
Pela Democracia, contra a tirania.
QUITO, I (U. P.) .•. O NOVO PRESIDENTE DO EQUADOR, SR. VELASCO IBARRA� FALANDO A 30 MIL COMPATRIO·
TAS AFIRMOU QUE O GOVÊRNO CONTINUARÁ, COLABORANDO COM AS NAÇÕES UNIDAS E PROPUGNANDO PELO
DESENVOLVIMENTO DA POLíTICA INTER-AMERICANA. AFIRMOU� AINDA, O ORADOR ENTRE EXCLAMAÇÕES DE

APÔIO, QUE "A REVOLUÇÃO FOI FEITA PARA ACABAR COM A TIRANIA EPARA RESTAURAR A DEMOCRACIA EM
TERRAS EQUATORIANAS". O SR. VELASCO IBARRA AFIRMOU QUE� DENTRO DE 60 DIAS, SERÃO CONVOCADAS A

, -,
ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE. "

150 mil "apões
em ofensiva
•

CHUNG-KING, 2 (U. P.)
As fôrças chinesas estão resis
tindo energicamente aos 150
mil soldados japoneses, que se

encontram em ofensiva ao oés
te de Tungting, na dreção de
Chamgsha. Informações salien
tam que as tropas estão dificul
tando o avanço "do inimigo, em
bora sejam 'consideravelmente
inferiores em n!mero aos ata
cantes.

o
Placa de
agradecimentCl\
Rio, 31 (A. N.) � o funcio

nalismo público fluminense,
por intermédio de seus colegas
de Niterói, prestou carinhosa e

marcante homenagem ao in
terventor Amaral Peixoto, pe
los benefícios que tem dispen
sado à classe. No palácio do
Igá, residência governamental,
foi colocada uma placa de
bronze, com expressiva legen
da.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'rA CA'l'ARIN Â

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX , Florianópolis- Sexte-feira, 2 de Junho de 1944 I H. 9122

,

Em pleno êxito a ofensiva sôbre Roma
Napoles, 1 (U. P.) - As íôr- mente quebrada pelas fôrças onde se encontra a residência

ças aliadas já se encontram a que a localidade de Velletri, aliadas. Outros despachos atual batalha, o Oitavo Exérci- de verão do Papa. Essa região
menos de treze milhas de importante base da defesa a18- acrescentam que as fôrças alia- to realizou novos avanços, está ligada a Roma por ínúme
Roma, depois de um avanço de mã, ve:nha a ser ocupada a das, que operam entre Velletri obrigando os nazistas a prosse- ras estradas de rodagem, li
dois quilômetros. Informações, qualquer momento, pois os e Valmontone, obtiveram no- guirem em retirada ao longo nhas, férreas e, mesmo uma li
autorizadas salietam que é su-I aliados dominam todas as ele- 'vos êxitos e estão abrindo pas- da via Cassilina. Um corres- nha de ônibus e pode ser con

mamente encarniçada a resis- vações em tôrno da cidade, das sagem na direção da via Cas- pomdente da agência espanho- siderada como subúrbios mer í

têncía oposta pelo inimigo nas quais podem controlar oornple- srlína, entre \1oma e Valmonto- la "EF" na frente de batalha, dionaís da Cidade Eterna. Os
defesas de Roma. O comando tamente o inimigo cercado. A ne. Por outra parte, as fôrças em crônica que enviou para observadores aliados evitam
aliado informou que as fôrças batalha dos Montes Albanos americanas, que desalojaram Madrf, afirmou que a luta já fazer prognósticos sôbre a da
do Quinto Exército, depois de está-se processando de forma os nazistas das posições na está tendo lugar na "área dos ta da queda de Roma, mas to
violentíssimos combates, con- sumamente violenta. Os nazis- costa, estão agora investiu- castelosê de Roma", numa zona dos são Ulnânimes em admitir

seguiram ultrapassar Velletr i, tas, entricheirados nos referi- do sobre o vale de Compoleone, situada exatamente ao sul da : que a ofensiva aliada se está
que se encontra cercada e, ago- dos montes, opõem desespera- que não deverá tardar a ser capital italiana. Entre as loca- desenvolvendo com pleno êxí

ra, estão tentando envolver os da resistência, a qual, entre- ocupado pelas fôrças do Quin- lidades mais importantes dessa to e, além disso, de forma es

montes Albanos. Acredita-se tanto, está sendo impiedosa- to Exército. Na zona sul, da zona, figura Castel Gamdolfo, petacular.

\
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L.atino .- americanos estão preocupadOS Volfaram a Correspondentes de guerra aprisionadOS"

Washington, 2 (U. P.) - Os atuais estudos, em ligação et c�r' LONDRES, 2 (U. P.) -- Sabe-se que John Talbo:t, corres-
I

com os planos que manterá o pajs, no futuro, incluem as pro- Ia u pondente da agência "Reuters", que representava a imprensa
jetadas consultas, que devem ser dirigidas aos países grandes LONDRES, 1 (U. P.) - Po- combinada no quartel-general de 'Tito, e dois fotógrafos foram
e pequenos. Roosevelt e Cordell Hull declararam ínf'aticamen- derosas fôrças aéreas britãnl- capturados pelos alemães quando penetraram no território
te que as consultas não serão limitadas as "quatro potências". cas voltaram a bombardear, in- iugoslavo sob domínio nazista, há vários dias. A identidade
Isto assegura que o Brasil, México, Colômbia e oatros membros tensamente, na noite, passada, dos fotógrafos não será divulgada até que se notifiquem suas

das Nações Unidas poderão expor seus pontos-de-vista. Sabe-se a costa de invasão. Informa- famílias. Stoyan Probichevich, da revista norte-americana "Li

que alguns estadistas latino-americanos estão bastante preo- ções autorizadas salientam que fe" e que representava a imprensa combinada, foi também

cupados, devido às tendências de os fatos levarem a crer que a ondas contínuas de aviões da aprisionado, porém conseguiu evadir-se.
concentração dos assuntos mundiais será administrada pelos RAF atravessaram o Canal da

Foram vários
------",,--------

Estados-Unidos, Inglaterra e Rússia. Mancha, na direção da 'Costa Novas escolasfrancesa, onde ocorreram vigo- condecorados
rosas explosões provocadas pe- Rio, 1 (A. N.) - Realizou-se nrimáriaslas bombas de grande calibre na manhã de hoje na sede da P
britânicas. embaixada da República Do- No mês de abril último, se-

Londres, 1 (U. P.) - O ma- minicana a cerimônia da en- gundo comunicações recebidas

rechal Tito lançou grande par .. BraSI·'el·ra tr�l·dora trega de várias condecorações pelo Instituto Nacional de Es-

te de suas fôrças em violenta U concedidas pelo govêrno da Re- tudos Pedagógicos foram cria-
, das nos Estados do Amazonas,contra-ofensiva, na Bosnia ocí- RIO. 2 (C. ln.) - Segundo publica de São Domingos a di-

, Rio Grande do Sul, Rio Gran-dental, afim-de esmagar as tro- um telegrama de 'São Paulo, versas personalidades braailei-
7 de do Norte, Paraíba, Goiaz e

pas de von Weichs, que tenta- foi alí noticiado que a criado- raso O embaixador dominicano, Paraná, 462, novas escolas príram penetrar no território Ii- ra do programa "Salada mixo sr. Max Henrique Urena fez a márias. No Estado do Amazo
vre da Jugoeslávia. Estão-se ta" da rádo de Berlim, é abra- entrlega. FOliam condecorados

nas criaram-se 204 classes de
travando violentos encontros sileíra Ondina Faber, formada os generais Fiuza Castro e Con-

7 emergência e no Rio Grande
entre os guerrilheiros e os 801- pela Escola Normal Carlos Go- robert Pereira Costa, coronel do Norte, 192: O Estado da
dados nazistas. Na Herzegoví- mes em 1929 e casada com um José Bina Machado, que rece- Paraíba criou 50 classes em
na, unidades do marechal 'I'ito professor alemão, que leciona- beram o graú de oficial da 01'-

grupos escolares e 10 escolas
cercaram uma coluna nazista, va na Escola Alemã, de Vila dem de Trujillo, tenente coro- noturnas para adultos. Apurou-
conseguindo capturar mais de l\'Iariana. nel José Lima Figueredo e ma- se ainda que, no mês de mar-
200 soldados inimigos. As fôr-' jor Eurico José Gomes, dis- ço e abril, foram criadas 1.408
ças de patrtotas jugoeslavos Taxas sôbre sal . tinguidos com o graú de Cava- novas escolas primárias em to-
consegutram causar tremendas i Pelo decreto-lei n. 6.486, de lheiro. do o território nacional.
baixas às fileiras nazistas. O 11 de maio de 1944, o govêrno

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

N
comunicado do alto comando I federal prorrogou, por mais'O regresso do

OVO gabinete dos guerrilheiros acrescentou'seis meses, a vigência do que sr .. Tolland .

d [I d
que fracassaram diversas ten- I suspendeu, em 28 de junho do, RlO, 1 (A. �,) :- Depois �e

O nqua or l tativas, tettas pelos nazistas, ano passado, a cobrança dos longa permanencia entre nos,

QUITO 1 (U P) - O pre- para restabelecer o tráfego na direitos e taxas que incidem I seguiu hoje, via aérea, para os

sidente Ibarra e'sc�lheu o novo linha férrea Ljublana-Novo- sôbre O sal estEan.g-eiro,.., Estados Unidos, O ca�itão-de-
gabinete do Equador, que ficou mesto. A prorr?,gaça? beneficiará o I c-,�rveta Toll�nd, da U�lldade de

assim constituído: ministro do -. sal que ja estiver nos portos F ilmes Navais da Marinha nor- Rio, 2 (E.) - O menor Os·
Interior _ Aparício Plaza sot- Efet�aram 1!) mil nacionais, e que já houv�r si- t�-amel'iCalla. e cinernatogra- valdo, de 7 anos, filho de Teo-

to Maior liberal' do Exterior sortidas do embarcado, e bem assim o f'ísta dos mais conhecidos em doro Gomes da Silva, morador
_ Camilo Ponc� Henriqu6lz, �ONDRES, 2 (D, ,P.) - Os que o for até 28 de maio de H,ol,lywooq, �etentor que é �e à rua Jequiricá, faleceu no

democrata' da Educação - avioes de bombardeio e caças 1945. varres premios da Academia Hospital Getúlio Vargas, logo
Carlos San'chez, independente; britânicos e norte-americanos C,ine!11'atogáfica. O referi�o após ter sido para ali removido

da Fazenda' - Luiz Eduardo com base na Inglaterra, efetua- 22 locomotivas técnico a quem se deve o mais em virtude de apresentar sin-

