
Falava oPapa e troavam ao longe os canhões
Londres,2 (U. P.) - "Roma. IIe parrteídíot " Em seguida, o tando o seg'uinte: "Uma polí-

está enfrentando um (los mais pela emissora (lo Vaticano, en- Papa destacou que a Igreja percebiam claramente o ronco tica ju.sta deverá conceder à
gTave,S momentos de sua hís- dereçou caloroso apêlo aos be- continuará fazendo todos os elos canhões na frente de bata- nação vencida. um lugar dígno,
tória". Fní o que afirmou o pa- lígerantes, a-fim-de que façam esforços para que Roma seja Iha, o que vinha dar um as- Em consequência, esperamos
pa Pio XII, ao falar, hoje, pe- todos os esforços possíveis para poupada, pois é dever da Santa. pecto ainda mais dramático à que os dirigentes dos povos te
rante os membros do Colégío salvaguardar Roma dos 1101'1'0- Sé e do Apostolado cuidar do alocução pontifical, em defesa nham boa vontade e mostrem,
dos Cardlaís, por ocasião das res da guerra. Pio XII afirmou hem-estar das almas e (la pro- da cidade de Roma. Sua Santí- mesmo, alguma generosídade
festas comemorativas de s.anto 1 ainda, que "ai! daquele que Ie-I teção

da cidade de Roma. Si- da(le terminou o seu discurso, na esperança de que Nosso Se
Eug'êuio. Sua Santidade, em vantar a mão contra êste ter- muItâneamente, com RS pala- apelando. para a verdadeira e nhor dará a paz para todo o

seu discurso, que foi irradiado ritório sagrado! Acusado será vras de Pio XII, os ouvintes duradoura justiça, aerescen- mundo".

Perdas de aviões

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CA'fARl� A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Washington,3 (U. P.) - In

formou-se que, durante o mês

Ide maio, os aviadores norte
americanos derrubaram 1268 I

aviões alemães. Dêstes, 636 fo-I
ram abatidos pelas tripulações
de bombardeiros e 632 pelos
aviadores dos caças. As perdas
norte-americanas foram de

481 bombardeiros pesados e

235 caças. J H. 9123

Tecidos populares
Rio, 3 (A. N.) - Tendo en

trado hoje em vigor a: resolu
ção de 17 da Comissão Fiscali
zadora e executiva do convênio
téxtil, nenhum fabricante ou

atacadista exportador poderá
vender "tecidos populares da
cota de exportação" sem a

competente autorização. Os in
fratores terão aplicadas pena
lidades de lei.Ano XXX , Florianõpolis-' Sábado, 3 de Junho de 1944

Entre a vitória
•

e a destruição
LONDRES, 2 (U. P.) ... EM SEU DISCURSO DE HOJE, O PAPA PIO XII DISSE: "É COMO SE A HUMANIDADE SE EN·

CONTRASSE EM FACE DUMA VITóRIA OU DA MAIS COMPLETA DESTRUIÇÃO. E A SOMBRA DESSA ALTERNATIVA ES·
TÁ SUFOCANDO TODA A ESPERANÇA. COM ÊSSES SENTIMENTOS, O POVO ENFRENTA TODOS OS SACRIFíCIOSj ES-

PERANDO QUE UMA JUSTIÇA DURADOURA E VERDADEIRA, SEJA A RETA SOtUçÃO".
,

.

Quebrada quase toda a linha de defesa nazista EDJÁPg�S�3�� p�a�elle!�!f!�nt��!!!a!
Nápoles, 2 (U. P.) - As Iõr- �a.ssIlll1a, obtiveram no."os poder das iôrças aliadas. Os dois pilares da defesa alema, eram

ças aliadas estão quebrando, nas vizinhanças de V�lmonto- e�Itos em sua marcha, em dire- os úliimce núcleos de resistência que os aliados tinham pela
em quase tôda a sua totalidade, ne. Ainda segundo informa- çao de Valmontone. Em deter- frente, na etapa final de sua marcha sõbre Roma. O importan
a poderosa linha de defesa na- ções autorizadas, as fôrças n:linados pon.tos, a� tropas na- te e duplo êxito das fôrças aliadas permitiu-lhes cortar ia via
zista, que se estende dos mon- aliadas já estão a menos de, do- zístas em retirada foram �erca- Cassilina, bloqueando assim a retirada das fôrças nazistas en

tes Albanos até Valmontone. ze milhas de Roma ou seJa.a das pelos cO�1batentes ��lados. curralaâas a sudéste dessas posições. Em seu fulminante \ as

Informações autorizadas salí- menos de 19 quilômetr�s da CI- Os bon�bardelros e �vlOes de salto, os aliados também conquistaram Ferentino no setor de
entam que as fôrças do Quinto dade Eterna. O comul1lcad? de c��a aliados prosseguiram au- Frosinone. A ocupação de Velletri e Valmontone dará grande
Exército, a despeito da tenaz I guerra elo alto c<:mando ah�do xlliando os atacantes e concen- facilidade de manobra na chamada "zona dos palácios", que
resistência oposta pelo initni- expressa que as forças do QUll1- t�ando os seus ataques, espe- se estende da atual linha de combate até o perímetro metro-.,
go, estão avançando numa to Exér�i!o estabelecer.am uo-j clal�n,ente, contra. os pontos politano de Roma. É, portanto, questão de dias ou, talvez, de
frente de 26 milhas. Os princí- vas posiçoes no Artem.Jsso, �o f�rtlf�cados e. as VIas d: cornu- horas a sensacional proclamação da libertação da Cidade
pais avanços estão sendo 1'ea- nordes�e de Vellet.l'l,. cuja mcaçao naztstas. Dl�lante ,a Eterna, onde se fez ouvir, precisamente, hoje, a voz 'do Santo
lizados na zona de Campoleo- ocup�çao parec.e ser 1111l�e�te. Jorl1ad� passada, as Iôrças ae- Padre, propugnando pela preservação da Cidade de onde está
ne nos arredores dos montes As forças do OItavo ExercIt?, I reas allad�s efetuaram mais de sendo escurraçado o invasor.
Albanos, ao norte de Velletri e que avançam ao longo ela Vla 1.900 sortIdas.' ----------------_

Há uma «Fortaleza de Hiroilo»'
Faz ho ie 4 anos que se

retirou de Dunquerque o

último soldado britânicos

,Naquela época. a Alema
nha ne z iete, que se hev.ie
preparado para escravizar
o mundo, dispunha de
formidável massa de er

mamentos. a cu io pode
rio nenhuma nação podia
fazer face. Isso pezmitiu
lhe uma série de vitórias
até que os Aliados conse

guiram recompor-se e. por
sua vez, armar-se para
enfrentá·la com êxito.
Dunquerque foi. certa

mente, LIma das muitas
vitórias alemãs, de então;
mas, igualmente, foi u

ma página de excelso he
roiemo das fôrças que, sob
o pêso dos teriq.ues, das

grana,das de artilharÍa e

das bombas da aviação
germânica, tiveram de re

embarcar-se, deixando em

I NOVA IORQUE, 3 (U, P.) - A emissora de Berlim. p�O- poder do inimigo um nú·

ptüoa que em consequência dos recentes ataques aereos, Ruiio, mero relativamente pe-
/

no norte da França, está sendo destruido: pelas chamas, I Os q ueno de soldados, não

ventos, que estão sopra.ndo desde terça-ieira, ,alastraram os I o bstante a magnitude da

incêndios havendo muito poucas esperanças de que as ena- diticultosa ooeração ree-

mas poupem a histórica catedral de Rouen. lizada Encalhov nas ilhas Farallon
Qual a I·nlença""o russa? Adetaccaa"lad.-Os c passo s. FRANCISCO DA CALIFóRNIA, 3 - O Departamento da

