipe Schmldt u. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18.

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante IDstalaçã(l
de 200 MA.

Dingnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo·
d('nais. câncer do estômago, afe

ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
P,!r:l o tratamento da Tuberculose

f.JELENA CHAVES SOUSAPIJllllO�ar - Tratamentos m�der·
aos e eficazes desta moléstIa

Cnmplejo gabinete de Eletricidade IlNFilRM1ilffiA OBST8TRICA

m(>dica: Ondas curtas !' ultra-curo (Parteira)

t,,". Raios Infra-Vermelhos e Raios Diplomada pela lIaternJdach.

Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia de Florlanópol.W
Consultório: Rua Deodoro, li .!tende chamado! a q ..lq ....

esquina Felipe SchmidJt hora
n:.l� IJ às 12 hrs., e das 14 às 17 hn Praça tla Bandeira, III - ..,I\t.

TeJefonp lA?!' I f Antti!'o 1,lll'll'o 11 de lIalol
............,._ '*.'- _-_.' __ -"""'-.-",- - - -.-_- _- - _ -". ..

CASA MISCELANEA.

distri_1
Prel'Jtlgla O GOTêrno e ai

buidora dos Rãdios R. C. A classes armada!!!, - 08 !!ler',
Victor, Vávulas e Dsicos -- 11m "quinta. eo)unl.ta". (L
RUi Trejano, 12. D. l'(.}.

,

tNSTITUTO DE DlAGNOSTICf
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

. fI'(.]rmado pela UnIversIdade de Oenebrr

Com prática nos hospitais europeus

Cünlca médica em geral. pediatria, doen

ças do sistema nervoso. aparelho genítr
urinário do homem e da mulher

th�lste. TécnIco: DR. PAULO TAVARJjJ�

Curso de Radtolog ía CUnlca com o dr

Manoel de Abreu Campanar ío (São Pau

lo'). Especializad.o em Higiene e Saúd'

Púhltca, pela Universidade do Rio de Ja·

netro. - GablI;!ete de Ralo X - Electro

ta "rt tograüa clínica - Metabolismo ba

5aI - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fl.sloterapla - Laboratório de mtcros

copia e análise clín lca. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis

DR. SAULO RAMOS
J!lsP.,Ch.lIsUl em moléstlaa de senh07a. -

Par-toe.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: e.tô

mal(O, vetilcnla, útero, ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTIC�

.00 PERlNlilO - BérwlUI, Wdrocele, ve

eicocele, Tratamento sem olor e operação
de Hemorrold ..... e varizes - Pr-aernra

IIparelhOll de &'êsso. Opéra n� HoepitalJ!
de !<'lorianópoUs.

"raca Pereira e OUveira, 10. Fone, 1.0011.

Bor.irlo: D.. 14 la 18 hor.. , diariamente.

DR. AURÉLIO ROTOLO

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Senho

ras - Vias Ur ímár ias.

Curso de especialização de Gíneco

.og ia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medicina de São Paulo.
1'ratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlno
genit.al feminino (Útero, ováríos.

trompas, etc.).
Cura radical das Inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

raçâo ) , Tratamento de todos os dís

túrbios da menstruação e da estertlí-

dade,

Tratamento moderno da blenorra

gta aguda e crônica, ern ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratÓrio.
FISIOTERAPIA - DIATERMIA

- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

DESPERTE n nus
DO SEU FIGIlDO

·11

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

Fone: 1.663.
Resídêncía - Rua Tiradentes 7

(Sobrado) •.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIrur&'ia e Ortopedia. CUnlca e Clrurltla
.to tm'ax. Partoe e doenç8ll de senhoru.

-';ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDltN·
'IA: Almlr=t" Alytm. 311. For, .. 7111

DR. REMIGIO
CLlNIC.A. M1i:DIC.A.

Moléstias internas. de Senhoras e Cri

,nças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

reUpe Scbmldt - Edlfrc:lo Amélia Neto

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

SIDtIlNCIA: , Larqo Benjamin
Constante. 3

E Saltará da Cama Disposto para TU1I'

Seu fígado d�e produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre 1i

vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem, Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Vod
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida e um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.
extraordinariamente eficazes.Fazem COf

rer esse litro de bilis e voc� sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

suas

ÚLTIMP..S J\OVIDADES

LI,VROS":
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. TlÔ1210NÓPOUS

VENTO SUL, de Norman Douglas. Pela la. vez, no
Brasil, se traduz êste famoso romancista con-

temporâneo $:�O
OS THIBAULT, de Roger M. du Gard. Prêmio No-

bel. Considerado a maior tradução do ano. Em
dois volumes $1;1)

A QUADRAGÉSIMA PORTA, de José Geraldo Viei-
ra. Apontado como um dos nossos melhores