Laso socialista; das Obras Pú- ram 75.000 sortidas contra a avariadas perfeito documentário sôbre o tomas de intoxicação. O mení-

blica� - Júlio Salem, liberal; Europa ocidental, durante o CHUNG-KING, 1 (D. P.) ataque japonês a Pearl Har- no, segundo declarou seu pai,
da Defesa-coronel Carlos Ma- mês passado. Foi o que Inter- Aparêlhos da Décima Quinta bour, veio ao Brasil, afim-de havia tomado um vermífugo
chevo : da Agricultura v+ Ma- mou, ontem, à noite o minísté- fôrça aérea e Décima Oitava colher cenas para um grande receitado pelo Serviço de Assis-
ríano Sanchez, conservador; rio do Ar, britânic�. Segundo a a�i�das atacaram a_f�rrovia nasl filme sôbre as Na9ões Unidas

I
têncía Médic� da E�üla Chile.

da Previsão Social � Alfonso mesma fonte de trrtormaçôex, vizinhanças de Pelplllg, onde em guerra, que eSlta sendo pre- O corpo fOI recolhIdo ao ne

Calderon, socialista; secretário essa cifra representa o dobro de foram destruidas ou danifíca- parado pelo famoso diretor ci- croterio do Instituto Anatômi
da presidência - Guilhermo sortidas realizadas no mês de das 22 locomotivas e outros nematográfico capitã:o-de-fra-! co, tendo a policia aberto in

;t.aso, socia,li:=;ta. abril. opj�tivos 11li1ita.r�s. gata John Ford, quérito pÇl,ra <!Ipurax' O fa�Q. -l

Ataque dos mais
violentos

Coluna nazista
foi cercada

LONDRES,l (U. P.) -Mais
de 750 bombardeiros pesados
britânicos atacaram, ontem à
noite, a "costa de invasão"
francesa. Entre os objetivos
ferroviários mais intensamen
te bombardeados, figuram Tra

pes e Sameur. Trapes está si
tuada a 16 milhas ao sudoéste
de París e Sameur entre Nan
tes e Tours. Segundo observa
dores bem informados, o ata

que da noite passada foi dos
mais violentos até agora desfe
chados, durante a noite, contra
objetivos franceses relaciona
dos a costa de invasão.

Comprar na CASA MISCE·
LÂNEA é saber economizar.

Tinha tomado
um vermífugo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma revista às pequenas no- tástico que devemos contar diversões Ide caráter publico ou

bícías e comentários perdidos com um desmentido documen- particular, inclusive "soirées",
nos volumosos jornais desta

"

tado. vesperais, ladainhas, etc., mes
preguiçosa segunda-feira. Aqui Mas os que se preocupam mo quando de caráter 'íntimo o

esta um telegrama de São Pau- com a segurança do país, ten- destinadas a fins de beneficen
lo. Em Salto do Itú, realizava- do em vista o inimigo interno, cia". Não está dito se também
se um almoço solene ao prefei- têm motivos para tranquilizar- casamentos, batizados, bodas
to local. Um dos oradores, um se com outros fatos anunciados de ouro, "assustados", píqueni
súdito do Eixo, um italiano, le- simultaneamente. No Ceará, ques. Naturalmente serão dis
vantou-se para saudar o home- por exemplo, fazem-se proces- pensados de tais formalidades

nageado, e falou em italiano sos contra partidários das Na- protelatórias os banquetes, que
As autoridades estavam pre- ções Unidas que, em momen- se realizam diariamente às

sentes, inclusive o delegado de tos de entusiasmo cívico, lou- centenas em todo o país, como
polícia. Mas quem protestou vam a bravura dos exércitos uma tradição brasileira em fa
contra aquele discurso em russos e epopéias como a de I se de esplendor ináudito e em

"idioma do Eixo", foi um hu- Stalingrado. E no Pará - está! proporção com a crescente es

milde funcionário da Prefeitu- num outro telegrama - não se cassez de gêneros alimentícios.
ra. As autoridades intervieram poderão realizar sem autoríza-]:)s originais, mesmo não publi- enfim. Intervieram para expu1- ção previa quaisquer festas ou Osório BORBA

ca.los, não serão devolvidos. sal' do banquete o protestante .,._-----.....----..... -�-....o-_-_-_-_....-.....·_-_·..........·_._·....· ...._._-........_-.-_............____

brasileiro.
.\. direção não se responsabiliza Pode-se discutir a convenien-
pelos conoeitos emitidos nos cia ou a necessidade da medida

artigos assinados legal, que, logo após a declara
ção de guerra pelo Brasil, pro i .

PfmFEI'l'URA MUNICIPAL DE FLO- biu que no terrttório nacional
RIANóPOLIS s f 1 idí J E·CE.\IITÉRIO DE ITACOROBf

,e a asse 1 torna no IXO. Po-
EDITAL N. 59 de-se ver nessa l·;fOvidencia U:rL

(Prazo de 30 dias) tDe acôrdo com o art. 00, da Resolucão cer O excesso de precaução, UDl
\1. 50, de 28 de dezembro de 1935, convi. exagero dos primeiros dias dedo a todos os interessados pelos restos
n�ortals .das l1essoas constantes ela rela- beligerância, e também uma
çao abaixo, ínumadas nesta Necrópole d di

-

cUJO prazo está terminado, para no pra: essas ísposíções fadadas a
zo de trmta (3'0) elias, a contar desta ser burl d 1 dif ld d .-_-.- ..iiiiiiiiiiiimiii_ii.iii;;iiiii_;;;;;;;;;;;;-;;';;;;;;;;;;;;;;;;;:::=:::'(lata, requererem exumação ou afora-' a as pe a IICU a e .- :...' ----.....----=---....

mente dos respectivos terrenos ou ní- de ser cumprida a rigor. Po-chos para depósito dos mesmos sob pe- di
.

dna de, findo o referielo prazo, 'ser felta la-Se, aIn a, considerar a exís-
por esta Administração e removidos os têncía, aqui, de italianos livresmesmos para o Ossário Comum: '

5.566, Maria Medeiros de Melo; 5.568, e mesmo de alguns alemães 11-
Mana Deolmda Freitas; 5.569, F'ermtnía. '1·na Joana Silva; 5.570, Fr-ancisca Martins vres, InC USIve refugiados re-
dos �assos; 5.571, Maria Eugênia de Je- centes ainda

-

f 1 d
�':is; o;�75�. Maria ?O Carmo Jacques; ..

'

, nao a an o por-
;)0)78, Ieofllo Damásio Pereira; 5.579, Ar- tuguês. O certo, porém, é 'quenunda Lungshausen Ribeiro' 5 580 bl"rancisco Gonçalves Luz; 5.581: r.iari� :>e_ esta eleceu a proíbíção, e
Alexandra Nunes: 5.582, Olga Cecília Es- nao consta qu haí ;"

píndola; 5.583, João Francisco Silva.
e aja S.::uO revo-

5.585, Manoel Dionísio; 5.586 AntÔnio gada, É assim impossivel con-Marcos; 5.587, Júllo Manoel' Lour-enço; ·1·::;.589, Faustino Torres; 5.590, Antoniét� CI lar com a existência dessa
Machado; 5.592, Felinto Corrêa; 5.594, determinação o discurso feitoBr-auüna Delayt; 5.597, Leovegilda Natí
vídade de Almeida; 5.598, Eudócio Me- em italiano num banquete a
!in; 5.603, Maria Paula Neves; 5.604, Fi- uma autoridade brasíleira. Po-lomena Mar-Ia Jose; 0.607, Francisco Pau- .

lino Cunha; 5.611, Irene Veiga Livramen- de-se abstrair da nersonalída-to; ",(312, Serafim Sousa; 5.013 José Ne- �

ves da Silva; 5.614, Irineu Hostin; 5.615, de do orador e de sua posicãoFrancisco Reis Filho; 5.618, Antônio lI't· d
'

Ferreira; 5.G19, Constâncio Silva; 5.622 P01� ica. OU as suas tendeu-
Alberto Agostinho Vieira; 5.624, Alice cias ideológicas. Fosse quemAndrade; 5.625, Manoel elos Anjos; 5.628,
Milton Jorge Coelho; 5.633, Gilberto su- fosse êle, (e o telegrama nada
va; 5.G3G, Izidora da Paixão de Jesus: I it5.688, Teresa Machado; 5.639, Jeremia� esc arece a respei o), restaria
Rosa; 5.640, Julieta Pereira; 5.643, Maria de qualquer modo, o fato que.Iosé Francisca Bittencourt; 5.645, Cons
tãncio Simas; 5.047, Joaquim Maria uma solene e ostensiva viola-
Sousa; 5.652, Teresa Maria Cristina· ..

- , .

t dí
-

1 d5,(\56, Lídia Gonçalves; 5.658, El'11esto çao a ln er içao egal 'e falar
Francisco ela Silva: 5.659, João Franzo- em lingua de qualquer dos pai-11i; 5.051, N!ário Silva; 5.664, Maria Ou-
rives; 5.6G6, Cândido Pereira; 6.669 ses inimigos. E ainda mais cho- Moscou _ maio - (Pela zirna demonstrou seus resulta-Claudtno João da Rosa; 5.[;70, Antôni� t roí 1

-

I
'" -

da Silva Horta; 5.677, Policarpo Silveira; can e O! a so uçao dada ao in- Professora Zenaida Yerrnolo- dos positivos em casos de di-
5.li78, Luíza ela Silva; 5.680, Joaquim cídente: a expulsa-o do brasíAbr-eu Andrade; 5.681, Jordão CândidoJÚ-·

, 1- va, Chefe do Departamento de I senteria aguda, reduzido em 80
n ior: 5.08:3, Olímpia Delfina; 5.684, Luiza leiro que protestou contra. es-: Bioquímica cio Instituto de l\1e-1 por cento a mortandade infan-ele SOllS3 Espezim: '3.685, Fr-ancisco Manoel t h tít d N-

, I
Cardoso; 5.686, Wilson dos Santos; 5.087,

sa es ran a a 1 u e. ao esta dicina Experimental de Mos- til.
Generosa María da Conceição; 5.688, explicado porque prosseguiu o

'

João Cândido de Sousa; 5.689, Aurelina 1::" . v. COU. - Copyright da Inter-I Quando a guerra começou,
Maria de Oliveira; 5.690, Euclides Feli- lI.aannqoU.etoe1eo1m dISCUrSO em. ü,_,a- Americana) - Antes da zuer-

I
concentrei minha atenção noscidade de Jesús; 5.li94, Maria Ri ta Bar- . � .

bosa; 'l.G9B, Veríssimo Bernardes Lopes;
- ,p qt e os comensais nao ra. desenvolveram-se alzuns baoter íotazos mais efetivos

5.f;!J7, At-ina Sousa; 5.701. Maria Maur-í- secundaram o prot t dei
. b '''' h

pia Pereira; 5.704, Manoel Corrêa: 5.707, xand . d 'f 1 des O .te1- .

preparados altamente provei- para cicatr.izar as feridas. En-
Walfreclo Pel·ez; 5.708, Dilma Vieira Con- O ° OI a OI a an o em 1

a·-I
t

,.