"

Marinha anuncia que o navio "Henry Bergh", da Frota da Li-

LONDRES 3 (U, P.) - Segundo o comentador da agen- Londres, 2 (U. P.) - Infor- be,rdade, en�alhou nas ilhas Farallon, tendo a bordo mais de

cia alemã D, N'. B., os russos tem a intenção de provocar o co- mo�-�e oficialrnen�e que pode- mil passageIros, Algum�s centenas del�s lançaram-se ao mar

lapso da frente germânico-rumena; medi�nte ataques desde o! rOSISSImas formaçoes. de Forta� com seus coletes �alva-vI.das, enquanto outros procuraram sal
território do Dniester, na Bessarabm, ate os contrafortes dos Ilezas,Voadoras, da OItaya For-I var-s� �m balsas ImprOVIsadas, estando ate�tos aos_ sal�ame�
Cárpatos. A dupla ofensiva na Polônia, sôbre Lemberg e Brest- ç� Aer��, atacara1?1 as mstala-

, t<;>-s vanos barcos de patrulha�ento, e. destroyers. Nao h� I?-0t,lt
Litovsk, seria efetuada pelas tropas russas, que atual�ente ; ç?es.mIhtares nazIstas �a pro-· cIa� seguras d� q�e tenha hayIdo ':lrtlmas. A causa do smIs�Eo
lutam respectivamente na zona de Stani:slavov e na reglao de .vmCla do Passo de CalaIS, na esta sendo atnbUlda ao nevoelro remante no local, por ocaSlaQ,
Kowel. I França. do encalhe.

As inundacões�
de Alagôas

MACEIÓ 3 (A. N.) - Chove torrencialmente nesta capi
tal desde ontem. Êste é o maior inverno que Alagoas teve, e

volta a preocupar a popul�ção a situação do Morro do Farol,

que sofreu nova e grande fenda. Conh�ceI?-se, agora, det,8:I�es
das inundações ocorridas. ,Em consequer:cIa da tro�1ba d ��ua
que caíu em um morro, aleJ? de Branqu:nho, a torr�nte arras

tau impetuosamen�e..a �greJ� .local. Infolm�� também �e Mu
ricí que a inundacao ali venflcada durou cerca de 20 mmut?s,
tendo rolado uma' pequena serra próxima por uma verdadeira

montanha d'água, com tal furia, que arrastou cêrca 9:e 300.000

tijolos que estavam sendo empregados na construçao duma

vila operária al<í. IõSiíiiIiãiiOsãfrãçõSêõíí1ãfiióe
CALCUTÁ, 3 (U. P.) - Os Estados Unidos e�viaram à

India grandes partidas de leite condensado para. mmorar o so

frimento das populações de Bengala e outras cidades, ond:_a
fome grassa em proporções assu�tad?r�s. O povo da regtao
mais castigada está morrendo de marnçao, em escala sem pre

cedentes, apesar dos incansáveis esf?rços. ,da Cr�z ,vermelha.
As missões católicas dos Estados Unidos, ja contribuíram com

400 mil dólares em alimentos, inclusive doze milhões de yit�
minas e grande número de drogas. ,�r:tretanto, essa c�nt�'Ibm
ção apenas atenderá uma fraçao mmima do total de Indianos

�����_�__:.?!l2_!}.�..r::..:.;_.._ -_ _.• .._ _ _--..--••••••--•••.._ ..

O ·Iogo ameaça a catedral de Ruão

Dunquerque NOVA IORQUE, 3 (L A.) - Segundo informações che
gadas a Chungking, os militares e industriais sabem qu o Ja
pão não poderá manter em seu poder todas as regiões e terri
tórios conquistados, mas esperam fazer a sua reconquista
custar tão caro aos aliados, que êstes hão de modificar a fór
mula de "rendição incondicional". Os japoneses estão prepa
rando a "Fortaleza da Asia Oriental", que inclue o Japão pro
priamente dito, a Coréa, Mandchuria, parte da China ao nor
te do Rio Amarelo e Formosa, onde resistirão, sem recuar.

Produziram-se 175 mil --

avioes
WASHINGTON, 3 (U, P.) - Falando aos jornalistas. re

velou o presidente Roosevelt que os Estados Unidos produzi
ram, no período de 11 de maio de 41 até 1 de abril último,
175,000 aviões. Dessa formidável produção, 33.000 aparelhos
foram cedidos às Nações Unidas, de acôrdo com a lei de em

préstimos e arrendamentos. No curso da entrevista, o presiden
te acrescentou que, sómente no primeiro trimestre de 44, os
aliados receberam 4,400 aviões, que são empregados na luta
contra o inimigo comum, ombro a ombro com os americanos.

E' nazista o govêrno búlgaro
BERNA, 3 (U. PJ - A composição do novo govêrno búl

garo (eminentemente nazista) explica, por si só, que o ultí
matum alemão surtiu os efeitos almejados pelo Reich. Sómen
te um ministro do gabinete, sr. Cassilonog, não traz o estigma
do fascismo; os demais, com Bragrianov à frente, são autên
ticos idólatras da cruz gamada. Informa-se assim que o novo

govêrno búlgaro já ensaia os primeiros passos para a submis
são completa do pais à política de Berlim. Uma das primeiras
consequências será o rompimento de Sofia com Moscou, o que
distanciará o gabinete, do' povo búlgaro, notàriamente simpa
tizante do russos.
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PÉLES
Artigos para senhoras

Boléros de péle desde "
.

Renards Alaskas à .

Martas, par .

Renards Isabél .

Argentês finíssimas á .' .

Capas e casacos de lontra, BLEU, Ar-
gentê, Visonéte, etc. por preços es

tupendamentes baratos.

('AlUo E .JANELAS
EDREDONS de seda, duplos, feito á
mão, á o •••••••••••••••

Linho belga p /Iençóes, largura, 2,30
metro .

Filet á mão, metro .

Stores superiores á o ••• o •••

Tecidos para cortinas, linda padre-
nagem, metro .

Art.igos para homens
Capas de gabardine, pura lã á
Capas de chantung, duplas á .

Alta novidade em capas de chantung
encorpado, tipo gabardine á .....

Finíssimas capas de gabardine, iguais
as vendidas na praça a 500,00
por .

Sobretudos de córte elegante e supe-
rtor qualidade á .

Sweters algodão á .

Sweters pura lã á .

Sweters pura lã c/ mangas compridas

5
:

Cr$
275,00
390,00
175,00
790,00

1.590,00

375,00

185,00
26,00
16,00

8,70

260,00
245,00

375,00

345,00

375,0)
14,00
40,00

á 59,00
Casemiras de lã, corte (gde. pechírn-
cha ) 125,00

CASEMIRAS FINAS, recebemos o

que há de mata moderno .......•

o ESTADO-Sébado. 3 de Junho da t944

o:lPAR,ELHO DE JA�TAR, CHÁ E
CA}'É (Ingleses) ainda temos al
guns, por preços convidativos.

'.

ímpulslenend» a mercha da sua SENSAC.ONAl

e VITORIOSA LlJUIDAÇ10, ccm o acréscimo

dai RHEW-VIHDAS NOVIDADES DE ESTAÇÃO e

ainda com Lima MAIOR BAIXA DE PREÇOS

A MODELAR
se ufana do êxito obtido, ao mesmo tempo
que manifesta o quanto lhe é sinreremente

. \

grato o fato de representar essa sua liquidação
um DECIDIDO E REAL FAUTOR DE ECONÔMIA

para a POPULAÇÃO FLORIAHOPOLlTANA,:t quem
TANTAS ATENÇÕES DÉVE !