FRO��'����s 1����i����s I��'� 'P�d��' dt M��- $23

tins. Romance realista que suscitou ruidoso
"caso" literário $13

LETRAS DA PROVíNCIA, de Moysés Vellinho. Um
vigoroso e penetrante livro de crítica e ensaio $1-1

VIDAS DE ESTADISTAS FAMOSOS, de Dana e

Henry Thomas. Vinte curtas biografias de
célebres personagens da História $20

GRANDES CATÓLICOS, pelo Pe. Claude William-
sono Absorvente antologia de 46 biografias de
expoentes do catolicismo $30

BOLíVAR, de Emil Ludwig. Magistral biografia
d? herói ,má��mo da independência dos países
htspano-ámerícanos ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $13

HISTÓRIA DAS GRANDES ÓPERAS" de E. New-
man. Personagens, enredo e movimentos mu-
sicais das 30 maiores óperas. 3 vols. $GO

OS SOBRINHOS DE TIO SAM, de Arlindo Pas
qualini. O que viu e ouviu um repórter em via-
gem pelos EE. UU. e Canadá $16

NO GALPÃO, de Darcy Azambuja. A 5a. edição
dessa coletânea de contos premiados pela Aca
demia Brasileira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $l.)

A HORA AN'rES DO AMANHECER, de Somersat
Maugham. Um romance emocionante. Livro
filmado em Hollywood $12

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

NOITE EM BOMBAIM, de Louis Bromfield. Mais
um vigoroso e fascinante romance sôbre a
Índia moderna $15

PORTEIRA FECHADA. de Cyro Martins. Um belo
romance focalizando o drama das populações
martinais gaúchas $18

MINUANO, de Lauro Rodrigues. Versos gauchescos
em torno dos mais belos motivos poéticos do
Rio Grande

.

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO BRASILEIR'Ü.
Obra de consulta imprescindivel - no escritó-
rio, no lar e na escola

-, . . . . . . . . . . . .. $90
Pedidos às livrarias, ou pelo reembôlso postal - sem

aumento de despeza.

r�ovos e
; USADOS
I COMPRA JI
:��;�D.�;�: ,Inhol, francês,
inglês, etc.

Romance. Poesia, Religião. Aviação.
Matemática. Físico, Química, Geo
logia, Mineralogia. Engenharia ci-

jvil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
cuI tura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários. etc, etc.

«Salão americano (

Recentemente instalada
nesta' capital, para ondu

lação permanen te, eq ui

pado com todo conforto,
Ta está funcionando o

"SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços
serviço

módicos e

garantido
............_......._-..._......__",..,......-.-.....- ....._.._..

Está à venda
o «Restaurante Pérola». Para
mais informações, dirigir-se ao

proprietário, na praça Quinze,
n. 22. -- Florianópolis.

V.-21

EDICÕES DA LIVRARIA DO GLOBO
Rua dos Andradas 1416-Caixa Postal, 349-Porto Alegre

=

ALVARO RAMOS

_'AO..""o» .....Q 41· .. ••••• ao. "95G" 011 '.lIa./ '_-......_

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

SE�:tfAS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas DOS balcões da

Oasa SA' BOSA
Diariamente recebemos novldaaps

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Senhorita, com diplúma de

complementarista e dactilógrafa
oferece$se para empregada de
casa comercial ou escritóriQ.
lnformações na Gerência do
«Estado·,

,

,�

l

$8

I

I
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10 na conhecida e barateira
_

Casa Yolanda filial, ia Rua Felipe Schmídf, 2
Grandes re duções nos preços. Econorrusern o VObSO dmnerro com prando este mês na Casa Yolanda Filial.

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

" 5,Jo' Pasta Colgate, pequeno .

VoU estampado mt. 4,00 Crepon para quimono 7,50 Pasta Colgate, grande .

Voil estampado 4,50 Pelucia lisa, reclame 5,80 Pasta Lever .

Voil estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,50 Sabonete Carnaval caixa 4,2)
Peterpans (reclame) 6,00 Pelucia estampada Ivone 7, 'o Sabonete Dorly :.............. 4,50
Voil suisso o . . . . . 7,00 Pelucia com bonecos o . 7,00 Sabonete Lever o . . . . . . 6,00
Voil. suisso (artigo superior) 8,00 Cachá, artigo bom 10,00 Sabonete Eucalol o . . . . . . . . . . . . 6,00
Voil romain 9,OD Cachá, artigo superior 11,00 Sabonete Gessi " ...• 6,00
Linho liso, todas as cores.. . . . . . . . . . . . 4,50 Cascmira para casacos, reclame' .. ,. . . . 45,00 Sa.bonete Lifebuoy e Saulo o o •••••

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

Linho estampado com 80 de largo 7,00 Casem ira para casacos, art. extra 55,')0 Sabonete Vale Quanto Pesa .