1 1·
.

ceic:ão; 5.711, Arzelina Hosa Dutra; 5.713, liano a' h . d
'

osos para o exe.rclClO c a mec 1- cOl1trel o hemofago, que é tam-
Antônio João Manoel; 5.715, Bento Júlio p Ia o ,.,,?,,�enagea o.

eh.la. Sa.b.e-se pel�feitan1e\llte que bém um poderoso meio parados Santos; 5.719, Jovelina SUva Ban'e- ' .

,

.

los; 3.720, Rosa Joaquina Félix; ;;.724, OUtl.O fato b
. fOl venflcado ha algum tempo combater as infecções i.ntesti-

Júlia Lima; 5.723. Augusto namos; 5.726, , em maIS espan- 1· I'· .

Efigêl'ria nosa ele Jesús; 5,728, Maria tOSO. O comentário tem de se
- que a _sa lva, as agnmas e as na1s e sumamente efetivo mas

Aguiar Pôrto; 5.730, l\1aria Silvei}·a; 5.731, secreçoes glandulares d o o 1·
-

d· 1.

Geraldo' Teixeira; 5.733, Maria Francisca basear na notícia que dele nos·
, ,. o c i:P COl'�lP lcaçoes pro UZIC as pelos

Mnchaclo; 5.734, Joaquim João da Silva; dá um comentarI·o dum _

_

humano conteem uma snbstan- fenmentos. Os hemofagos COll-
5,738, João Pedro da Costa; 5.73'9, Joana ves. "I ." d d· .. .

Pereira da Silva; 5.740, Felisbina Duar- pertino dos de maior respon-
Cla,

_

a ySOZll11a c�paz e 18- teellJ_ quantld.ades. mS1gnif!ca.n-tE': 5.742, José :111ariano Nicolau; 5.747, I . t b t· At 1 dI·Dulce de Oliveira: 5,748, Eponina Dutra; Eabilidade. Ora, os curiosos que
so ver ceI' as a� el1as.

.

na - t�s : �u falll1anndas .ou aCIdo
5,749, :I'Taria Antônia Francisca; .5.750,

ouvem o I'adI·o de BeI'1I·m co-
mente a IYSoz.Ima aplIca-s.e lllcOtUllCo. Foram mUlto reco

Francisco Bráulio Dias: 5.751, Orlanelo
C:u'eloso; 5.752, João Clímaco Homem; nhecem ben1 a voz de um 10- para curar quelmaduras. e dl- me.ndados pelo Professor Niko-
5.755, Juvêncio Luiz dos Santos: 5.756, f t d d 1 1 GFl'eclerico Guilherme Kunze1'; 5.758, Ana cutor que se diz brasileiro e fa- ereu es oenç�s o OUVIC o, c alaI raschenko, chefe do In8-
Farias Novais; 5.759, Adelino Martins

la realmente um portugue�s do garganta e na'l'lz.. tituto de Medicina Ex}),erimenAndrade; 5.760, Pnldência Maria ela Con-

��tt:��� g.-:Jxi: :e��: la���b��d�l�os?O�'� Brasil, e que é a voz da nossa
, �Jouco tempo ?epOlS; ?esco- t�! da URSS, o qual teve oca-

5.764. Justino Costa; 5.765, Carlota Sil- quinta-coluna no quartel gene- Dnu-se que lysozIma podIa en:- SIa? de usar esse preparado em
va Gonçalves; 5.767, Simeão Manoe1 Pe- pree'ar as canse a II f t b·
dl'o' 5.768, Jirnei ele Sousa; 5.771, Maria ral da propaganda nazista'l

,�
, �se n rv � a,

- enmen 'os cere ralS.

Benjamim; 5.772, Leanclra Jacinto Tei- Pois a esposa desse traidor pa- me."ntlc1as. e. em outras mdus-
xeira; 5.774, Argentina Vitória de Sousa; .,

5.776, José :\1anoel Silva; 5.778, Al'isteu ra USO externo é o que infornla, I
tnas. VenÍleon-se que era Ul.n Outro preparado que tem da-

Moreira de Magalhães; 5.780, CecmoCi-. I tIl 1 d 1 t lt 1
'

priano: 3.781, Fermínia Maria José; º.787, 8e1n mencIOnar-lhe o nome, O' exce C!]l.e conservac OI' c e a 1- o exce en es resu ac os e a

João J?eletti; 5.788, Manoel Lemos; ;;.789, J·ornal deixou recentemente o mentos. Conservou o caviar.I bacteriocilina, obtida de um
Jorge Inácio da Silva: 5.792, Lací João.
P�checo; 5.793, Antônio Call1'isLl'anO Fer- território alemão, tomou um sempre fresco durante um ano. fungo que agora se conhece

�e49�, el;_ui�\�i�a; ���s :M�I����i���ng:���: navio espanhol, um dos navios Dos preparados que fiz ante- pelo nome de penicilina. Foi

Fi�nJ:1�;�i;�:'���� eld� cc��fiéJ!iO 2o·��t)1f�<)� espanhóis que conàuzem sem- riores à guerra, julgo digno de oferecida pelos ,nossos Institu
Municipal do- 10 distrito ele Florianópo- pre para a América do Sul car- menção a fagolsozima. Nas tos científicos aos serviços de
jis, em�I;;;��io�L� �oá;anI�;�h,ii�sI944. ga dessa natureza, desceu no vésperas de guerra estava pron- saúde do exército soviético. Es-

Administrador - Paelrão P. porto do Rio de Janeiro, capital to e é hoje de valor considerá- tá provado que o preparado
-

�u�m 8o!,�gar informações à

.88-,
do �ra�il aqui ficou até agor:a v?l. na medicina. Dois mi?ro- l'USSO da penicilina é mais po

t8ttSti�8 �!h�ar, trabalha em pról mUlto a v?ntade,. como o. maIS blCld_OO - a faga e a lysoZlma I
derosa que qualque,r outro, da

d.. paIs IDllqlgO. E. neMe euo, pacato e msuspeIto habItante - sao os elementos do prepa-: mesma base, produzido no es-
será fulgado, militarmente. eom. t

'O· 'd· 't- f d t- A f 1
I

t
.

1 .. ""'1... � .. RrAAU (D. E. M_l t do p�IS. epIso 10 e ao an- ra o em ques ao. ago ysO·· rang81ro.

A Pen i (� i 1 i II a russa Vendem-se a�,��:.' d�a
Bandeira n. 97 .e Rua General
Bittencourt n. 98. Tratar na

rua João Pinto, n. 51.

Coisas

Anúncios mediante contráto.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'I'el. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano

Semestre
Trimestre
Mês
Número

Cr$
avulso Cr$
No Interior:

c-s
Cr$
Cr$

80,00
45,00
25,00

i\.110
Semestre
frimestre

exquisitas

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

da Fábrica!

Sapataria
I Rua Cons.

Barreiros
Mafra. 41

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & (ia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.�50 00

Muitas bonif cccões e médico gra,is
Tudo isto por apenas c.s 1,00

W·

"I' Crediária Para-Todos"!

CASAS

V. - 9

Vendem-se: uma na Rua Fernan
do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las, cópa cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00
Tres na Rua Uruguay, de madei

ra, todas alugadas. terreno plano,
medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
água, medindo o terreno 30x12xl,5
por Cr$ 12.000,00.
Uma na rua Almirante Alvim.

com 2 quartos. sala, dispensa, va·

ronda etc., terreno com 22x50 por
Cr$ 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, 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

quartos. varanda, banheiro com

água quente e fria etc., por Cr'$
22.000,00.
Uma na rua Oswaldo Cruz (Es

treito) 3 quartos, sala etc" terreno
com 16x32 por 16.000,00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas residencias) por Cr$
70.000.00.
Uma na rua General Bittencourt .

por 35 000 cruzeiros.
Urna na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiros.
Uma em Coqueiros, ótima resi

dência, na praia, por 15.000 cru

;:;eiros.
Uma no Estreito, com 2 quartos

a te, por 7.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Major Costa, recem·

construido por 45.000,00 cruzeiros.
TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powski, terreno plano, medindo
l2x37 por o-s 15.000,00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000,00
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

I
com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-se também a me

tade por 20.000,00 cruzeiros.
Um ótimo lote em João Pessôa.

00m ôrribus à frente, Cr$ 10.000,0.0
CHACARAS

,

63.000Uma em Barreiros
mts2.
Informacões com A.

Rua Deodoro
L. ALVES.
35.

3 v.3

R E N NER

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS;
GABARDINES de Cr$ 430,00 Q 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58,00
COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480,
SAP�TOS de Cr$ 50,00 0255.
AGENCIA: PEDRO SOARES - - 9

o distinto público de Florianópolis faça-nos
uma VISIta e ficará conhecendo o que há de
melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles Case-
Ternos feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinado s, Tapetes e Congoleuns.

'

para confr cção de luxo. sob-medida.
Rua Felipe Scbmidl, 3S-Esquina Gerônimo Coelho-Telefone: 1595

miras.

NOTE BEM:

«A '(;rediária
Temos secção especializada

Para".Todos» I'
�

__... _ .........__ •. o", " ......�_... __." ••• .,.._,.... ... , •• �_ ••..�_.__ .

--, ---.__� �__....,...----------��
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o ESTADO-Sexla.felra, 2 de Junho dt\ 1944

Dia 4, domingo, Vesperal elegante com início
Dia 24, Grande festa Joanina.

r---:"':-i o. santo do dia
.Vida Social; Beata Maria de Paredes,
!.•••.••,' ••.••••. Virgem

ANIVERSARIOS E.m 1619 nasce�, na ci.d<:de de
,

Qu ito , uma menlna que nao so-
Passa hoje o dia natalício da mente herdou a nobreza de seus

sra. Laura Maria de Azevedo, es- pais, mos era destinado a glorifi
pôsa do sr. Cesário Rosa de Aze- cor e salvar a sua pátria. Era
vedo. Maria Ana de Jesús de Paredes.