. .
. -,. - '.�

Casaquinhos para meninas
e meninos!

Capinhas colegiais
e sobretudosinhos.

Legítimos Panneilux Franceses
\

Congoleuns e passadeiras
de Cengeleam !

li

SEDAS
Kimonos, acolchoados á .

Jogos de Jersey á .

Calças de Jersey á .

Camisólas finíssimas á .

ASTRAKAN SEDA métro .

Blusas de seda á .

Sedas em metro, só temos em quali-
dade natural, por preços realmente
baratos!

JJAS
Manteaux de pura lã, tipo reclame á
Mariteaux de superior qualidade, á ..

Mantcaux com forro seda, últimos
modêlos á .

Ide�n: i?em ,em lãs lisas; confeção
Iiníssima a .

Tailleurs de pura lã á .

Blusas de pura lã desde .

TAPETES

Cruzeiro 0,50xl,00

0,60xl,20

1,20xl,80

1,60x2,30"

" 2,00x3,00

-

Smirna 2,00x3,00 .

Oriental 1,20xl,80 .

Bagdad 2,00x3,00 .

Temos ainda 1 CHIRAZ legítímo,
2x3, fabricado no Marrocos Fran-
OOS" por , , , , , ..

r

200,00
39,00
13,00
50,00
90,00
15,00

95,01}
135,0,1

200,00

235,00
135,00 ',J
35;00 ,

39,00

50,00

175,00

395,00

490,00

870,00

255,00

1.080,00

�
a.900,oo
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o ESTADO-Sábado. 3 ele Junho de '944
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! Marinha 'norte
".

a�ao
SUSTENTAM PERMANENTE OFENSI..

VA NO PACíFICO E CONDUZEM A GUERRA CONTRA o INIMIGO A TODAS AS PARTES DO MUNDO. FOI O QUE
AFIRMOU o SR. FORRESTAL, SECRETÁRIO DA MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS. AQUELE TITULAR ACRESCENTOU

QUE AS FôRÇAS NAVAIS NORTE-AMERICANAS TIVERAM PARTICIPAÇÃO DECISIVA NOS ÊXITOS OBTIDOS NO DR,

SENVOLVIMENTO DA GUERRA NA ITÁLIA.

•

americana em-

WASHINGTON, 2 (U. P.) ... PODEROSAS FÔRÇAS NAVAIS NORTE·AMERICANAS

Veste"se de mulher
para assaltaro ESTADO

Diário Vespertino
RIO, 2 (E.) - Nestes últi

mos dias a população do mu

nicípio de São Gonçalo' tem vi
vido horas de sobressalto com

um audacioso larapio, que, ves
tindo sempre roupas ele mu

lher, e às vezes mascarado, ata
ca e assalta frequentemente
pessoas de um ou ele outro
sexo.

São em número de três as ví
timas do excêntrico ladrão que
apresentaram queixa à polícia
as jovens Nadír Silva e Maria
de Lourdes, operárias de uma

fábrica no Barreto, que se' vi
ram abordadas ao regressar
do trabalho, quanelo passavam
pela rua Gonçalves Alho, às 22
horas, e sra. Jurací de Sousa,
moradora na Vila Lage em Ne
ves, a qual próximo à 'residên
cia foi assaltada pelo gatuno
que se pôs em fuga ante a apro
ximação de policiais.
Várias díligêncas para a

captura elo assaltante estão
senelo levadas a efeito.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TE'l. 1022 - Cx. postal 139
SOCIEDADE ANÔNIMA

A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul
Amortização da Maio ie 1944

No sorteio de amortização.realizado no dia 31 de Maio .:le 1944 foram amor'

tizadas as seguintes combinações:
EXY TOR VIL HUA ONY UBP

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que t$m direito.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano c-s 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trhucst rc Cr$ 20,00
M['s Cr$ 7,00
Númr-ro avu lso CI'$ 0,30

No Interior:

Ano c-s 80,00
Semestre c-s 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

.'

.'E m FM

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I ft SERVIDORA I

[a maior organização no

'g$nero nesta copital]

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

Aumenta fi
produção
Nova Iorque - (Inter-Ame

ricana) - A produção ele ele
tricidaele nos Estados Unidos,
na semana terminaela a 22 de
abril, foi ele 4.344 milhões de
kilowatts-horas, ou seja, um

acrescímo ele 10.7'; sôbre a

produção de há um ano. A dis
tribuição \}da referida semana

foi ele 10 (/, superior à ele 1943.
A produção de lingotes ele fer-

LONDRES, 1 (U. P.) O 1'0, na semana terminada a 24

rei Jorge VI recebeu, no Palá- ele abril; foi calculada em ....

cio de Buckingham, o sr. DO-'!Para O Mundo 99 1/2�; contra 98 1/2jj no

nald Gainer, o qual foi nornea- ! de Amanhã p...,_:......:....!....�.....�.....�,.,........�,.,.�.....t_..re<J':.l""��....wI...,·._..,_•...,......�__,

do embaixador ela

Grã-Breta-I O
nha no Rio de Janeiro. Na mes- Nova Iorque, (U. P.) -

,

A b t H' t Com o aparecimento do cancro
ma ocasião, o diplomata foi O filologo 1 er ems en con- duro, termina a incubação da s'i-
aaraciado com as insíanias de! clamou todos os trabalhadores filis e tem início o primeiro pe

C�valeiro da Ordem de
b

São Mi- ; intelectuais a uma estreita ríodo dessa doença. O cancro é,

guel e São Jorge. união, que lhes permitirá co- pois, o primeiro sinal ou sintoma

operar utilmente na constru- de que o organism.o foi atacado
pela sífilis. SNES.

,1gradecl-mento ção no Mundo de Amanhã.
� Heinsten dirigiu suas palavras

à Conferência Nacional de Po
lítica. Disse em sua exortação:
"Na organização de nossos

planos sôbre o Mundo de Ama

nhã, não devem ser descurados
os importantíssimos serviços
que podem prestar os trabalha
dores intelectuaís.

Anúncios mediante conlráto. NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi'õ\mas por
tuguês. espa
nhol, francês,
inglês, etc.

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

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulico, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária, Contabilidade,

Dicionários, etc, etc.

Os originais, mesmo não publi
castos, não serão devolvidos.

A direção não se responsahilizn
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Condecorado o em
baixador ing'ês

ANIVERSARIOS
Faz anos hoje a menina Maria

Moreira, filha do sr, José Morei-

,ra. _

Decorre hoje o natalício do me

nino Odilon Vieira, filho da sr.

Protenor Vieira,

PRECEITO DO DIA

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: FLorianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: C:resciúma

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

do Estado

Hoje faz anos a sra. RQsinda Go
mes, espôsa do sr. Veldem-ar ca

mora Gomes.

Farmácia de plantãoFesteja hoje o seu aniversário a

menina Dilza-Délia, filha do sr

Dalgídio Dutra Filho, comerciante.
Ao receber os parabens de suas

amiguinhas, de certo DtlseDélio
lhos agradecerá, cantando-lhes al

gumas cançonetas, ao som do seu

aEinado violão.
.. .... .�_ ......--.._---.--....