Linho Rodie 10,50 .\If'scla, artigo bom 7,00 Sabão Aristolino .

:Wllsiflo branco ,...... 7,00 Brim Kaki 7,50 PÓ Ladi _

FllStão estampado 9,00 LULA E �IESA Pó Coti pequeno .

F'llslão estampado artigo sup. 10,'JO Cole La para solteiro 28,00 PÓ Coti grande .

Petcrpan (artigo supcrtor )
,; 12,o'J Culcha branca para solteiro, artigo bom 30,0:> PÓ Emerand ele Coti .

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

'I'obru lco listado 10,00 Colcha para casal, artigo superior 45,00 Talco Malva pequeno .

Tecido Belrgerante o . . . . . 10,50 Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 Talco Malva grande o .

Teciclo c /aviões 8,00 Coliertor para solteiro 24, �o Talco Eucalol médio o o

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

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

T'obra.lco (artigo superior) o 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00 Talco Ross grande o

Tobralco estampado c /coraçôes 12,00 I ('obertor para casal 28,00 Talco Gessi grande o .

Tecido com barra (reclame) 10,')0

I
Cobertor para casal 30,00 Talco Palmolive .

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

Tecido estampado c /Iaços 14,00 1.1godào Léro-Léro peça 32,00 Rouge Cici o

Opala lisa, todas as cores 5,50 Algodão Minho 40,00 TIouge Roial Briar .

Opala francesa o . . . . . . . . . . . . . 6,00 Algodão Douro 50,('0 Baton Tentação . o o o .

Opala belga o . 8,00 Algodão Argentina 55,0\) Baton Lalaque o o .

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

Opala branca, 1 mt. largura 15,00 Cretone Lençol 6/4, branco. . . . . . . . . . mt. 12,00 Creme Coti o o o .

Cambraia branca, 1 mt. largura . . 16,50 Cretoue Lençol 7/4, branco 13,00 Creme de Alface o o o o .

Opala estampada 7,00 Cretone Lençol 8/4, branco 14,00 Creme Ponc1s o o o .

Opala estampada 8,00 Cretone Império 6/4, em cores 13,00 Fixbril o . o ..

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

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

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

'Percal para camisas 5,00 2,20 mts. 22,0� Óleo Royal Briar o .

Tricoline, reclame o . 7,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo Óleo de Lima o .. o . _

Tricoline, artigo superior "10,00 2,20 mts. 20,00 Óleo de Ovo o .

'I'ricollne, tipo extra "12,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo Quina Petróleo Oriental 0 ••••••••••••

Tricoline, com salpicos 12,50 2,20 mts. :' 24,00 Loção Brilhante .

'I'ricolíue, para pijamas. . . . . . . . . . . . . . "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

'fi Brim pardo colegial, superior 6,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. " 35,00 Toalha Bom Dia o . 6,00

\ Brim azul marinho, art. bom. . . . . . . . . 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens o o . . . . . . . . . 22,00
Brim fantasia "5,00 mts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 'O Camisas de Tricoline . . . . . . . . . . . . . . .. desde 30,00
Brim colossal 6,50 Riscado Colossal para colchão, reclame 5,00 Meias para homens o ••• o o

" 3,00
Brim, artigo bom o . . . 7,00 Riscado enfestado para colchão 9,00 Meias Paulistas para moças o . 5,50

Bpim Singapura 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem 8,00
Brim Superior 10,00 superior o . . . 12,00 Camisa de meia grossa, manga comprida 15,00
Brtrn Estalingrado "12,. 10 Atoalhado branco e em cores, enfestado 12,00 Creme Rugol 8,50
Brim Sebastopol o "15,( ')

, PERFUllIAIUAS Casacos de malhas para crianças .. . . . . 10,00
Brim Caroá o . . "12,00 Pasta Kolynos 3,30 ! Blusas de meia para criança, art. invemo 12 00

.

Sedas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos Que deixamos de mencionar, como: renda's,
fitas, meias, pijamas, cuecas, etc.