Já com 10 anos de idade fez os

votos de pobreza, castidade e obe
diência, sem, entretanto, entrar

numa ordem religiosa. Serviu-lhe
de convento a parte mais solitário

Nesta dota, faz anos a menina da vasta cosa paterno cta qual só
Elizabéte, filho do sr, Manoel saía para frequentar a igreja e

Dias. praticar as obras de caridade. De
uma severidade assustadora paro
consigo mesma, era toda bondade
para com o próximo. Os dons dos
milagres e da p rofec io devam-lhe
;rrande poder sôbre os homens mais

empedernidos nos vícios. Quando
uma terrível epidemia vitimava a

Foz anos hoje a sra. Maria muitas pessoas, ofereceu sua vi

Grams, espôsa do sr. João Grams. da a Deus para alcançar a salva
ção de seus compatriotas. O Se
nhor aceitou a generosa oferta.
,YIaria Ana caíu doente e expirou
.antamente no dia 2 de junhp de
l645,
�O••••O•••••••••••eee....

() algodão
A exportação brasileira de algo

dão em rama em janeiro do ano

correrrte somou 11,402 toneladas
no valor de 65 milhões e 744 mil
cruzeiros. O valor médio da tone
lada elevou·se a 5 mil e 766 cru

zeiros. Na América, houve apenas
um cliente: a Colômbia com 2.493 Menos gasoll-natoneladas. Na Europa, a exporta-Rio, ;;1 (A, X,) - A Secretaria ela Pre-
ção foi distribuída entre a Grã-

sidência ela Repúbhca, por interméelio do
Bretanha 4,346 toneladas, a SuÉ- Washington _ (Inter-AmeDlP, d lstribuiu aos jornais a seguinte
cio 2.995 toneladas e a Espanha ricana) _ As estatísticas sôbrenota:
1. 568 toneiadas, Foram êstes 05 t d l' nstí"Por f'ôrca da Convenção Ortográfica OS es oques e gaso lna co '1>-,
únicos mercados que se supriramassin ad a em Lisboa a 29 de dezembro de tuem uma armadilha para osde algodão brasileiro em janeiro1943, entre o Brasil e Port.ugal, obr lgu- motoristas desprevenidos. No

rarn-se os dois países ao estabelecimento de 1944·
tele um mesmo regime ortográfico da Iín , papel, esses es oques parecem

gua por-tuguêsa, que seria "o que resul- Vai servir na Legação ta 'muito bons: apenas 41/2 mi-
ta do sistema fixado pela Academia Br�-

Rússia lhões de barris menos do que
sileü-a ele Letras e pela Academia d�s há um ano, Mas o fato é que,

d L' b or-sran ízacâc do Pelo "clipper" da Pan AmericanCiencias e 15' oa para 1", 1 ,U •

neste total esta incluida gran-respectivo vocabulário por acôrrto entre Airways, prosseguiu viagem, do
as duas Academias", Rio para Montevidéu, via Porto de quantidade de combustivel
An tar lor-mente a essa Convenção, a Alegre. a srta. Galina Miltsina, para usos militares, A propor

Academia Brasileira de Letra, ap1'0\'011, cheqcdo de Moscou ,e qu� �ai exercer I cão destinada aos veículo= civis,unãn ímemente, na sessão de 12 de agô:'1 as f�nçoes d�_ escrit:"r�rJa na Le

I é substancialmente menor doto de 1943, as instruções para a oigaru- gaçao da Un.ído Sovíê tíco na ca-, ,
,

zação elo vocabulário ortográfico da Iín- pital uruguaia, que ha 12 meses �tras.
gua portuguêsa, tendo, consoante as 11Ocs'

'

mas, organizado um vocabulário que de-

CARTAZ,ES DO D'IAnominou "Pequeno Vocabulário Ortog rá- M .,•••e.04HM8 ....
fico da Língua Portugniêsa".

THE LONDOX & LANGASHIRE INSURANCEExistem, entretanto, embora em nú-

mero limitado, divergências de sistema, HOJE 6a.feira HOJE SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

a acordar entre as Academias, que em COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
vtrtude ela Convenção, elevem ser solu-

(lHE «ODEON)�- COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"clonadas entre as duas instituições, de
�

Representante: L. ALMEIDA'modo que se consiga integral uniformi-
elade da grafia da língua, Rua Vidal Ramos. 19
Teneló em vista estas considaraçôes, re- A's 7,30 horas

e.oo.tD �_•••HO .solveu o Senhor Presielellte da Repúbli- Faça suas tristezas naufragarem nurn rn ar d e riso, assistindo
co recomendar a adoção oficial, elas ,j�,S-1 às músicas, dansas, romance e alegria de Bud Abbott, Lou
truções aprovadas peja Academia B,ao"

Costello Dick Powell, Irmãs Andrews e Irmãos Congos em:letra de Letras, na sessão de 12 de agôs- ,

to de 1943, e do seu Pequeno Vocabulá- M inheíros d'água docerio Ortográfic� ,d� Língua_ p'()rtugu_ê�a, arl
até que a defin itiva solução da matei-ia,

1)depois de mútuo entendimento das duas COMPLEMENTO _t\TACIONAL (Natura
Academias possa ser estabelecida, A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Tendo ainda em Vista que, por fôrça

Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,00 «Livre de Censura»
ela citada Convenção, é a Academia Bra-

�ileira de Letras órgão consultivo do

Govêrno em matéria ortográfica, compe
tindo-lhe estudar as questões que se sus

citarem na execucão da Convenção, re

solveu o Senh01' Presidente da Repúblí
ca enviar a Portugal, com �'epre.sel;tação
especial do Govêrno, uma C01TIlSSaO de

ucadêmícos, delegados autorizados da

Academia Brasileira de Letras, que pro

'movei-á em entendimento com a Acade.
mia das Ciências de Lisboa, a elalJor'ação
das bases defin í

t ivas da ortografia da

lingUá, afim-de que, de acôrdo com o tex

to e o espírito ela Convenção, possam os

dois GOverllos pl'o111over OS necessários e

finais atos legislativos ·referentes ii ma

téria.
Espera o Govêrl1o Cjpe, COI11 essa pro·

Vi,dêl1cia que resolVetl tomar c para "

Cjual conta com o fipôio da Academia
l:h-asileira de Letras 110 ctedenci,ll' c de

signar os seus l'epresenlantes, têrão, em

bl'evc, 1105 dois países" de com u!l11 acôl'

do, estàbelecido oficialmente, pál'a uso

elos dois povos, um ,mesmo regime oeto"

gráfico, do tjL1al possam decol'í'el' ,voca
bulál'ios sem discrepâncias de grafia".

(lHE «IMPERIAL))
A's 7,30 horas:

14a. vitoriosa apresentação da monumental pelicula da
Paramount, com Claudette Colbert, Paulette Goddard,
Ver ônica Lake, Sonny Tufts e a sensação do momento,

George Reeves:

A Legião Branca
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

PERICIA E PRECISÃO (Short)
Preços: Cr$ 4,00, e 3,00 • Imp. até 10 an03').

Domingo SIMULTANEAMENTE, no ODEON, e IMPERIAL IO melho� filme no gênero espetacular, gigantesco e heróico,
com Gary Cooper, Franchot Tone, Richard Cromwell,

C. Aubrey Smith e Billie Burke:

Lanceiros da India

LlRI TENIS CLUBE
às 16 horas.

II

-

Faz anos hoje o sr , Valdemar
Naspolini, sargento rádio-telegrafis
ta do Exército,

Visitv-s:
Deu-nos o prazer de sua visita

o nosso confrade sr. Tomé de

Campos Sales, da imprensa pau
listana. Gratos.

Noivados:
O sr, Roberto Costa Souso , Euri

cionario do Banco do Brasil, cori

tratou casamento com a gentil
BritO. Maria Aparecida, filha de
sr. Mário Noceti, diretor do esta

leiro da Arataca, da E.N N,H.

Estréia hoje
A estréia da Companhia Dulcina

Odilon, no Teatro «Regina», do
Rio, está marcada para hoje, dia
2, com a comédia «Convite à vida»,
de Maria Jacinta,

ACÔRDO ORTOGRÁFICO

.,

o linho Algodão e plásticos
Nova York - (Inter-Ameri

cana) - O govêrno e os indus
triais norte-americanos estão
empenhados em encontrar :r:o-
vas aplicações para o algodao.
Os laboratórios das Universi
dades do sul dos Estados Uni
dos receberam a incumbência
de intensificar as pesquizas
nesse sentido. Os detalhes sô
bre os progressos j á alcança
dos, ou sôbre os que se espera
realizar são mantidos em se

zredo. Não constitue, no en

tanto, segredo que as matérias
plásticas são o campo em que o

algodão poderá ter �rande fu
turo como matéria prima in
dustrial.

•

-

lheir-o da iíustracão a-cima, oferecer
lhe. em o.mável gesto, um cálice cio
excelente aperitivo KNOT, lembre-
.., V, Sin. de acrescentar, ao a�
oer 1\ gent.ileza:ESTEE 1.411-
BF.l'1 () I1EU APEi?J7/VO

PREDILETO!

No Estado do Paraná a produção
do linho em 1943 se manteve em

nível regular, alcançando cêrca de
405.000 quilos, tendo sido vendida
em São Paulo. Não houve expor
tação para o estrangeiro. porquan
to a produção foi insuficiente para
atender a capacidade das fábricas
de fiação do País.
No Estado do Rio Grande do Sul.

a maioria da cultura do linho
acha·se localizada na 2", 3" e 8"
zonas, cuja produção de linhaça
atingiu a quatorze mil toneladas;
reunindo a esta a produção de
outras regiões, a estimativa total
da safra se aproxima de virrte mil
toneladas. Porto Alegre, Pelotas e

Rio Grande t êern sido as praças
de consumo do produto. A sua

grande procura e a consequente
alta de preços denotam ser

í

nsu

ficiente semelhante produção, para
satisfazer as exigências do Estado.

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

1
{//'fMODUro DA KI10TS.A.//10.,CO/'1, E UúUROS

�. ITAdAI __

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é s�ber economizar.

---------=�-----------�

o PRECEITO DO DIA Uma espada de Saldanha
da GamaMu ito s vezes, depois de ter «tra

tado» o cancro sifilítico com po
madas e substâncias cáusticas, o

indivíduo julga-se curado. Puro
engano: a infecção continua, in
ternamente, mesmo depois de ter
desaparecido a lesão inicial, SNES.

O general Cordeiro de Farias
ofereceu ao ministra da Marinha,
em nome da Fôrça Expedicionária,
um estojo contendo preciosos do
cumentos e uma rica espada, que
pertenceram ao grande almirante
brasileiro Saldanha da Gama.