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

Estará amanl;tã de plantão a

Farmácia «Rauliveira», na rua

Trajano.
Por êste meio, venho agradecer

a dedicação com que fui tratado,
no Hospital de Caridade, pelo sr.

dr. Paulo Fontes e, anteriormente,
em minha residência, pelo sr. dr.
Llrnnr Corrêa. Torno extensivos es

tes agradecimentos às bondosas
enfermeiras daquela Hospital, pe
lo desvêlo de que me cercaram,

quando alí estIve em tratamento.

Fpolis., 31 de Maio de 1944

Horário das Santas MisSãS
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 ho ..as.

Novena: às 19 haras.
Em dias da semana: Missa: às

7,30 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas

Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho-

d'Avila espreita-vos,
ela pclrc pelo ar.Operações -- Vias Urinarias -- Doer.

cos dos intestinos, réto e anus
-. Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelha.
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. &.

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

Fone 1067.

OSMAR LAMARQUE
Preservai-vos

com uso habitual dasPia União de Santo
P�;;�simo Coração de Maria (Par- Antônioto): 8 horas. .

. ,

Igreja de St. Antônio: 7 e 8

horas., ��mo nos anos �n�erlores. <7 P:a
Igreja de S Sebastião: 6,30 horas. Umao. Santo Arrtôrrío, o.ss ocan çno

Igreja de Sta 'I'ereainho : 8 horas. orgamzada par senhoras nesta co-

Capela do Monserrat: 8 horas. pital, para fins caritativos, levando

Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. I um óbulo àquel.es que a s�rte es-

Saco dos Limões: 8 horas queceu e que vrvern rnerid iqondo ,

Ginásio: 5, 6, 7,30 (só aIunos) e armará, nos dias II. 12 e 13 do

8,30 horas. corrente. defronte à igreja de San-

Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas. I to Antônio, na m,..·a Pedre Roma,

Capela do Abrigo de Menores: 7 a: suas "barraquin.has", para lei-

horas (tqdos os dias). 100 de, prendas. CUJO resultado r�-
Trindade: Matriz: 8 horas. vertera em favor dos seus aooorm-

Trindade: Chácara dos Padres: 8 dos.

horca. A referida Associaçao, por ncsao

João Pessoa -Estreito-: 7,30 e 9,30 intermédio, péde às pessons que

horas. queiram enviar prendas para tão

sao José: 7,30 e 9.30 horas. justo fim, endereçá-las à rua Po-

.....................1HHMMtf dre Roma, n
' 105 ou n. 115, ou,

Esta' a.... venda ainda, às As�cristia da igreja. de
San to An t.ôrrío .

O «Restaurante Pérola)}, Para ní�ar: �7anu����sc��v�::��d��t:�
mais Informações, dirigir-se ao fiéi� .daquele orago bem. como os

.

tá I a praia Quinze oatoltcas, em geral, c�nv:dando-o�.proprle r o, n 1 , também, para a procrssoo do rru

n, 22, _. Florianópolis, lograISo santo, que se realizará no

V.-2 dia 13, às 19 horas.

PASTILHAS

VALDASó agostoem
Mas exigi sempre os

VERDADEIRAS VALDANova Iorque - (Inter-Ame
ricana) - A produção de guer
ra não atirig lrá seu nivel má
ximo antes ele agôsto. Não se

deve esperar, também, nenhum
aumento da produção civil an
tes ele terminada a guerpa com

a Alemanha, declarou; o sr.

Nelson, diretor do Departa
mento de Produção ele Guerra,
perante um Sub-Comité do Se
nado.

Vendidos só em caixas
com o nome VAlDA
licença do D. N. S. P. N° 186

\
I'J) • de 26 de Fevereiro Qo.�'.

!1"�1 .de 11135 000<' Q'

hOI 0.002, EucalyplOI O.

FARMACIA ESPERANÇA
. do Farmacêutico NILO LADS

HoJe e amanhA ser' • !lWl prefertdJI
Pro.... ..monm e NtrBIl.ltelrll8 - Homeopattu _ Perhunart..

Artt.ro. de borracha.

Os órgioll da Estatistica Militai
têm apôio legal, quando 'lltlmam
o produtor e o vendedor a mostraI

If) que possuem em seus elltabelecJ.
lIumtoll. (D. E. M_).

Garant&-c., 8 exata obserTAnma no receltuArlo mMiClU.

PREÇOS MóDICOS. /

Fabricante e distribuídores das afamadas con

fecç-êies "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfaiates, que recebe diretamente dos

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

F'Ior í

cnô po lís ,
- FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I

fábricas. A Cosa "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem suas

chama a atenção dos
compras, MATRIZ em, melhores

�.... ..__...-....------,----....------........--......------W_------..-------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o eSTADO Sábado, 3 de Junho Ci6 '944

LlRI TENIS CLUBE - Dia 4,· domingo, Vesperal elegante com início
às 16 horas. - Dia 24, Grande Festa Joanina. r

o ESTADO-

O FUTEBOL Eu "�NOSSA TERRA Campeonato de amadores1....1. � K I Prosseguindo o Campeonato-

O futeból catarinense e, com especialidade o iuteool ilo-' de Amadores o Estádio da F.
rianopolitano, vai de mal a peor. A razão disso está na origem C. D. nos pr�porcionará maisdo profissionalismo entr� nós.

. .
! uma espetacular rodada. AsDe fato, .no am.adorzs;no ou falso amador�s111:0" corno quei- pelejas serão disputadas entre I

1'c:-m, o fute?ol pra�zcado e outro, a cla�se� a dzsc�plml!, ° entu- o Crispim Mira e o Netuno e o I
stasmo, .enfzm,. a torça de vontade esta [ora de. znteress.e. Urr: Figueirense e Liceu Industrial
exa:ne .21!Lparczal reve�a-nos que o profzsszon!!lzsmo [oi ;nazs E. C. É, pois, uma rodada emo
preiudiciai que lucratzvo, para o esporte bretao. Se, ao znves. de

.

cíonante, em que pelejarãomelhorar, .0 .q'l!-e _vemos \� uma coniusão de tudo, sem entusias-í clubes de grande poderio nos
mo e sem iniciatioa a nao ser urna vez ou outra. . . I meios amadoristas. I

Mas, enfim, já que a idéia do profissionalismo se estabele-I
c�u em nossos me�os. � é .mantida por alguns clubes, I� necessá-l Barroso x (empinesrio que torn_emos znzcza_tzva, procura?�do esta?elecer Jogos com Para a partida amistosa, enclubes de tora ou co.nvzda"!do-os a vzr�m aqU2; para que pos�a- tre o BARROSO F. C., desta
mo� qpreczar futebol m�zs âesenoojoido, mais técnico, eniim, capital, e o CAMPINAS F'. C.mais a_traente. . local, o 10, deverá apresentarAinda em 43, tlpemo� em nossos çramuuios a presença. de o seguinte quadro: _ Aldinho,grandes clu,?es d� fora tais ?omo o

_Co�zntzans, Canto C!0 R10 e Alírio e Guimarães, Lang, Mioutro�. P?�em, neste ano, ainâa nao tivemos Opo!t;:nzdade de néla e Laudelino, Ataliba, Manapre?zar Jogo de cartaz em nossos g1:am�dos a nao ser aquela do, Zizinho, Pacheco 1 o e Papartida do,C. A. Paranaense com o Eiqueirense, e o do América checo 20. O jogo não terá pre-com o _:1vaz. liminar entre os segundos qua-Nao fossem alçuns encontros, q'fe se travam 'en�re os me- dros e comecará às 15 horas.lhores clubes amadoristas do atual campeonato, teriamos, en- '. I

tão, o/nosso [utebôi completamente desaparecido. _.-..................- ......4.1".-. - ...............,..,.............