Conlprar bal ato só na Casa Yoiônda Filial. (a casa que mais barato vende)
RUA F�UP� SCHMIDT N. 2

forrnidavel liquidação de
f

I
I

I
I
I
i

1
I
\

Sangue-frio dum aviador canadense DISSOLVE Agradecimento e Missa
Oom Fôrça Aérea .Canadense I

fora atingida e um estilhaço �..,_ ')I Demétrio Marongoni Neto e ClotilJe Coria agro-

no ultra-mar, 'malO, (Inter- despedaçou ° fone que eu usa-IA GORDURA t decem a tôdas as pessoas que lhes apresentaram

Americana) - Uma cigarreira I va, reduzindo-o a numerosos .--' �
''''';' pêsames pelo falecimento de sua inesquecível es-

"chata-de cinquenta" faz parte fragmentos. Outro obuz rasgou .'. ,. I �� Pbôsa e irz;'ã DUZU�INA CflORIA MARAf�GONI.
. ".

a'
. MUitos QUilos por Me em como as que envio.ro rn ores para o eretro e

do equipamento de v�o do mais ,e metade de �lnha cal- S acompanharam os despojos fúnebres ao Cemitério. Ao mesmo tempo,
tenente Edward Lester Gímbel, ça, ate a altura dos [oelhos. v. é demasiadamente gorda? Não gos- I convidam a todoe para a misso de 7' dia, por alma da extinta, e

D F C d Chi "M' h I d
tarta de ter o corpo das betíssímas Es-

d dí I: [qu i f')
, 7 h

..

d S
". ., e lcago, e coman- ln as a avancas e con- trêlas de Cinema de Hollywood? Um que será reza a no la qu iri tn- eira, as oras, na IgreJa e .

dante da "Esquadrilha India-I trole estavam completamente I médico da Cal\fornia que presta assís- Francisco, antecipando os seus agradecimentos 3 v.-2
tencia ás estrélas e aos mais famosos

na de Caça Vermelha". Trata- imprestáveis, e em pouco o meu artistas, descobriu um método rapido
.

d d 1 I
e seguro de dissolver a gordura sem re-

se de uma pequenina Calxa e aparelho se espen lava em correr a dietas drastícas ou a exercicios

Pequenos socorros, feita em ca- queda vertiginosa. Logrei final- excessivos. Esta descoberta, chamada
F'o rmode, promove nova saúde e

sa, e contendo sabonete, cho- mente saltar de paraquedas a

l
energia ao dissolver a gordura de modo

d
' que V. se sentirá e parecerá mais jo-

colate concentrado, espara ra- uma altura. de nove mil peso vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas

t d I E c gundo pude êr o 3 vezes ao dia. Formode é um pre-
po e pequenas a a uras. m pou os se v parado garantido para remover o ex-

É tambem a segunda caixa Focke-Wult que eu abatera e cesso de gordura. Peça Formode.

1
hoje mesmo. em qualquer farmácia. A

de pequenos socorros que Gim- que se consumia em chamas nossa garantia é a sua maior proteção.

bel já preparou. A primeira fo- lá em baixo. Todavia não vi ou- Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
ra estreada quando ° nosso jo_1 tro paraquedas nas proximida- Ve�c:a s�b prescrição médica

vem foi abatido em chamas so-I des, do que depreendo que ° -------

bre o terrttório da França. LU-I meu contendor não tenha podi- Comprar na CASA MISCE

tava então contra seis FW-190
I
do se desvencilhar de seu apa- LÂNEA é saber economizar.

da Luftwaffe, dos quais logrou relho".
abater um. Em meio à refrega E foi aqui que entrou a fun
se viu separado do resto da for- cionar a sua caixa de socorros.

ça aérea canadense de caça, Imediatamente empregou as

que escoltava as "Fortalezas ataduras para fazer parar °

Voadoras" dos Estados Unidos
I sangue que lhe corria copioso

em seu "raid" contra as fabri-, da orelha, e com uma compri
cas "Fcenallt", em. Paris, na da gaze envolveu o seu joelho
primavera de 1943. tambem dolorosamente atingi-
"Meu aparelho foi mesmo do. Como não havia porém an-

o terrivelmente castigado" tlséticos em breve se desenvol-
lembrou Gimbel, "podia ape- veu uma infacão em seu joe
nas vêr aqueles esguiches de lho ferido. Não obstante, apE!
metralha que eram disparados sar de ferido e cansado, ° jo
contra mim. Subitamente vi I vem Lester conseguiu fugir ao

um grande rombo na minha I inimigo e em poucas semanas

asa esquerda. A hélice também estava de volta à Inglaterra.

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssi.mos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

V'o - 6

FARiVlACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
HoJe e amanhã seri a sua preferida

OroC" ••clonaia e estranl{e1ras - Homeopatlaa - Perfamu1u

Artigo. de borracha.Móveis GlU"an""""'" • exata observância no receltnArto mf><Ilco.