Automóveis
De acôrdo com declarações do

Sr. Roy Chamberlain, da

Associa-Ição Nacional Norte·americana de
Vendedores de Automóveis, a pro
dução de um número limitado de

Iautomóveis de passageiros reco

meçará nos pr ôxirnos seis meses e
os primeiros novos modelos deve
rão ssr colocados no mercado em

julho do ano próximo. O Sr. Cham
berlain Jtribue o reinício dessa
atividade industrial à necessidade
de se fazer face às exigências de
comunicações CiViS esaencrc rs à
guerra, Em janeiro de 1942, quando
a produção automobilística foi
suspensa, havia no mercado 550.000
carros novos; de então para cá,
efeaucu-ae a venda de 510,000 car

ros, e no momento são apenas
encontrados 40.000 dos modelos no

vos de 1942, para usos eEsenciaiS
por civis, Ainda mesmo que a ven

da dêsses modelos seja feita com
todo o rigor, examinando-se a

necessidade. em função do esfôrço
bélico, em cada caso individual,
êsse «stock» esgotar·se.á ao fim
de seis meses, concluiu o Sr. Chamo
berlain.

ALVARO
\

RAMOS

I
-----_....._-...,,--_ ..

Deixou o elenco
de Procópio
Deixou o elenco de Proc6pio Fer

reira, que se encontra em São
Paulo, o ator Francisco Moreno,
sem dúvida um dos nossos galãs
de maiores possibilidades cênicas.
....1 ...... $-_w_,......__.............-..-.w_,.._..",._ ....

o café
Em janeiro do ano corrente, a

exportação brasileira de café so

mou 1.293.ô56 sacas e o preço rnê
dia por saca atingiu 278 cruzeiros
e 89 centavos. O valor total da
exportação foi. portanto, de 360
milhões e 788 mil cruzeiros. Os
I'stodcs Unidos absorveram 90.1'
dêste total.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhii será • sua preferida

oro... ..cionallt e estr�etras - Homeopatiu - Pertam.rI..
Art1ltos de borracha.

Garan'- e exata obsel'TAnda no receltnirto

PREÇOS MÓDI€OS.

S.i\ NGT TENC)]__
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Célc 0, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
CrÜ:lnças Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organi'lmo o

••,,- t.riita
íia Fabricante e distribuidores das afamadas con-

'7114,1.,/',/. f.y.....,.,'
_ I" • 'LILI fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

/,
� de sortimento de casemiras, riscados, brins

bons e baratos, algodões, mo rins e aviamentos

para alfai'J.tes. que recebe diretamente das
Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem suas

chama a atenção dos
compras. MATRIZ em

�----..------...--------..,--------------_...--------------...----��------------
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Auiaaoves linchados pela plebe
ESTOCOLM05 I (U. P.) --- .OS ALEMÃES ASSASSINARAM 5 PILOTOS NORTE-AMERICANOS QUE CAíRAM NUMA lOCA- r

LIDADE GERMÂNICA. SEGUNDO INFORMANTES FInEDIGNOS, OS AVIADORES NORTE-AMERICANOS FORAM LINCHA
DOS PELA POPULAÇÃO, ANTES DA CHEGADA DA POLíCIA. AO QUE PARECE, ÊSSE CASO OCORREU NA ALEMANHA

CENTRAL. AS AUTORIDADES ALEMÃS ADMITEM, PELO MENOS. UM CASO DE LINCHAMENTO DE AVIADORES ALIA�
DOS PELO POVO.

o ESTADO-

,IA É 'I'EllIPO DE ENTREGAR! Em conseqüência, deverá ser

AS ll'IEIH.LHAS I transferido também o campeo-
O. futeb_ol rlortanopolttano II' nato de voleibol, marcado pela

rareia de dia para dia, e tem so- entidade máxima braaileíra
bejas razões os "footballerrs" para o período seguinte, isto é,
ilhéus, em não mais se ínteres- de 24 a 30 de julho.
sal' pela prática do esporte-rei
em nossa terra.
Não é de maneira alguma

justa, que os defensores desta
ou daquela agremiação despor
tiva, não venha a fazer jús aos

louros e esforços que díspende-
. ram durante um ano inteiro,
para receber o prêmio de seu

denôdo e fibra pebolísticas.
É o caso por exemplo do

Avaí. O campeão estadual de
42 e 43. até o presente momen

to, ainda não fêz entrega aos .J "REENTR.É·' nE LEôNI-
"players" que o defenderam nAS
nestes dois exercícios findos, São Paulo - (E.) - Muita
das medalhas a que fizeram embora já esteja completamen
jús, ao levantarem os supras-ci- te restabelecido da torte disten
tados campeonatos. são muscular que o manteve
Não é justo que se queira re-· afastado das atividades duran

legar ao ostracismo, os esfôr- te cêrca de um mês, o reapare
ços dispendidos pelos rapazes cimento de Leônidas somente
da camiseta alvi-celeste. estava, sendo aguardado para o

Este comentário vem a luz, próximo dia 4 de junho, por
atendendo aos inúmeros pedi-locaSião

da importante partida.
dos de vários "players "

azur- contra o Palmeícas.
ras, que têm medalhas a rece- --

bel' na F. C. D., de jogos por Servílio não está à venda
êles realizados. I s, Pau.lo. 2 .-E.- Noticiou-se,

Urge, pois, que os dírtgentes nes�a ccpí to.l, que o Bot:,f?�o es-

, . I tarIa Interessado na aqulslçao do
da mentora maxnna em nOSS0

I "passe"
do meia direita corintia

Estado, tomam as providências no. Servilio, porém. segundo nos

que o caso requer, e não se dei- adiantou um dos diretores do clu

xem ficar inertes afim-de não be do Parque São Jorge, êsse [o
-

.' gador não está com seu "passe"
se rePdroduzIr o que vem 3;.con- à venda e o Corinthians não
tecen O com o remo, que têm a o venderá por preço algum.
receber varias medalhas, de

competições náuticas realiza- Treina Xavier
das há mais de cinco anos.

Tapar os ouvidos e não aten

der ao apêlo que por nosso in
termédio faz os defensores do
Avaí, nos campeonatos de 42 e

, 43, é mostrar descaso pelo es

porte, já tão paupérrimo e orí
tico entre nós. (Waldir de OH·
velra Santos.)

r.UIPEOXA.l'() DE AlUA·
nOR.ES

de Janeir� são apontados da se

guinte maneiro: «Não podemos
compreender por que êsse profissio
nal do apito, que se vinho condu
zindo a inteiro contento. teve uma

jornada tão desastrosa, falhanJo
lamentavelmente e não poucas ve

zes. Janeiro apitou umJ penalidade
máxima não existente e depois
deixou de punir outra perfeita
mente visivel e cometida diante
dos seus olhos. Alem dessas, teve
Janeiro inúmeras outras falhas,
pecando na mal cação dos irnpe
dimen tos por não acompanhar de
perto o desenrolar da luto»,
r-.-......r......".__,.....__"""'--__...........,.�

Em prosseguimento ao cam

peonato de amadores do cor

rente ano, encontrar-se-ão na

tapete verde da F. C. D., no pro
ximo domingo dia 4 do corren

te, as equipes representativas
do Figueirense F. C., e A. A. Es
cola Industr íal e Crispim Mira
F. C., e Netuno F. C.

L:IVROS'

�.,....'. -,.:..••......•.-� .•
.••�
o. L fO'Sf

IlUA DEODOAO,33
.

�fi()lllóÍ1óPôus; .

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi"'mas por
tuguês. espo
nhol , francês.
inglês, e te,

Romance. Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, Físico, Química, Geo
l(')gia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinasi Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc. etc.

«Salão americano(
Recen temen te 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").

Curitiba, 1 - E.-·
Acha-se treinanpo, na equipe do

Atlético, o avante catarinense Xa
vier, considerado como o melhor
centro-atacante do Estado vizinho
e que também atua nas meias.
Xavier provavelmente será con

tratado ainda esta semana, afim
de poder participar do choque de
domingo, frente ao Curitiba.

Preços módicos e

serviço garantido

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Gero.!

Matriz: Florianópolis
Rua loão Pinto, n , S
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúrna

Ruo Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais murucípfos

do Estado

o Juiz vai ser suspenso
s. Paulo 1 (E.) - Informa-se que

o árbitro Artur Janeiro, que diri
giu a peleja entre a Portuguesa e

o São Paulo, realizada domingo,
será punido pelo Tribunal de Pe
nas e advertido pelo chefe do De
partamento de Árbitros. As falhas

o 1�1'ERVE�rl'OR CATARI.
NEYSE ESTEVE PRESENTE
No jôgo realizado sábado úl

timo na Capital da República,
entre as aguerridas equipes do
América e Vasco da Gama, o

interventor Nerêu Ramos, pre
sentemente naquela capital, es
teve presente, C01110 convidado

especial, ocupando a tribuna
de honra do estádio do Flumi
nense, aplaudindo frenetica
mente os preliantes, que teve
como vencedor o Vasco da Ga
ma, pela contagem de 3 a 2.

AS BALAS FUTEBOL, depois de 6 anos de suce�so
em S. Paulo, chegaram em Ftorian6polis.

São essas as BALAS que distribuem mais prêmios
no Brasil: Bônus de guerra. Rádios. Re16gíos, Patins,
Borrecc s, Chuteiras, Máqujnas Fotogr6ficas, Luvas de
BOJe, Bola oficial n° 4 para Fu tebol , Estojos de xícaras,
E:quipamentos para F'u tebol: Ferros Elétricos, etc.

Visitem a exposição de prêrntos, na Praça 15 de No
vembro, «Edifício Estréla-.

]n�FINl'l'IVAMENr.rE ASSEN.
rc ,,\.O.A A EXCURSÃO DO

AVAí
Fomos íntormados de que o

Avaí oxcursionará à cidade de
Araranguá, no próximo domin
go dia 11, do mês em curso,
aonde preliará frente ao aguer
r+do conjunto da A. A_ Barriga
:Verde, daquela comuna sulina.