Não nos devemos descuidar, portanto pois, ternos em nos- Comprar na CASA MISCE
so meio elementos que são verdadeiros "craks" e que já brilha- LÂNEA é saber economizar.
ram fóra daqui, .em pelejas de grande responsabilidade, nas .' 7 * .ij;II/"-
quais demonstraram o grande valor do iuteoot oatcrinense.

ÉDIO JOSÉ TONóLI

o poderio do Avai
Comparecer ao estádio da Federação Catarínense de ,Des

portos para apreciar uma exibição do esquadrão de amadores
do Avaí F. C. é apreciar uma pugna repleta de lances sensa
cionais e. " de goleadas. Desde que foram iniciados os jogos
da la. Divisão de Amadores, o Ava:íl soube impor-se nos meios
esportivos da capital pelas suas brilhantes e índíscutíweís vi
tórias. Vice-campeão amadorista de 1943, campeão do torneio
"initium" do corrente ano e, juntamente com o Crispim Mira,
líder da tabela do. atual campeonato, são Ü'S títulos que o re
nomado conjunto "azurra" ostenta. Até o presente momento
o AViruí conheceu uma única derrota, isto na partida final do Icertame de 43, frente ao "tearn" do Paula Ramos E. C., pela
apertada contagem de 2 x 1. Seguindo os passos dos seus cole-I
gas profissionais, os amadores avaianos teem triunfados fren-I
te aos mais temsveís adversários amadoristas, por contagens Ibem alarmantes. Nos dois primeiros jogos do campeonato, ba-.
quearam o Lopes Vieira F. C. e o Netuno F. C. ante as íulmí-]
nantes investidas e o poderio dos "azurras", respectivamente
pelas contagens de 14 x 3 e 12 x O. Os fatores que sempre de
cidiram a vitória do AvalÍl foram o bom entendimento entre os
seus jogadores e a disciplina reinante no gramado. Naldi, Aldo
Nunes, Ico, Galego, Botelho, Lebetinha, Gevaerd, Born, Aci
mar, Tavares, Zacki e o goleiro Isaias são as figuras que hon
ram o pavilhão azul-e-branco com suas esplêndidas "perfor
mances". Inegavelmente, os quatro primeiros são os melho
res elementos do "team" de Antônio Salum. Agradam-nos mui
to as atuações de Ico, Galego, Aldo Nunes e Naldi por saberem'
controlar a pelota e possuirem ânimo e combatividade em suas

posições. Com suas esplêndidas dibladas e possibilidades téc
nicas os jogadores do glorioso grêmio alvi-celeste concorrem
com real proveito para a conquista de triunfos.

PEDRO PAULO MACHADO
...._·..._.....·_-........_.._,._·_-.·_,..",._·_-w-...........-..I"oW-....- __.........._....,._-_.J'\,I'\.-_....- ....__...�_........,.,;p

AS BALAS FUTEBOL, depois de 6 anos de sucesso

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

no Brasil: Bônus de guerra. Rádios, Relógios, Patins,
Bonecas, Chuteiras, Máquinas. Fotográficas, Luvas de
Box, Bola oficial n° 4 para Futebol, Estojos de xícaras,
Equipamentos para Futebol. Ferros Elétricos. etc.

Visitem a exposição de prêmios, na Praça 15 de No
vembro, «Edifício Estrêlc> .I 'BALAS

f
U
T
E
B
O
L

As «Balas Futebol» cumprem ��mpre o que prornete�.!
/'

COMPANH1A
lNTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
4mortizaçãr. �(! Maio

No sorteio realtzade em 31 dI:
Maio de 1944 �oram sortea
das as seguintes combinações.

R P M
'0 M W
D X J
B Q V
V C A
K S· Z
5 V T
U A K
Os portadores de títuíos em

rígôr contemplados são con-

Ividados a receber o reem
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gerais:

Sociedade Comercial
LIVONIUS LTOA.

BLUMENAU
NAo Interrompam o paga

mento regular das mensalida-
des dos seus títulos. •

Em caso de Interrupção, re
habilitem Imediatamente os
seus títulos. E' sufIciente pa
gar UMA MENSAUD�DE para
revigorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o sor-
'elo e salvar as suas

economias.

Crédito Mútuo Predial
Pronretárlcs - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
,

2 sorteios mensais 4 e J8
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muito s bonií cccões e médico g�ati8
Tudo isto por opencrs Cr$ 1,00

-- , �

i
Correias de transmissão

Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diz:etarnente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

V. - 9

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INeENDIOS E TRANSI'OI{T.ES

Capital • reservas Cr$ 71.666.189.20
Cifras do balanço de 1942,

ResponsahUl<lad"" .. , Cr$ 4.999.477.500.58
Heceita

" .. . .. . Cr$ 70.681.048.20
Ativo.... . Cr$ 105.961.917./0
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ., Cr$ 64.986.957.20
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.300.20
Bens de ra íz CDrédI08 e terrenos) Cr$ 23.742.657.44

DIRETORES: - Dr. Parrif llo dUttra Fr-etr .. de Carvalho. Dr. Francisco
oe Sá e Anisio Massorra.

AgêncIas e sub-agências em todo o território nactonat. - Sucursal no

Ur-uguáí. Reguladores de avarias nas prtucípats cldades da América. Europa
.. A.frlca.

AGENTE EM Fl,ORIANóPOLIS
C AMP O S L O n O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, .n. 39
Caixa Postal II. 19 - 'l'elefone 1.083 - l<Jn<l. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA TUBARÃO, TTAJAt, BLUl\H:<-:

NAU, BRUSQUE; LAGES E RIO DO SUL

•••••••� e .

'l'HI<J LONDON & IJANGASHIRE INSURANCJ<]

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CIWZEIRO DO SUL" •

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

••••••••••••e•••8•••••••••D••••••••••••••••••••••••••

l� � • _

I TENHA JUIZO
TEM stru.rs OU R�U.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR. PREPARADO

1��fJl:Aila
A SlFILIS ATACA TuDO O URGANISMO

� Fi�adoj O Baço, o Coração, o Estômago, OS
I ulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
DOR Ossos, Reumatísmo. Cegu-tra, Queda do Ca-

bela, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

Icomo um licôr
O ELIXIR 914 està aprovauo n-Io D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da SIfi is e Reumatismo

da mesma origem
FftLA� CELEBRIDADES MÉDICASSobre o prt-'puBtlo ELIXIR A compoaíçãe e o sabor a •

•914. devo dizer-lhes, sempre gradavet do ELIXIR .914. re
que o tenho empregado, em comendarn-no como arma de
oa casos dê índíoaéão aprri- faell manejo para o' püblíoopelada (slfills em varias de lUO combate á. síftlla, qualldasuas manifestações) os resul- de. que frequentemente a.lados têm sido satlstarerros, nroveito DO Ambulatorlo dapoli são rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.
Dr. WashiDvtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre PasIY.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

dia BAR E ftRMftZEMo do OBlfNT(santo
Sta. Clotilde, Rainha

Uma yerdadeira subida ao Cal
vário conduziu esta rainha dos
Francos às alturas da santidade.
Gundobaldo, rei da Borgonha,
mandou matar seu irmão Cilperi
co e a espôsa dêste, poupando a

vida das duas filhas Crona e Clo
tilde. Esta foi educada na côrte
do fratricida onde foi vista e o.d- A.-nd.::. O caso do «Repu"bl.-//('ta)mirada pelos embaixadores de -u "
Clovis. rei dos Francos. Este pe-
diu e recebeu a Clotilde como es- Rio (Especial). _ Sôbre a mão dessas duas esplêndidasp ôsu- A nova rainha, fervorosa b t d T t "R' d tá I dcat6licn, empregou todo o seu po-

l'ea er ura O ea 1'0 epu- casas e espe acu os que e

der para levar seu marido às àgu- blíoa" como cinema comecam modo algum podem ser substi
as do Batismo, o que afinal cori: a circular versões que são '.de tuidas por Cinema, uma vez
seguiu. Depois,da marte de Clovis, pasmar. Vamos registrar uma que o Rio necessita dos dois
vivia em Tours, perto do túmulo

apenas dessas noticias verda- teatros, dobrou-se à vontadede a. Martinho urna vi:la de ora