Comprar, vender ou alugar

11

5

2,20
4,00
3,30

1,/;:)
3,50
4,50
4,50
1,�0
6,00
9,00
12,00
9,00
a.zo
4,4(·

"

4,00
5,00
4,00
5,0')
5,00
5,00
1,80
3,50
5,00
1,50
3,50
7,00
7,00
8,')0
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50
4,50
6,üG

15,00
10,50
6,50
8,00

só na

PREÇOS MÓDICOS.
".,..._..._-__ -- _•.._ _-.._ ._._ _-- _._ -_ _._._._ -

DAR E ARMftZEM
A SERVIDORA

I DR' [NT[Rua V. Meireles,[a maior organização no

gênero nesta copital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

PETISCOS - Roll-mops - Herrings;- Pickles - Cama:

I.
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha Iumodca - Pernil - Pasteis - Empadas -

______________ Salame - Peixe frito. etç, �tç!
-
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Rio, 29 (A. N.) - Um ves

pertino local noticia que o

l..impez.a feita Banco do Brasil, para facilitar

pelos poloneses o pagamento das cotas de cam-

Nápoles, 30 (E.) - Valioso panha da Fôrça Expedicioná
cem sido o armamento captu- ria fará seguir para o front

Londres, 29 (U. P.) - Pode- rado nas cidades; os alemães uma espécie de sub-agência
rosas fôrças aéreas norte-ame- , . 'ii d 'I bulant �lOXTIi:PIO DOS 1,'{;X('IOXÃRIOS Ab t' t
'r ícanas estiveram em ação, es- ���,�m �1::à:�eec1�0 :�i�a� �0�:1� ��_!;:;.!:._..........-_w..........-............... l'ggNÁZs I as ecmmen o

ta manhã, sobre o território do material. Os poloneses comple- Contra Cloencas De ordem do sr. Di rütor, chamo a de sal
Rei h F lt m d t Ih s ôl • atenção de todos os funcionários esta-I1C. a a e a e so ore taram à "limpeza" de Monte venereas duais e municipais. contribuintes elêste, Rio, 29 (A. N.) - O Institu-
as alvos bombardeados pela :lIontepio, bem como os srs contribuintes

Cairo, tendo os alemães aban- Londres, 30 (U. P.) - In- voluntáríos, para o determinado nos ar ts. to Nacional do Sal, pelo comu-

aviação norte-americana, Se- donado também Terele, nos formam que o arcebispo de Du- 10 e 20 do decreto-lei n, U3·;). ele" de nicado número 44-100 estabele-
zundo informou a emissora de

maio ele 1942, que abaixo se u-anscveve:

� contrafortes do monte. blin, John C. Macquaid, fez "Art. JO - os con trfbumtes elo �Tonte- ceu que a partir de primeiro de
Berlim as formações aéreas d

-

d t l'b
Dia comurucarüo à respect.l va Diretoria. .

oaçao e trezen as 1 ras es- 110 mês de junho de cada ano. si as ele, junho proximo o abastecírnen-
aliadas estavam se dirigindo I MU·ltos T.Ogres terlinas para o estabelecimen- clu rac-õex dê família Dor êles Feítas na t de sal nos muní

.,

d
.

Para Schlewi-Gholstein. Reve-' « » conroinudade do ano -18, do decreto n. o e sa nos mumcipios o in-

to de uma clínica especialmen- 3�. de 29 de maio De 193-1, sofreram ou. teriar dos Estados do Rio de Ja-
Iaram ainda os nazistas ser su- Nápoles, 30 (U, P.) - O co- te dedicada a combater a pro-

:"10 auerncüo. I.
M' G' G

.

Parágra Io único - Essa C011l1111;ca,i'l0. neiro, mas erais e oiaz
mamerite numerosa a fôrça aé., mando nazi envia apressada- pagação de enfermidade veué- deverá ler a firm a reconhecida. I •

, f it 'I '

rea atacante. mente grandes formações de "Art. 2° - O contrinuin te que não fi- passara a ser ei o pe as res-

.......-_J"w,-_-...............-__-_. ..-J.......,..,.., k"T'" t f
reas no Estado Livre da 11'- zer eSSé1 comunic�c.,ãO, perderá ,o eli1'e. ito t pectivas prefeituras ou por ou-

tan s 19re e ou ros re 01'- Ianda. ele contr-aír emuréstimo com o Montemo, . •.

• durante e!ois 81105, � a pensão .por .êle. tras entidades públicas, que
ços concentrados na area de deixada somente sera paga med iante .lUS- I

d
.. - I

d t d d'
Roma tentando sustar o contí- A data de ontem t.íf icaçâo judicial que com prov e ou com-,

a qumrao o pro u o os is

plete a prírnit.iva declaração de fa- tribuidores mediante a indica-
nua avanço aliado. Todos êsses Rio 29 (A. N,) comemo-I míl

ia"
. 1

-
I a-o do Instituto. Ficaram, ou-

f t· êm jsíd d
'

. .• Os 81'S. contríbulntes e everuo, pois, ç
re orças e111 SI o emprega os ra-se, hoje, o OItavo aniversa- pro�TJ[lenclUl' no sentido ele serem curn- It,· tíd té 31 d
em violentos contra-ataques rio da instalação do Instituto I

pr idas as d ispostcôes a5,,:n:1 transcl';tas, j.Ioss1m, man 1 as a e e

,

' dex endo , em caso de tlúv Idas. se dirigh Julho as liberações de sal con-
repelidos com grandes perdas.