BALAS
F
U
r
E
B
o
L

('AMPEONATO DE RASQUE.
.

l'E E VOLEIBOL
A C. B. D., resolveu transte

rir o campeonato brasileiro de

basquete, do período de 12 a 23
de junho para o de 1° a 8 de

Julho. _�__ .. '

Ali «S"lc;li F1,ltebol. cumprem sempre o que pron'letem I

� � m. �

EDITOR� GLOBO
apresenta suas

,-

ULTIMAS NOVIDADES
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 $';Q

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

. .
. . $23

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

LETRAS DA PROVÍNCIA, de Moysés Vellinho. Um
vigoroso e penetrante livro de crítica e ensaio $U

VIDAS DE ESTADISTAS FAMOs6s, de Dana e

Henry Thomas. Vinte curtas biografias de
célebres personagens da História $'�O

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

BOLÍVAR, de Emil Ludwig. Magistral biografia
do herói máximo da independência dos países
hispano-americanos $13

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

sicais das 30 maiores óperas. 3 vols. $60
OS SOBRINHOS DE TIO SAM, de Arlindo Pas

qualini. O que viu e ouviu um repórter em via-
gem pelos EE. UU. e Canadá $1 Ô

NO GALPÃO, d.e Darcy Azambuj-a. A 5a. edição
dessa coletânea de contos premiados pela Aca
demia Brasileira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ lo)

A HORA ANTES DO AMANHECER, de Somerset
Maugham, Um romance emocionante. Livro
fllmado em Hollywood $13

SAFIRA E A ESCRAVA, de Willa Cather. Obra que
revela ao nosso público uma romancista de
primeira água _ $J 2

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 _ $J 8

MINUANO, de Lauro Rodrigues. Versos gauchescos
em torno dos mais belos motivos poéticos do
Rio Grande $8

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO BRASILEIRO.
Obra de consulta Imprescindível - no escritó-
rio, no lar e na escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $90
Pedidos às livrarias, ou pelo reernbôlso postal - sem

aumento de despeza.

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

I

I ·

V-.S

Sapatos para Senhoras
Aproveitem' os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vaI além de Cr$ 50,001

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642
EDtre,. • domidli.

--------�-_.-�.��.��---

'BAR E ARMIZEM ORlfNTf
PETISCOS - RolI-mops - Herrings - Pickles - Como

-

.

rões recheodca - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos d�
tainho fumadas - Pernil - Pasteis - Empada.

$Q(Qme - Peixe frito, etc.• tCl�
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PROGRAl\IA SOCIAL PARA JUNHO
Dia 11 - Domingo - Domingueira das 21 às 24 horas.
Dia 24 - Sábado - Soirée de São João das 22 horas em

diante.
Aviso aos associados: - A Diretoria avisa aos srs. asso

ciados que, devido ao elevado número de sócios, ficam suspen
sos os convites especiais. Neste sentido a Diretoria não tran-

LONDRES (Intei-America- sigirá.
na) - O Primeiro Lord do Al
mirantado revelou que OS Es
tados Unidos e ,1 Cornurudade
Britânica produziram em 1943
um total de 125.000 aviões, ou

sejam, quatorze e meio apare-
!hos por hora.

\

DR. BIASE FARACO WASHINGTOn - A Junta

Médico _ ehefe elo Serviço ele Sífilis elo Centro de Saúde I�ter-Americana de Café anun- Despesa

DOE�ÇAS DA PELE _ SíFILIS _ AFECçõES UnO-GENITAIS DE :ClOU que, na semana de 26 de ?l'questra - díspendido neste mês .

AMBOS OS SEXOS _ nA10S INFH.A- VEHMELHOS E ULTH.A-VIOLETAS abril a 3 de maio, entraram nos
Ordenados e comissoes .

CONSULTA,S: das 3.às.6 h. - R. Fclipe S,chmidt, '16 Estados Unidos, procedentes dei Car:os Hoepcke S. A. - conta .

RES.: R. JOll1vlle, '17 - FONE 1648 14 países cafeeiros cêrca de 500' Aluguel da sede .

DR GUERREIRO DA I:"ONSECA
mil sacas de café.'De 1° de "u_iConsêrto do piano .

.
r I tubro de 1942 até 5 de maio do Luz. e t.elef?ne . .

, (:I:i�J(>,\ >])J� cAD�I,J.'0S E (,H�.:l�('.�n, J!O�,�(';<\S J?'� l'J;;J'E,,};)Ü�;�ç�� YE_-! corrente ano as compras de ca- CapItalIza�ao - Aliança da Bahia .

NJi:Rh.\S, (O.L.A(AO, Fh-,!lDO, ES1,O;UM.O, mxs, \.�RIZES! UT,.CF.J...u, A)i'[lGAS. f: br '1'
: -' 8elos" Pro doente pobre"

CO.:\'iSULToRIO - Fcl ipe "l'hrrudt - :H (2 8; ·L30) e IasI eIro somaram ma:tS ael
-. -

.

HESIDÊ:\CIA - Esteves Júnior - 179 - Florianópolis. TELEFO:\E - ilI764 19 300 mil sacas Icepresentação - frete auto
'

To{los o; dias pela manhã em Pa lhoça e Santo Amaro.
'.

P .evidênol I t C
.; ..

' .

.

os chamados à uarde ou à noite

�e\'e.m _

ser feitos por intermédio do

1"arllla'l
ARGEL _ Falando nesta ci _ � I encia - ns. omerciarros - .

cell(Il'O At-mando dAoampora ma 1"a>1'111<1(,la Sao LU1Z. na Palhoça. d d
Livrar-la Prozresso 11 t

Atendo chamados a qualquer- hora (lo lHA ou da NOITE. a e o gal. De Gaulle declarou .

b
- o a .

_----------------�'
"0 Estado" blícacõ

O
-

O C N
I que a França deseja uma alian- .

- pu icaçoes .

DR. R LDA O SONI ça permanente com a Rússia, Meyer & Cia - nota .

.

tá d' t
Guarda noturno

CIRUItGIA GERAI, _ ALTA CIlWRGIA - JlIOLf:STIAS DE SEXHOR.'\S - PAWl'OS pOIS es a ISpOS a a colaboraT..
. . . . .. . .

Formado pela 1"acutL<:Lade de Med ícin a <Ia Universidade de S'IO Paulo, onde foi duradouramente com todas a'"
Lívraría Ce.ntral - nota .

Assistente por vários anos do Serviço Ctrú.rg tco do Prof. Alípio Correia Neto.
o S & C

Cirutgta do eslômago e vias bj,liares, íutestmos delgado e grosso, tiróide; rins, potências empenhadas em pre-
avas la. - nota .

prós tata , bex íg'a, útero, ovérIos e tr-ompas. Var icocele, hidc-oceie, varizes e hérnia.
CONSUL'L\S: serv. X a paz mundial.

das 2 às 5 horas, à Rua F'elupe Schrn.id t, 21 (altos da Casa Paraiso ) . Tel. 1.598: WASHINGTON - No CUI'SO
RESID1b="CIA: Rua Esteve" Júnior, 179; Te]. i\lI764

de três meses dírigiveís norte-
ar nerícanos realizaram três mis
sões de socorro em plena selva
do Brasil salvando 18 pilotos

Curso (Ie Aperfel"oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro .

CONSULTAS _ Pela mannã: dtartamente das 10' 12 h 't d
. que, depoís de aterragem for-

. as s .. a ar e, excepto aos' d t ..

Mbad<M, das 16,36 às 18 horas _ CONSU.l!l'óRIO: Rua JoAo Pinto a. 7, sobrado _ I ça a, es avam perdidos na flo-

I'one: 1.461 _ Residência: Rua Presidente ('outinho, '}3. I resta. !,ara levar a cabo essas

lo?�ra�oes. de salvamento os di-

DR MARIO WENDHAUSEN rigrveis tiveram que efetuar
.' I manobras muito difíceis.

(Dlp'lomado pela Faculdade Nac. de Meo.ícína da Uníversídade do BrasU) MOSCOU - A emissora 10-
lx-In temo do Serviço de ClLn!ca MédIca do Professor Osvaldo Oliveira, médico do cal irradiou uma declaracã

Departamento de Saúde I . ,
çao

_JI CJ,I.\'ICA Mli:DICA _ Moléstias Intetnas de adultos e crianças. CONSULTÓRIO I d�z�nd,o que o momento e pro
f! e I{}l;SlU1i:NCIA: Rua Felipe SchInldt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às lll. ,l?IClO a abertura da segunda

'-N-T DE DIAGNOSTICO D LAURO DA 1\
Ifrel1:te e _9.ue Hitler receia a

S IIUTO r DR conjugaçao dos ataques • alia-

CUNICO • dos em duas frentes ao mesmo

� DR DJALMA
Especialista em Doenças de Serrho- t

ras _ Vias Ur ínár ías. empoo
,

•

Curso de especialização de Gineco- LONDRES - Notícias de I
MOELLMAN N .ogia (doenças de Senhoras) com o Lisboa dizem que os diploma-l

J'ormado pela Universidade de Genebra
Professor Moraes de Barros, da Fa- tas anglo-americanos recebe-

Com pr-áttca nos hospitais europeus
culdade de Medicina de São Paulo, ram instruções para reiterar,
rratamento especializado, médico e

Clínica médica em geral, pediatria doer,
cirúrgico, das afecções do aparêlho jun!o �o govêrno português, a

eas do sistema nervoso. aparelho geníto
gen ít.a l feminino (Ut.ero, ovários, urgencla de solucionar o caso.

urmãrío do homem e da mulher
. [rompas, etc.). d t

-

d lf '" .

488lste. Técnico: DR. PAULO TAVARIil�
tas expor açoes e vo ramio

Curso de Radtolog'ía Cllnlca com o dr
Cura radical das Inflamações dos para o Reich.

Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau
.mexos (Ovários, trompas), sem ope· ATLANTA Of

..

d
ração). Tratamento de todos os dí s-

lClaIS O

lo». Especializado em Higiene e Saúdi t.úrbios da menstruação e da esterili- Exército brasileiro, atualmen-
Pública. pela Universidade do Rio de Js .Iade, t t
nelro. _ Gabinete de Raio X _ Electro

e nos Es .ados Unidos, visita-

tartiliografia cltníca _ Metabolismo ba
Tratamento moderno da btenor ra- ram Ul!'la base de artilharia

!.{ia aguda e crônica, em ambos os d f
A

sal _ Sondagem Duodenal _ Gabtnet. tas orças armadas norte-ame-

Isexos, por processos moder-nos sob
de fisioterapia - Laboratór!o de micros contrõle endoscópico _ Ureta-oscopta ricanas, nesta cidade, havendo
copia e aaãltse clíníca. - Rua Fernandc

_ e de laboratório. manifestado excelente im le
Machado. 8. Fone 1.195. _ Flor1anópoliJ:

- I P' s-
FISIOTERAPIA - DIATERMIA são pela eficiência dos solda-

- lNFH.A-VERMELHO d t 1 d
CONSULTAS: _ Das 10,30 às 12

OS aquar e a os na mesma.

horas e das 2 às 5.
LONDRES - Quinze navios

Consultório - Rua Tiradentes 14. alemães ou japoneses foram!Wone: 1.663. destruidos nas últimas sema-
Residência - Rua Tiradentes 7 nas quando tentavam furar o

(Sobrado). bloqueio em diversas direcões.
Cêrca de 45.000 toneladas de

borracha foram destruidas,
alem de outras grandes quan
tidades de materiais estratégi-

lrurarta e Ortopedia. ClInlea e Ctrurarta COS.
" to-rax. Partos e doençllll de BenhorM.

'ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá.
MIAMI - Em declarações à

lamente das 15 às 17 horll8. RESIDltN· imprensa local o ceI. Macedo r

Soares, diretor da Cia. Side-
l' �

rurgiea Nacional, declarou que
o Brasil, depois da guerra, pro-

...-" ..... _-- ............-.. ,.,....-."._-----......------ - ......--... -----.....------".............--..,

duzirá aço para atender as ne- COl\1PANIDA "ALIANÇA' DA BAtA"
cessidades internas.
WASHINGTON - O Con- Fundada em 1870 - Séde: BAI A

gresso aprovou, por mais um rNCENDIOS E TRANSPORTES
ano, a vigência da Lei de Em

presUmo e Arrendamento, no
tável instrumento de auxílio

llEtENACHAVES SOUSA guerra das Nações Unidas.
SALVADOR - Depois da

renuncia do presidente Marti
nez assumiu a chefía do go
vêrno o gaI. Menendez que as

sinou decreto de anistia am

pla para todos os presos polí
ticos. A situação no EI Salva
dor se tornára delicada em vir
tude da sangrell!ta repressão
do ex-presidente a um movi
mento rebelde deflagrado
a,l:ll'1l últlmo.

INDICADOR MÉDICO 055E

o mundo em fóco

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medícinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e ° peito com

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

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO.\'SUI/l'óRIO: Rua Nunes JIlachado, 7 (Edifício S. Francisco), Ione 1.444

Consultas das 10 às U e das 14 às 15 horas
R ESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fun e 7X:�

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma dc habilitação (lo Conselho Nacional de Oftalmologia.
CO,\TSeLTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. FO!1r 1259.
HESlDf:NCIA - Conselheiro :\Iafra, 77.

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

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DO�NÇAS DOS OLHOS

DR. SAULO RAMOS
&81>"claU8ta em moíéstrae de ""nbo:ru -

Par_.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: e.ltO

m.KO. Yet!lcuia, 6161'0, ovários, apêndlc�
tumores, etc. - CIRURGIA PLAS'J'ICA

0(1 PER.lNEO - Bérniu, Wdrocele, ve- ANTôNIO MONIZ
DE ARAf;AO

1.'I'''>cele. Tratamento sem 110r e operaçfu
de Henwrroldes e varizes - Fra.,turab

aplU'elho. de &;lIsso. Opéra noe Hospltaifl
de Flor1anópoll&

Praça l'"...,ira e Oliveira. 10. Fone, 1.0011,

Horário: U.. 14 AlI 111 boras, diariamente.

DR. AURÉLIO -ROTOLO I A: Almlrcn'� AITIln. 36. Fone 7111.

f'

Médico - Cirursdão - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
Pulmonar, úlceras gástricas e duo·
denais, câncer do estômago, afe
ç(')';;&. das vias biliares, rins, etc.
Aplica 't}--Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Compieto gabinete de Eletricidade ENFERMEmA OBST�TRICA

médica: Ondas curtas e ultra-curo (Parteira)

tas. Raios Infra-Vermelhos e }\aios DIplomada pela MaternIdade

Ultra Violeta. Infrazón-Terapia de Florlan6polIu
Consultório: Rua Deodoro, 3 &tendf! cbamadoe a ClualQ.""

e�quina Felipe Schmidt hora

Da� fi à� 12 hrs., e das 14 às 17 hrs Praça da BandeIra. 53 - 1101>

Telefone 1'.475 I (Antllro l..arll'o IS de lIalol
-----_._...... - -,, - .... ....-._- -_-J'.....-_..-.-.;,..-..-. ..,...�-.w

�ASA MISCELANEA,

dístri./
PrestigIa o Gov41rno e .�

b�idora dos Rádios R. C. A classes arniad88, -- oa será,
Victor, Vávulas e Dsicos -- um "qllfnt•• eoJll.flta", (Xi.
RUi! Trajl;lOO, 12, Q4 I.lt

.

DR. REMIGIO
CLíNICA M:iÇDICA

Moléstias lnternas, de Senhoras e Cri·

ncas em Geral. CONSULTóRIO: RlUI

'elipe Schmldt - Edlflcio Amélia Neto.

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

SIDltNCIA: J Larg.1 Benjamin
Constante, 3

Clube Quinze de Outubro
Fundado - em 1921-Telefone: 1.492

Tesouraria
MOVIMEN'l'O DO MÊS DE MAIO

Receita
Saldo de abril
Mensalidades e ·r�·n·d�s· ·e�·e·n:t��·i�

.

: : : : : : : : : : : : : : : :
22.971,50
4.174,00

Cr$ 27.145.50

Total da despesa Cr$

SnJdo:
No Banco Nacional Com. . .

Eln caixa .

21.308,40
1.731,90 23.040,30

Cr$ 27.145,50
)

Florianópolis, em 31 de maio de 1944.
Emídio Cardoso Júnior - Presidente. Dalmíro Duarte'
Silva - 10 Secretário. Artur Pires - 10 Tesoureiro.

I�II
DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

1��"PI:atl�A S.FILIS AAêli foõo O ORGANISMO
C?_ Fígado, o BaçIJ, o coração o Estômago, os

Puimões li Péle. Pr.oduz Dôres de Çabeça, Dõres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da SUilis e Reu.

- matísmo da mesma origem.
VALIOSAS OPINIÕES

O ELlXI� «9llt», .d.ada a sua Atesto que apliquei muitas
base. é ótimo auxlhar do tra- vezes o ELIXIR «91�» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
le nos casos em que a via ho- no tri:tamento da· Sífilis
cal é a única possível.

.

Ca) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletil

capital e I'eservas Cr$
(,'Uus do balanço de 1942:

ResponsabHidades . : Cr$ 4.999.477.500,58
Receita Cr$ 70.681.048,210
Ativo . Cr$ 105.961.917;70
SLnLstros pagos nos 1lltl.mOB 10 anos Cr$ 64.986.957,210
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

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

de Sã e Anísio Massorra.
Agências e sub-agênc1as em todo o território nacional. - Sucursal n6

Uruguá!. Reguladores de avari88 nas principaiS cidades da América, Europa
e Afrlca.

71.656.189.20

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-'

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

961,00
733,90
785,00
600,00
380,00
145,60
120,00
150,00
80,00
25,00
28,00
30,00
23,00
15,00
11,20
17,50

4.105,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os -capelães
.",,,,,")..,,...

A partida do
sr, Guérin

E' proibido cochilar depois do almô�o I
MÉXICO, I (U. P.) _.- O PRESIDENTE CAMACHO ASSINOU DECRETO� t;ANCELANDO o LONGO PERI0DO DE DUAS ."
TRÊS HORAS DE ALMôÇO, OBSERVADO PELOS MEXICANOS. o ,DECRETO ENTROU EM VIGOR UNICAMENTE PARA
A CAPITAL, QUE TEM UMA POPULAÇÃO DE CÊRCA DE 2 MILHõES DE HABITANTES. SEGUNDO EXPLICOU O GO·

VÊRNO, A ABOLIÇÃO DA SESTA TRADICIONAL DOS MEXICANOS5 APóS O ALMôÇO, É NECESSÁRIA PARA MO"
DERNIZAR o MÉXICO.

Florianõpolis, 1 de Junho de 1944

Liquidados milhares
Moscou, 2 (U. P.) - Vários milhares de soldados nazistas

foram liquidados, na jornada passada, na frente oriental. In

formações autorizadas salientam que os alemães continuam

lançando desesperados ataques com o fim de impedir que os

russos desfechem a sua ofensiva de primavera-verão. Na opi
nião dos observadores militares, os contra-ataques alemães
não terão a consistência necessária para fazer os russos retro
cederem às posições que conquistaram.
Moscou,2 (U. P.) - Fôrças "milhares de corpos de nazis

aéreas do Exército Vermelt;o tas ainda estão expostos ao

destruiram 122 tanques ale-li longo do campo de batalha". o\.

mães e derrubaram 164 unida- sudoeste da Polônia, os naz is

eles da "Luftawaffe", além de tas fizeram várias tentativas

exterminar milhares de nazis- para penetrar as posições so

tas ao se empenharem numa viéticas a sudoeste de Stanilo
serie de ações destinadas a Ye- vosv mas todas elas foram re

chaçar poderosos ataques na- chaçadas.
zistas lançados ao norte de Jas

sy. Numa tentativa de ampliar
pequena cunha introduzida nas

linhas soviéticas, ao sul da se

mi-cercada cidade de Jassy, os

alemães destacaram importan
tes fôrças blindadas para a

ação, mas experimentaram
enormes perdas, sem qualquer

f��i�� �l!��:u���'��n��oV;é!i�� I UIMHlnlanijlJlm!1
caram "ininterruptamente d •.t-

�':�I:s�St:���n�eo t:�;�a� ��a��:: POde"·--ímliôrlãr-"·---····
raçoes �terres,tres com grandes O aVI-a-Oformações aereas", porem as-

sinala que as tropas soviéticas
mantiveram firmamente as po
sições ao norte e centro ferro
viário de Jassy, que é o ponto
de partida para os campos pe
trolíteros de Ploesti e Buca
reste. Os russos anunciam que

de nazistas

RIO,2 (E.) - O ministro da
Aeronáutica .autor izou, confor
me lhe foi solicitado em reque
rimento, a VASP a importar da
Bolívia um avião JU-52-3m,
equipado, acessórios e três rno
tores sobressalentes.

o salário-família estadual
DECRETO·LEi N. 1.022

Institui o il'errime de salário-família para 0< Iser-víum-es do Estado, chüs e mjlítares, e d�
outi-as provtdêncíus, �

O Inlerventor federal Interlno no Estado de Santa Catarina, usando da atrí

buiçâo que lhe confere o art. (io, n, V, elo decreto-lei federal n. 1.202, de 8 ele
atnil ele 1939, .e devidamente autorizado pelo senhor Presidente da República,

DECRETA:
Art. l0 � Fica inst!tuJdo o regime de salário-í'amüia para os servidores civis

e militares, os aposentados, os reformados e o pessoal em disponibilidade do Estado.
Parágrafo único - O salãrto-ramüía será concedido II todo servidor ou ina

Uva que tiver dependentes, na razão de Cr$ 40,00 por dependente.
Art. 2° - São considerados dependentes, desde que vivam total ou parcial-

mente a expensas do servidor ou Inativo:
a) - o filho menor de 21 anos:
b) - o filho inválido, de qualquer idade.