ção e de caridade. Mas, os anti- deiramente "sui generís". do arrendatario e escolheu ape-
gos costumes dos povos germélni E a mesma basta para ca- nas um - o Fenix.
cos com seus atos de violência racterizar, com nitidez, a ma- Um jornal de São Paulo, enroubavam-lhe um a um seus fi- neíra de certas autoridades tretanto, afirmou, de um modolhos e netos. Sua filha, espôsa de
Amalrico, rei dali visigodos, que cumprirem ordens superio- categórico, que o arrendatario
era herege ariano, era cruelmen-, res. . . dissera fora o seguinte:
te matratada pelo marido por cuu- , A crise da falta de casas de - O República não dou. Há
sa de sua fé cat6lica. Todos estes espetáculo a que o presidente de ser cinema.
sof�imentos P�i��icaram mai.s e I da RepúbÚca prestou toda a Ele gastara vultosa quantiamaIs a alma gene sa de Clotilde,' _ .

Morreu a santa 1'0 ha aos 3 de' atenção, quando a classe unida na remodelação daquela casa

junho de 545.' apelou para ele está sendo re- de espetáculos, tinha lá as suas
solvida pelas autoridades, a razões para afirmar o que afir-

Santo de Domingo quem competiam saná-la, de mara. O fato é que o Ieepúbli-Festa da Santíssima Trindade um modo estranho e singular. ca está funcionando como ci-
Esta festa é corno uma chave O arrendatario do ópera nema.

de our o com a qual !le fecha o
(ex-Fénix) e do República, dois A sua reabertura com umciclo das grandes solenidades cris-

tãs. Foi o Papa João XXII que dos melhores teatros da cidade, programa de fitas cinemato-
determinou sua celebração em to- impôs ao prefeito (foi ele mes- gráficas roubou à Cidade Ma
da a Igreja cat6lica, na primeira mo quem contou) o seguinte: ravilhosa um dos melhores tea-
metade do século 14, fixando sua t t Idata no l ' domingo depois da Ies-

ou um ou ou TO. . . Iras popu ares com que se pa-
ta do Divino Espírito Borrto , A Pois bem. Quando todo o deria contar para amenizar,
festa, entretanto, era já celebrada mundo esperava que o prefeito, grandemente, a crise da falta
em séculos anteriores em vários atendendo à situação angus- de salas de espetáculos.
lugares, assim na Bélgica, onde tiosa de uma grande capital Essa é que é a verdade,
o bispo Estevão de Liége prsscre-

sem teatros, não fosse abrir Ab.veu sua celebração na sua cote-

dral. Aos poucos introduziu-se
esta festividade em todo o orbe
cat6Jico. A' pergunta por que foi
escolhido o I' domingo depois da
festa do Espírito Santo, respon
dem os autores: que o mistério
da Ssma. Trindade foi ensinado
depois da vinda do Espírito Santo,
e que a fe.ta da Ssrno, 'I'r irrdade
é o fim e o complemento de tôdas
a. festas

----�---------------

� Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco I'de leite, tenha melhores medi

camentos, mais confôrto no

leito dê sofrimento, etc. etc... A's 4,30 horas

(Campaha de Humanidade Bud Abbott, Lou Costello e Dick Powell numa tempestade de

do Hospítaí de Caridade). mo:

õ";;ê;;;-Ci;'-;�t;·__'-- MarinheirOS d'água do ce
da vida .

Redd Barry, no melhor filme "western ":
Damos abaixo um quadro .

ddemonstrativo da progressão O vaqueiro mascara o
em que se elevaram os preços

. Dave O'Brien no final do seriado:dos gêneros no trienío .

1940-1942. Não se conhecem CapitãO mel-a noiteainda estatísticas oficiais re-
- .i. '

lativas ao aumento do custo Herman Brix nos 6' e 7' Ej:s, de:

�:sc�ub:�s���i�s q��,l�;�oP:� As novas aventuras de Tarzan
sabe, 'cresceu em proporção
bem maior. Os seguintes nú- NACIONAL (DFB)
meros índices dos preços mé- Preços�_:r!.3'OO, 1,50 e 1,00. Imp. 10 anos

dios dos gêneros alimentícios,
no Distrito Federal e nas ca

pitais dos Estados, nos anos

de 1940 a 1942, mostram o

ritmo em que, desde o início
da guerra, se veio processando
o encarecimento da vida:

1940 1941 1942

Rua V. Meireles. 11

PETISCOS - Roll-mops -- Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs -- Cebolinhas - Ovos de
tainha lu.madas - Pernil -- Pasteis - Empadas -

Salame -- Peixe frito. etc. etc.

Fava s�u IIanuncIo
no ESTADO,

CARTAZES DO DIA
HOJE iADADO HOJE

(lHE

A's 7,30 horas:
Redd Barry no eletrizante (\Western»:

O vaqueiro mascarado
Lloyd NoJan em:

Dois tiros silenciosos
Herman Br ix no 6' e 7' Eps. do seriado:

novas aventuras de Tarzan
Dave O'Brien no final do seriado:

Capitão meia-noite
NACIONAL (DFB)

Preços 2,00, 1,50 e 1,00. Imp: ,14 anos

. Açúcar 114 120 139
Arroz ......... 96 128 161
Azeite doce
estrangeiro .. 121 204 305
Bacalháu .... 147 206 321
Banha ....... 96 121 159
Batata ....... 112 118 129
Café em pó .. 109 129 159
Carne verde .. 126 140 164
Cebola ...... 119 192 154

Charque ..... 140 165 193
Farinha de
mandioca ... 107 124 166
F. de trigo ... 109 115 127

Feijão ....... 1131 144 14�
Leite 116 115 124

.............

Manteiga .... 130 129 143
Milho ........... .. 113 126 166
Ovos .............. 116 126 160
Pão ................. 117 119 132
Sal ............. . 98 112 1251Toucinho .... 92 99 119

As

(lHE «IMPERIAL»)'
A's 5 e 7,30 horas, Ultimas Exibições, ao p:e�o
de Cr$ 3,00 e 2,00 para que todos possam assistir:

A Legião Branca
com Claudette Colbert, Paulette Goddard, Verônica Lake,

Sonny 'Tufts e a sensação do momento, George Reeves .

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
PERICIA E PRECISÃO (Shor t)

Preços; Cr$ 3,00. e 2,00 • Irnp. até 10 anos» .

Novo oleoduto
Nova Iorque - (Inter-Ame

ricana) O "Wall Street
Journal" informa que grupos
petrolíferos do Texas apresen
taram uma proposta à Admi
nistração do Petróleo para a

construção e funcionamento de
um oleoduto de 936 milhas, li
gando o oeste do Texas a Los
Angeles, na California. O custo
do projeto foi orçado em 47 mi
lhões de dólares.