I
Brasileiro de Geografia e Esta- a êste .\1o:"tep�0. did

F, ,

'

d V E' .. ". . - Mon tepto, 2" de maio ele lfH4. ce 1 as antes da publicação do
OI ças amencanas o xer- tístíca. A ideia da cnaçao des- xelí Boas

.

_.. _ _,. _•.,..". _ -......-...-,, -,.__w_.__..
cito, que já avançaram 12 mi- ta entidade nasceu nos prin1ei-1 Of ir ial a.c1mJJ11stratlvo mesmo comunicado.

'lhas das primitivas posições ros días,: após a vitória da Re- II' .
Rena�lsb�lti('l'l'ez ---------.---

1 A' t d
. Diretor

C e nzro, cor aram a 1'0 ovia volução de 930, através dum I _
'

JUí7.0 DE nIREI'J'O PRI\'A'I']\'O

Velletri-Guilanello e ocuparam projeto levado ao exame do Apelaçao de desquites ptJ�!1�l1°����17
:\1onte Arrestino. govêrno da R'epública, por in-I o Tribunal confirmou 09 sen.. J>l'cibe o ill�T<''';so de .nrenor-es ,1(' dezoito
................".._....._--...,..................-.....

termédio do Ministro da Edu- I lenços que homologaram os dasqu í-
anos de ida�ll:' ,��::o��!�' de hilhar'es

Aco-es da RAF -

cação no sentido de criar-se II tes de AtHio S�lIio Mon:I0• e suo O dr. Se"erino Xicomede,; Ah'cs Pe-

. '.. I mulher ,Tubarao), e Antonlo Be· drosa, Juiz de MeEores ela C':)J11al'ca ele

, O InstItutO Naclonal de Esta [F I Flcl'ianópolis, no uso de suas a !'ibUl--

zer.'a e sua mulher São ranci€co cões e

tística e Cartografia.
' ,

C�nsiderando c;ue, pelo ,u-L. 1;)J do

Londres, 29 (U, P.) - Foi Em 1931, o então Ministro da lucros extraordinários Cócligo de :vIenore-s, cabe-lhe cmitir
(jualquer pl'oV'imento que, ao seu pl'l:-

�� ._�.-_w_._..._ ..._w_._w w_w_-_.._w_
..._w_..._. il'ntRenAsFa adaçãao tdeeSaelnlV?tlVidda pe- Agricultura Juarez Tavara,

d ARDele:lgacia Regiossnoal l�notelrmmPe.ods,.toO. [lente arbítrio, for conveniente. pa"" a6-

�._��.��_._,
sistkncia e prote,ão elos menores;

a ,UI' n 01 e e on- promoveu a reunião nesta e en a, por no Conslderanclo que, conful'me d01ún,

t t AI I comunica aos in teressados, que por . .

O 1- 'em, con ra a eman la e a capital duma comissão de p
ClaS e cOl11ul1lcac:ôes fe';tas a êste JUÍZG.

S cape aes
Decreto assinado pelo senhor re' às casas ele bilhares ou "snoockel''', co"'

CO,s�a �e Invasão. As formaçõ�s técnicos, a qual realizou estu- sidente da República, ficou p!'or' tumam ser freqüentadas por mcnole"

bntalllcas atacaram a localt- dos so'bre as defl'cI'e'ncl'as da rogado ate' o dia 15 de J·unho. o
colegiai.s uniformiza'elos, ele dia aLI à no'�

R' �9 (A N) O arcebis te, e 111eS1110 n'05 horários elas aulas.. ()
. la, '" ,,-

-

dade de Ludwgshafen e outros . -

t t· t· t- r
entrego das decla que eletermina uma medida ]'el)ressiv�

pO d0111 Jal'tl1e C-'a'mara esta'
. org'anlzaçao es a IS 1ca en ao prazo para a

. ,.

.

t
.

lJOntos importantes situados na I. t B'l
. .raçces de lucros ex:raordlnanos, can Ta €',';5<1 llTegularidade fundamentol

adotando providências preli- . vlgoran e no rasI, e conJu- �_______ �n�l�·�{��l/cial à instru,ão e educaç'üo c]ús

minares para o encaminha-
Alemanha, al,e.m. do entroca-: gou num projeto submetido A populacão de Considerando que nos salões de bilha.