Parágrafo único - Compreendem-se nas alíneas a e b os filhos de qualquer
condíção, 08 enteados e 08 adotivos.

Art. 3° - Quando pai e mãe roi-am servidores ou inativos, fê vlvam em comum,
o satàrro-Iamüía será concedido ao pai.

§ 1° -Se viverem separadamente, será concedido no quo tiver os dependentes
sob sua guarda,

§ 2° - Se ambos os tiverem, será coneedldo aos dois, dê ncôrdo com a digo
triJlllição dos dependentes,

§ 30 - Ao pa I (! á mãe equlpal'al11's� o padrasto e á madrastn.
Art. 4° - O satár ío-ramuta será pago independentemente ele fl'eqi.\êncÍa e pro

dução do servidor e não poderá sofrer qualquer desconto. J1Co!J11 ser'á objeto de

transação. consignação orn fôlha de pagamento. arresto, sequestro ou penhora
Art. ÕO - Não será percebido o salárto-famítín nos caso, em que o servidor

ou ínatívo deixar de perceber o respectivo vencimento, rernuneracâo, salário ou

provento.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos casos disciplina.

res e penais, nem aos de licença, por motivo de doença em pessoa ela fam!1ia.
Art. (i0 - Nenhum imposto ou taxa do Estaelo gravará o salárto-Iamíüa, nem

nele será baseada qualquer contribuição. ainda que para o Montep!o.
Art. 7° - �ste decr-eto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revoo

gados o decreto-taí n. 821, de J 7 de agôsto de 1943, e demals dlspostçõcs em COI1-

tr-árío.
Palácto do Govêrno, em Florianópolis, 29 de maio de 1944.

IVO D'AQUINO
AI·tlu· Costa ·Filho
Ol'hllldo Brasil

Antúuio Carlos Moul'ão Battoll

Rebrilha a luz no Recife

Amparando os

que ficaram
Causou justificado júbilo,

entre os parentes dos brasi
leiros desaparecidos com os

nossos barcos torpedeados, o

despacho do presidente Ge
túlio varças que lhes asse

gura Q pagamento das inde

nizações a que têm direito.
As complicações do processo
burocrático, a que estão su

jeitos semelhantes paga
mentos, vinham türazando
grandemente a liquidação
dos mesmos, com evidente
prejuizo para os descenden
tes das vítimas. Se a inde
nização ou seguro não pode
jamais ressarcir o prejuizo
que sofreram, pois não lhes
restitue os entes queridos,
vem, pelo menos, no campo
material minorar a situa
ção aflitiva a que os redu
ziu o atentado eixista. Mas,
para tanto, o pagamento
não pode arrastar-se indefi
nidamente. Foi o que com

preendeu o presidente, logo
que lhe foi te?' às mãos um

dêsses processos. E deu o

despacho, já publicado, que
resolveu definitivamente o

assunto, mandando que to
dos os pagamentos, feitos
pelas empresas de navega
ção, a título de seguros de
indenizações aos tripulantes
ou seus herdeiros, consti
tuam crédito das mesmas

empresas, a ser atendido pe
lo plano de indenização.
Não era de esperar outra,
atitude por parte do chefe
da nação, sempre tão soli
cito em atender aos que o

procuram, pedindo alívio
para seus sofrimentos. E os

brasileiros, aos quais a sa

nha eixista infligiu a perda
máxima que um ser numa
no pode sofrer, terão o con

sôlo, pelo menos, de se ver

amparados, - material e

com isso moralmente - be
las palavras que, desacom
panhadas de ação, nem con

iôrto moral poderiam tra
zer". (A. n.).

Rio,2 (A. N.)-O Monsenhor
Costa Rêgo, vigário geral des-
ta diocese, falando à imprensa Rio, 1 (A. N.) - Via aérea
sôbre os capelães que acompa- seguiu hOj,e _para Argel o sr.

nharão as fôrças expedicioná- Alberto Guerm, delegado d�s
rias brasileiras adiantou no- franceses combatentes da Ame

vos e interessa'ntes informes. riva do Sul junto ao Comité

Disse, por exemplo, que a apre- Francês de Libertação Nacío
sentação de sacerdotes como nal, com séde naquela cidade.
voluntários para atuarem nas Alberto Guérin, que acaba de

fôrças expedicionárias cresce realizar longa viagem pelos
dia a dia. Dos Estados do Rio países sul-americanos, vai in
de Janeiro, Minas, São Paulo tegrar-se novamente na As
Rio Grande do Sul é que che� sembléia C.o:r:su�tiva Francesa,-1
garri pedidos de inscrições e sob a presidência do general
todos êles querem correr t�dos De Gaulle.
os riscos como os próprios sol-

."'."'_",,""._"""..._""'....._-...._-..............,-.....-....._-.....,.....-_...-_...........- ....._........-�...�_,.��

dados. As apresentações dos «Aliados F. C.»)
capelães ao ministro da Guer
ra ainda não foi feita, porque
ainda não foram· baixadas por
sua excia. as instruções da
respectiva incorporação. Ter
minando, disse: "Estamos pre
venidos para apresentar, em

d_ado momento, tantos cape
laes quantos forem necessá
rios" .

Existe, na cidade de Lajes. um
çrêmio esportivo denominado «Alia
dos Futebol Clube». cujos Esta
tutos foram publicados ontem no

Diário Oficial do Estado.
...� .._- .....- -.r.__._.._,.._".._,..�

Bandeira nacional
Rio, 2 (A. N.) - Em soleni

dade, que contará com apre
sença do ministro da Guerra,

r • _
embaixador Batista Luzardo,

Jipoltces extravIadas arc:bisPO do Rio ?e Janeiro �
E t

.

'I' d I
outr as altas autoridades, sera

x ranaram-se as apo Ices a .' !dívida pública estadual de

nS'j
entregue, hoje, ao Segundo Re-

2,600, 3.604 e 2.619, no val�r de mil gimento Moto-mecanico uma.
cruzeiros cada uma e pertencentes bandeira nacional oferecida
à M_itra do_ Bispado lajeano.

_
àquela unidade peio povo da

fndustrializacão cidade gaúcha de Uruguaiana.
do lixo
PORTO ALEGRE, 2 (A. N.)

- O Conselho Administrativo
do Estado aprovou um projeto
de decreto-lei da Prefeitura do
Rio Grande, abrindo um crédi
to ele Cr$ 435.000,00 para cons

trução de celas de fermentação
destinadas à industrialização
do lixo. O reürido decrete-lei
vigorará até o fim do exercício
de 1945.
---------------_

Juros de apólices
A Pref'3itura de Canoinhas abri

rá o crédito especial de Cr$ ....
24.570.00, para pagamento de [u- elo "Diamond Rock". Heddy
ro� vencidos, de apólices municio Lamarr acaba de completar o
po rs

. n� valor de c-s 63:000,00, I filme "Os Conspiradores" d
�ubshtuldos pelo decreto-leI n. 51, I .

, a

de 10 junho de 1943, e pertencentes Warriers onde, trabalhou ao

a Emiliano Arão Seleme. l lado de Paul Heinreid.

:MISSA
Por alma da saudosa sra. d. Ma- ,._J'

ria da Anunciação da Casta Pe- ..,
reira Lentz, será rezada miss-o,
amanhã, às 7,30 horas, na cate
dral metropolitana.
._- -- -- ------

De Hollywood
Hollywood,l (U. J?) -'Walt

Disney está planejando novo

filme musical, que será chama
do "Swing Street". A artista
Heddy Lamarr voltará apare
cer no filme da Metro intitula-

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA 5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCr:I EXISTIU IGU�l

Inspetor escolar
Será criado pela Prefeitura de

Campos Novos um cargo de inspe
tor escolar Com a gratificação
mensal de 350 cruzeiros.

Condecorado pelo
pres. Roosevelt

A Prefeitura de S. Francisco vai
pagar 5 mil cruzeiros por um ter
reno que adquiriu da sr. Celso
Branco, naquela cidade.
"'" ... ..- ....,... .....-.... ........ -----�..,.,.

O gesto da Assoe.
Comerciai
Rio, 2 (A. N.) - A Associa�

RECIFE, 2 (A. N.) - o "black-out" pardal, que vinha cão Comercial local acaba de
sendo observado, tanto nesta capital como em toda a zona ljto- fel' um gesto altamente sim
ronea do Estado, foi suspenso, em virtude de determinação pático e patriótico, decidindo
dos poderes competentes. Foi restabelecida a iluminação total que todos os seus empregados
da avenida Boa Viagem. Essa providência causou geral satis·, convocados sejam pagos inte-
�ação no seio da _população, __ .

I gralmente,

o gabinete
jugoeslavo
Londres, 1 (U. P.) � O go

vêrno jugoeslavo comunicou
oficialmente que o rei Pedro
aceitou a renúncia do gabinete
Purítch e convidou Iva Subas
sic, ex-governador da Bósnia.
a organizar novo gabinete.
.._-........,.. ..,...,..........- .....-_ . .......,.,......._-- -�

Por um terreno

Um donativo
do «Fole»
IUO, 2 (E.) - Como donati

vo à Aviação nacional, o sr. mi
nistro da Aeronáutica recebeu
um cheque no valor de .

Cr$ 118.136,00, contra o Bank
of Londol1 e South América
Li.mited, proveniente da Fra
ternidade do Fole e correspon
dente a 50 por cento das quan
tias arrecadadas durante o

mês de abril, para a Fôrça Aé
rea Brasileira.

Rio, 1 (E.) .- Realizou-se,
às 15 horas de ontem, na Em
baixada dos Estados Unidos, a

cerimonia da entrega da conde ..

coração póstuma conferida pe
lo presidente Roovevelt ao ofi
cial da Marinha Mercante bra
sileira, Osvaldo Verthein, um
dos tripulantes do "Osorio",
do Lloyd Brasileiro, navio que
salvou os náufragos do "Robin
Moo.r", quando do seu afund'l
mento, em 1941, por um sub
marino alemão. O oficial Os
valdo Verlthein faleceu POSt8-
riormente e por esse, motivo a

condecoraçruo foi entregue ao
seu pai, sr. Frederico Verthein,
pelo embaixador Jefferson Caf
fery, em nome do govêrno de
seu paí�.

Pôsto de Identificação
Do ga·binete do sr. ministro da

Guerra informam ter sido criado
em Florianópolis um pasto de Iden
tWcação, sem aumento de dlilllpe&a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