COMPRAS E VENDAS

Washington - (Inter-Ame
ricana) - Os preços dos ge
neros alimentícios caíram en

tre 15 de fevereiro e 15 de
março, compensando o au

mento dos preços de roupas,
utensílios domésticos e outros
artigos, segundo informou o

Departamento do Trabalho. "O
.custo de vida, de um modo ge
ral, no entanto, permaneceu
estavel, com apenas variações
insignificantes, declarou a se

nhora Perkins, secretária do
Trabalho" .

Camisas, Gravatas, Pij arnes
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Traiano. 12

ALVARO RAMOS

CASAS
Vendem-se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 se

Ias, c6pa cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00
Tres na Rua Uruguay, de madei

ra. todas aJugadas. terreno plano,
medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00;
Urna em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
água, medindo ° 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
c-s 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.
Urna na rua Oswaldo Cruz (Es

treito) 3 quàrtos, sala etc .. terreno
com 16x32 por 16.000,00.
Uma na rua Bocaluva, 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 cruzeires.
Uma em Coqueiros. 6tima resi

dência, na praia, por 15.000 cru

zeiros.
Urna no Estreito, com 2 quartos

etc. por 7.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Major Costa, recem

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

powski, terreno plano, medindo
l2x37 por Cr$ 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,

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 6timo lote em João Pessôa,

Com ônibus à frente, Cr$ 10.000,0.0
CHACARAS
Urna em Barreiros g m 63.000

mts2.
Informações com A. L. ALVES,

Rua Deodoro 35.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de pais inimigo. E, nesse cao,
seri Julgado, militarmente, come
Inim�o «o BrasU (D. E. II.).

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.64�
Entrei•• domicílio

Sapatos para Senhoras
Aproveitem

Os mais
Tudo não

os preços vantajosos!
modernos modelos!
vol a !ém de Cr$ 50,OO!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41

V-.8
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"E' tent1?o ãe deuoluert ao pOUO •••

"

PôRTO ALEGRE, 3 (A. N.) _.- O SECRETÁRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, WAtTER JOBIN, ENTREGOU ONTEM AO INTER.
VENTOR ERNESTO DORNELLES UM VASTO PLANO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO EM 66 CI- �',
DADES DÊSTE ESTADO. A DESPESA ESTÁ ORÇADA EM 22 MILHõES DE CRUZEIROS, DEVENDO o REFERIDO PLANO
SER EXECUTADO EM 10 ANOS. NA SUA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, AQUELE TITULAR DIZ QUE A REALIZAÇÃO DO
PROJETO SE IMPõE POIS '·JÁ É TEMPO DE DEVOLVER AQ POVO, EM OBRAS DE UTILIDADE PúBLICA, UMA PAR·

CELA JUSTA DAS CONTRIBUIÇõES SECULARES QUE FORAM FEITAS AO ERARIO PúBLICO".

Vendiam carne verde por preço acima da tabela
Alguns dos violadores foram denunciados

Florianõpolis, 3 de Junho de 1944
E' pEna que a investigacão de ontem não se tivesse

a todos os acougue!ii ela cidade
Há tempo que a população pírito público, s. s., de fato, trio Ribeiro, n. 37, de Manoel

da cidade estava sendo lesada COlTIprOVOu a fraude, pois Teodoro da Silva. o Departamento Estadual de Impren- 'dessas providónc las
í

íscal ízadorus, cem

por todos os vendedores de car- achou acougueiros que entre- E, no Estreito, os seguintes: sa e Propaganda divulga o seguinte: as quais se acautelam legítimas C011\"e-

ne verde, cujo preço, oficial- gavarn carne aos fregueses a Açougue da rua CeI. Pedro "No intuito de defender, ('01110 con- ulências púiolicas, veriha it coopcri\(:�o

� vórn il situação excepcional que at raves- popular, expressa ele'\nanei1'a a produzirmente tabelado, era de Cr"" preços entre Cr$ 3,50 e crs Demoro, de Juvenal Cândido ,amos, os ín tei-ãsses elo suprímento no[', o efeito desejado e não ele modo indireto

3,20 O quilo (com osso) e Cr$' 4,00 (com osso) e entre Cr$ da Silva; mal às populações, a Presidência da que desvir-tue a intenção elas autorída-

3,70 (sem osso). Os açougues 5,00 e Cr$ 6,50 (sem osso), Açougue na mesma rua, de Comissão ele Abastecimento no Estu,\o I ries sem conseqüências para os vel'(la,le,'-

C O b r a v a m, clandestínamen- Eliseu Di Bernardi (preposto tudo tem feito para impedir a alta elo" 1"OS culpados.
. -

d ' t be
_,

" . pr-eços de artigos de consumo geraL A.� Xâo sendo Iír ita a ninguém a con í-

te Cr$ 3,50 pela carne com os- A vlO�a9ao os pr�ços
"

� V-I
Joao Teodoro de Sousa),

,
autoridarles encarregadas ela fiscalização vê nc ia com os infratores elo tabelamen-

SO e sempre diziam não ter lados oficialmente fOI verifica- Açougue da rua 24 de Maio, elo comércio, dentro elo critério de tabe- to - conivência essa em que importa ')

mais carne sem osso; todavia, da nos açougues n. 1, 3, 6 e 11, de Artur Machado. lamento adotado para os gêneros ele pri- silêncio em face do abuso - é dever de

às escondidas, vendiam esta, do Mercado Público, dos quais I Todas essas- constatacões de meu-a nec:,Slelade, :'êm exerce,nelO, 'la- cada cidadão fazer chegar ao conheci-

té 5
.

'1
'

t" J
-

S t
-

' qucle senttrlo, a maxrma v ig
í

lância Os men to das autoridades qualquer fato em
a e a cruzell'os o qUI O.

_ .

e proprie ano oao a urnlno preços fraudulentos fOraITI de- abusos, que porventura lhes escapam a o que. direta ou indiretamente, esteja sen-

Ante-ontem, a populaçao roí Ouriques; I vidamente testemunhadas.

rconhec1mento,
devem ser denunciados. <10 burlada a vigilância oficial.

surpreendida com o aviso ver- no Açougue da rua Esteves Foram ainda apreendidas 5 sem demora. por- quem Mies tenham O Presidente ela Comissão ele Abaste

bal, ,por parte dos próprios Júnior, de Tertuliano Vieira; cadernetas de compras de car- ciência certa, quer à Comissfio ele Abas- cimento. no Estado, reclama. por tsso,
.

d t· L [comento quer à Delegacia de Ordem a colaboração de caela um em faval' dê s-
açouguelros, e que a carne 1- no Açougue da praça aura '1e nos açougues dos srs. Eli- Política, por escr íto, ou pessoalmente

I
se objetivo geral, que não pode e não

nha sofrido novo aumento. E Müller, de João S. Ouriques; seu Di Bernardi, João Satur- pelo interessado. cujas declar-açôes serão Ideve prestar-se a interpretações tenden

alguns (senão todos) açougues no Açougue do largo Gene- nino Ouriques e Tertuliano tomadas por têrmo. CIosas, nem comporta reservas de couve

começaram a exigir 4 cruzeiros ral Osório, de Eliseu Di Ber- Vieira, contendo o registro de f; natural que ao encontro elo rigor niência pessoal".

pelo artigo com osso e 6 cru- [nardi (preposto Osvaldo Di preços que ultrapassavam os

zeiros pelo sem osso. (Bernardi) ; da tabela em vigor. I ,-

A exploração chegou ao co- Com êsses elementos o sr. O sr. Grau esta
nhecimento do sr. dr. Rogério no Açougue da rua Major dr. prefeito municipal ap'resen- vitorioso A diretoria do Lira Tênis Clube
Vieira, prefeito municipal, que Costa, de João Costa; tou denúncia ao sr. Delegado Havana, 3 (D. P.) - Embo- avisa, por nosso intermédio, que
deliberou ir, em pessoa, ínves- no Açougue da rua Crispim de Ordem Poãtíca e Social, ra não se conheça o resultado na elegante "soirée" de domingo
tigar O desrespeito ao tabela- Mira, de Eliseu Di Bernardi afim de que sejam tomadas finais das eleições presíden- próximo, apresentará a seus asso-

mento em vigor. Num gesto (preposto Alvaro Melo); providências imediatas contra cíaís em Cuba, antecipa-se a ciados NELSON PORTO, acordeo-

t t A d R D
'

itóri d 1 nisto de grandes méritos, o qual,
que ecoou gra amen e no es- no çougue a ua eme- os infratores. VIana o sr. Grau, por arga aiém de excelentes números em

margem de votos. Contestando solo, integrará igualmente sua

os primeiros escrutínios conhe- "Jazz", colaborando, assim, para

cidos, aliás, muito incompletos I animação
e brilho da festividade.