111e11to de sacerclotes, qtle vo-
ille11to, fertrovd1arNlO tde ANngers" II ao Presidente da ReJ?ública. Buenos ft -.res

res, elurante o jõgo, se fazem apostas a

,. elinhe::·o. razão pela qual cle\'e seI' ê:e

luntariaménte se estão ofere- tao nO! oesde e

t anb �s. ar n01- As vesperas, do pals re�or- Buenos Aires, 30 (U. P.) _ ���;;��:���clO jôg.o proibido, defeso ao;

e passa a, am em oram I nar a normalldade const1tu- _ '

cendo, fe.m
número surpreen- bombaI'deadas as l'nstalaço-es· . . .

,
A populaçao da capital federal Consldel'anclo que é pl'ejudieial à saLi·

clOnaI em 1934 fOl balxado ele, instrução e ecluca,ão dos menores a

dente, ara acompanhar, como 'l't
' , " t aro'entina segundo os dados sua 1,)e1'm.anênc.ia em bilhares, l)ela.s Cl','-

11U 1 ares germal1lcas na zona d 't
.

I t·t I:> , -

capelães, a Fôrça Expedicio- do Passo-de-Calais, °t NecI� o qlued cr�out t� t!lS 1 r I fornecidos pelo Departamento ��',��W�1C���10��1l1J� j.f:��t��1�� ;�,jd�\�,San'�
nária Brasileira.

. o aClOna., e s. a lS Ica, :-' de Estatística da Municipalida- fi e,a r longo tempo, com flagrante pr€-

Rio, 30 (E.) - Declarou o ca,n�o sacnflcado a plano pn-I de até o dia 31 de março do ·��,'t��,r�f sua foemac:ão física,. moral e

arcebispo metrOI)olitano à im- t.\lacados por mItlvo, .

. corrente ano era de 2.530.537. RESOLVE,
- -

I I t I d 1936 I t De. acoedo 'Com os arts. 13·0 e 1;)1,

prensa que vários sacerdotes, avioes alemaes ns a a ? em , o
. n� l-I habitantes,

,�, combll1,!dos com os arts. 129 e 128 § 7"

l'llCluS1'Ve padl'es ]'esu1'tas do R1'O tuto NaCIOnal de EstatIstlca _;..______ elo CÓdlgO. de Menores. proibir, elest"
data em cllante. o ingl'esso e permanêll-

Grande do Sul, já se oferece- Londres, 29 (U. P.) _ A
I convocou a C,on.venção Nacio-

,

cla de menores até 18 an-os de ielade

1 d E t t·tIl d t b'
em salões de bilhares ou "snoocker" d,�

ram para acompanhar a Fôrça agência D. N. B. informou que na � � a IS lca pe a qua en 1'0 em pouco os o st�c��OS dia ou à noite
.. sgb qualquer pretexto.

Expedicionária, Informou mais durante a noite passada apal'e- se solI�anezaram ?3 poderes a conce,cuçao do plano mlcral �����1 OOl�' g��fs,��,�a/i��sp��11���,t:{s enlfe\'��
que o arcebispo de Belo Hori- lhos da "Luftwaffe" atacaram executIv.Qs da Unlao e das do InstItuto, est�,beleClmentos, que permitirem neles

'd d f d
.

1 C
'

d 1938 C
0

.. 111$reSSo de ll1cnores, enl c'Ontraven
zonte já mandou preparar alta- o porto de Brighton e Ply- unI. a �s e. erals.. para a p a- n� o, .em .'

o onse- çao a presente portaria, sujeitos à mui-

res I)Ortateis, que servirão, on- moutll, Seo'undo os nazistas noflCaçao sIstematIca das es- lho, Ílcava mtegrada a sua es-
ta de Cr$. 50,00 a Cr$ 200.00, por me,

I:> nor admltldo, e, nas reincielências. além

de for preciso, à celebração da
I
êsses dois ataques foram in- t�tísticas brasilei.ras, confe- trutura definitiva, da mult� em elôbro, o .fechamento do,

ml'ssa, tensos, rmdo-se ao InstItuto a res- ,I Comemorando tão a"lspicl'O- estabelecJl11en.tos e suspensão do exercí'
L ela do negóclO e outras san,ões em CJ"e

ponsabilidade delegatória dos so acontecimento, várias sole- possam ll1COnel·.

& - - - - - - - - - � - - - - - - - - - A A O.ficie-se ao exmo. sr. Ca'l)it,�o ."ecre-
.�� ��..�-or���_ - or.� J"ooo!"VY'_- -_ ..- ft_ -_......, governos nos tres setores da nidades serão realizadas em �árlo da

_ S�gurança Pública. ré�1et�ndo-
n r a, 'aç� p l't'c tod'

se·lhe copla desta portaria que sel"íassa o g nlz ao o lIa: o o paIS. publicada no "Diário Oficial' do EstadO';,
federal, estadual e municipaL! Nesta capital foi org'aniza- dando-se-lhe ampl,! publicidade, parac-onheclmento elos mter·essaclos.