-,J
ainda, os partidários de Grau

Ii·d"'t 1
sustentam que o candidato Sa- II VI a mUI o
ledrigos foi derrotado nas ur- •.

dnas. Confirmando essa versão, raciona a
um telegrama de última hora
anunciou. que o sr. Saledrigos
já estava redigindo sua carta
de congratulações ao candida
to vitorioso, sr. Grau. Oficial
mente, porém, o resultado do
pleito não foi anunciado ain
da,

estendido

COMISSÃO DE ABASTECIMENTO

Lira T. Clube

Nova Iorque, 3 (r. A,) - Ao
contrário do que as notícias
deixam transparecer, a ecuno

mia japonesa ainda está firme
para enfrentar as despesas de
guerra, mas sabe-se que a vida.
alí está muito racionada. As
frutas só são adquiridas me

diante receita médica: Os pre
ços do mercado riegro são in
crivelmente altos.

- .

Plllalll.
IIIRI[DIR

o r Batalhão
de Engenbõs
Rio, 2 (A. N,) - O primei-Iro Batalhão de Engenhos es-,

tá comemorando hoje seu pri
meiro aniversário com diversas
solenidades militares e espor
tivas. Com a presença do gene-I'ral Valentim Benício coman

dante da Região e doutras al
tas autoridades teve início o

programa das solenidades, com
revista à tropa, hasteamento
da bandeira, canto do Hino
Nacional e desfile do batalhão
devidamente equipado e com

suas viaturas. Foi feita uma

demonstracão técnica de um

pelotão anti-carro que, pela
sua precisão ao atingir, o alvo
·mereceu elogios das autorida
des,

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vin�o Creos8ta�8
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Protegendo
aos índios
Para despesas a cargo do

Serviço de Proteção aos Indios,
foi ordenado pelo Tribunal de
Contas o registro do pagamen
to, a titulo de auxílio, ao dire
tor daquele Serviça, de Cr$, .

}..8�,1.500.op,

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÕNI(::d-CÂP!\.·AR
fo�hc.�ç·bfc'�A

Carne V�rde Não quer rir .-.
O problema do abastecimento

de carne verde, nesta capital,
foi sempre assunto perigoso de
tratar ...

Agora, porém, subiram ao ar

alguns balões de ensaio e,

de-repente, as autoridades re

solveram dar um golpe contra
alguns dos açougueiros, que,

super-abusivamente, tinham au

mentado. por sua conta e risco,
os já elevados preços daquela
mercadoria, considerada de pri
meira necessidade, para não di.
zer, mesmo, de primeiríssima
ne:essidade, visto que o pescado,
que outrora acogulava as ban
cas do Mercado e se amontoava
em esteiras, desapareceu quase
completamente, sendo vendido
a preço elevadíssimo o pouco
que acaso aparece.
Só temos que elogiar a ação

das autoridades referidas e faze
mos votos a Deus para que
futuramente o negócio da car

ne verde não vire monopólio,
nem a mercadoria consiga pre

ços acima dos que presentemente
se acham fixados pela tabela
oficial.
O povo confia nos poderps

que reg'ulam o assunto.

"wI'W.__.........�

Holl wood 3 (D. P.) _ Bus- _ Havan:.:-, 3 ("?',P.) - As elei-

t K Y,. ,

1 d �'çoes presidenciais em Cuba fo-
er eacOin o 101TIem a mas- . .

, ". . ram vencidas, como adianta-
cara de fe:'ro, ,de�lCava-se ulti-

vam as primeiras informaçõesmamente a crlaça� de enredos pelo sr. Ramon Grau San Mar
para Metro Goldwin. Saudosos tino Logo que foi conhecíd
d íaís fnternret

- I, 100
e suas gemais ln erpretaçoes, resultado das urnas o sr G

1 b
.

,. , . rau
em ,�aram-se os c�n,eascas t

se dirigiu, pelo rádio, à nação,
am�Ilcano� de ressuscitá-lo c, agradecendo aos sufragistas e
aSSIm, esta sendo preparado enviando saudacão a tôdas as

,novo filme, �m que Buster Kea-: nações americanas. O presí-

I t�n, pela. pn�lelra vez" mostra: , dente eleito prometeu pautar os
ra que também sabe rrr. Isto e seus atos, como O'overnante

dese
í

túdí I b,
° que eseja o es u 10, mas pelas normas democráticas íns-
Buster não é favoravel à idéra.Í piradas no mais autêntico es-

pírito de justiça. Reina grande
entusiasmo na capital cubana,
em face do grande aconteci
mento cívico de hoje.

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

Dar-se-á, amanhã no Estádio
"Belfort Duarte", em Curitiba, o

grande encontra entre o C. A. Po
ranàense e o Cu r-itfbo. F. C. Ambos
os esquadrões ocupam a lideran
ça da tabela.

Artur Janeiro suspenso ...
Foi suspenso por 30 dias o cita

do juiz, tendo sido rebaixado, por
insuficiência técnica.

Vévé no Fluminense
Vévé, o formidavel atacante, vai

ser contratado pelo Fluminense,
durante 3 anos, recebendo 90 mil
cruzeiros.

Será no dia 8 Cr$ 200,00 de multa
o Vasco e América. do Rio, Eo

ram multados em 200 cruzeiros,
cada um,

A prova de habilitação de Ins
petor do Ensino Secundário, do
Ministério da Educação e So úde,
a realizar-se nesta Capital, terá
início no próximo' dia oito do cor

rente.

Camisas, Gravatas, Pij ame s

Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS'
CILA NEA - Rua Tr a iano 1::

Hélio agradou no Corinthians
Hélio, ex-defensor do Botafogo.

entrando em experiências no Co
rinthians, agradou plenamente e

os dirigentes do clube de Domin
gos já pediram o seu �asse à
F,M.F,

leônidas ;ogar�?
Caso Leôriidos não melhore. o S.

Paulo F. C, não teró sua presença
frente ao Palmeiras. Provavelmen
te, Tim o substituiró.

Comboio nazi
atacado
Londres, 3 (D, P.) - Um

grande comboio alemão, forte
mente escoltado foi atacado ao

largo da Noruega pelos apare
lhos de um porta-aviões britâ-

nicos, Informa-se que três na

vios inimigos foram atingidos
pelos pilotos, perdendo-se, no

entanto, dois aparelhos britão]nícos,

Um formidavel «bicho» ...
Se o Palmeiras vencer ao São

Paulo no jogo de amanhã, cada
�)ayet: receberei um qrande '_QichQ' I
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