O êxito obtido pela organi- do brilhimte programa, a rea- A. Cumpra-se.

zação dada ao sistema da es- !izar-se na Sociedade Brasilei- 26Jg�z�n�i� Wee�9r4e:: em Florianópolis,
tatística brasileira, afastou ra de Estatística, Severino Nicomedes Alves Pc(ll'osa

Juiz de Menores
' .

Roma talvez cáia .nos próximos dez dias
Nápoles, 29 (U. P.) - Estão ças de Velletri. Contudo, ape- inúmeras divisões, que se en- parte, adiantou que fôrças ae- 10 dias. O comunicado alemão"

ruindo por terra as últimas sar da encarniçada resistência centram ao longo da via Cassi- reas aliadas estão bombardean-] de ontem admite que as fôrças f
defesas nazistas, que prote- oposta pelos nazistas, as forças lina, entre Valmontone e o nor- do 'incessantemente os arredo- aliadas conseguiram avançar

gero a cidade de Roma. Os na- aliadas continuam avançando, te de Ceprano. Acredita-se, en- res meridionais de Roma. Se- na zona ao sul Valmontone, ao
zistas abandonaram Aprilia, De posse de Velletri e Valmon- tretanto, que os nazistas, acos- gundo parece, esses ataques passo que, ao léste de Lariúvio,
durante a noite, dirigindo-se tone, juntamente com a ocupa- sados constantemente pelo Oi- destinam-se a impedir a che- as fôrças blindadas nazistas e

para os montes Albanos, e11- ção de Aprilia, já efetuada, os tavo Exército, já retiraram al- gada de reforços e, também, a aliadas estão empenhadas em

quanto que a linha Velletrí- aliados ficam em condições de gumas divisões dessa zona pe- não permitir que os alemães ,. furiosa batalha. Os alemães

Valmontone, está desmoronan- dispor de quase todas as vias rigosa, enviando-as para a organizem nova linha de dete- admitiram, também, a evacua

do sob os vigorosos golpes des- de comunicação do sul de Ro- frente de Roma. As mais 1'e-11 sa nos arredores de Roma. Os ção de Aprilía. Durante a jor
fechados pelas fôrças aliadas. ma, para uma investida, em centes informações indicam informantes oficiais recusam- nada passada, as fôrças aéreas

Informações autorizadas sa- grande escala, sôbre a Cidade que as fôrças aliadas já se en- se a fazer prognósticos sôbre aliadas efetuaram mais de

lientam que os aliados e eíxis- Eterna. Faltam detalhes do centram a menos de 15 milhas a possível data da queda de duas mil sortidas. Foram vio

tas estão empenhados em Iu- avanço sôbre Valmontcne, cuja de Rojna, onde já se percebe Roma. Mas, segundo informa- lentamente bombardeadas as

riosos encontros nas vizinhan- queda representará o cêrco de nitidamente o troar. dos ca- ções extra-oficiais, é possível instalações portuárias de Ino-,
---......----.._---..............._-_............... w..-"''-'''�....,..,..............._� nhões da frente de batalha, A que a capital italiana venha va, as vias férreas de Vercelli

emissora de Berlim, por outra a ser libertada nos próximos e o porto de San-Stefano,

ÕB.-��rmíiÇaõi1ô1IiiiãífÕr
no «fronte) Notícias divulgadas quando estava para movimentar-se o nosso

prélo anunciam haver irrompido uma revolução em Guaiaquil, no

Equador.
Salientava o notiociário que os revoltosos, auxiliados por fuzi'

Ie i.ro s navais, se haviam apoderado daquela cidade, que é a 2" do
país, em importância,

As comunicaçõe5 entre a capital e a cidade revoltada estão
totalmente interrompidas, ,l

Há muitos mortos e feridos, mas faltam-nos, a respeito, por r
menores telegráficos,

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

.BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
COURO CABElUDO.

Florianópolis, � O :.1e Maio de 1944

Os americanos
sobre o Reich

FRACOS e

AN�MICOS

Casamentos
em penca •••
Rio, 29 (E,) - Mais de 350

casamentos foram efetuados
no sábado, nesta capital.

TOMEM

Vin�o Crcosotadu
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Euclides N, Pereira, seus filhos Alme.
rindo e Darcí, e demais parentes vêrr_.
por �ste meio, fazer publico a sua impe-

��i�t���:%�;��t:j����t!l� 'fETliaI1+311R
enfermidade que a vitimou; tornando

��:��;�f�;�i��;���1E��If.!��:�1��;í;��� IIIRI ftif::�t�IR
il:'Q,tjçlijO.

•
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