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Proclamou-se o Govêt"no Provisério da França
ARGEL, 3 (U. P.) ... o COMITÉ FRANCÊS DE LIBERTAÇÃO NACIONAL PROCLAMOU.SE, OFICIALMENTE, NA NOITE

{PASSADA, �éO GOVÊRNO PROVISóRIO DA REPúBLICA FRANCESA". ESSA PROCLAMAÇÃO OCORREU NO MOMENTO EM

QUE A DIPLOMACIA ANGLO·AMERICANA ESTÁ INSISTINDO EM QUE o GENERAL DE GAULLE PARTICIPE NAS PRO

JETADAS CONVERSAÇõES DE LONDRES, POSSIVELMENTE -COM CHURCHILL E ROOSEVELT. O COMUNICADO ESPECI
FICA QUE AS FUNÇÕES DO COMITÉ CONTINUAM INALTERADAS E ENTREGARÁ O GOVÊRNO AOS CIDADÃOS QUE

FOREM ELEITOS PELO POVO APóS A LIBERTAÇÃO DA FRANÇA,

Suspirandopela invasão

o
)

Londres, 4 (U. P.) - O jornal subterrâneo da França Me
ridional L(' Longuédoc Ouvnler explicou o seguinte: - "A

França de 1944 em nada se parece com a França de 1940 nem

siquer com a ele 1943. Teremos que esperar o desembarque elos
aliados como o esperamos em 1942 e 1943'?"

O sentimento do exército subterrâneo transparece nessas

palavras que não se eleve ao aumento do nervosismo que pre
ceele à invasão, mas ao aumento verdadeiro dos sofrimentos
elo povo, ocasionado pelos preparativos de ambos os adversá
rios para a segunda batalhá da França.

() M.AIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário fi Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florian6polis- Segunda.feira, 5 de Junho de 1944 H. 9124Ano XXX

MI���rJc �ol�,��o�" �����r:�:���iSemelhanças entre a Rússia e EE. Unidos
Barret�, dllvto� da DI_Vlsao do Imp to de
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� Moscou 4 (U. P.) _ O vice- do "Far West" dos Estados avançaram sempre, para fren-
res estao, ou nao, obrigadas ao �gamento do imposto sobre o .' .,..... . ,

?
'.,

celibato, obtendo esta resposta: "Já há decisão a tespeito, res-I' presHldente dos Estados Ullldo,:, Ud l�ldos. ps pIOneIrOS .�e notssos teld, c_onstlu.llldd? tn?vas cl�aded""
d d f· t· t t )) Tôd mulher' solteira sr. enry Wallace chegou a OIS palses, numa grgan esca a elas e in us nas e crian o

pon en o a Irma ivamen e a pergun a . a , . , . '.
b Ih

.

t "d b d
t h d

.

límít d ísencão do Imposto de Sibér-ia ante-ontem em viagem ata a contra a na ureza, e nova VII a para o em e seu
que en a ren a supenor ao ImI e a I'

, , C'
. '. b

.
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Renda, ou seja, renda superior a 12 mil cruzeiros anuais, está par a a hI.na. FOI o que ínror- so as maIS I IceIs con Içoes paIs e e o a a lUmalll a e .

���i����o�sE�;:���:� ������ �d�����\iis�1n�ar�1��e�ã� �� ��i��aa s:���;o:aa n��sn�o:���� AVêDdà--dê----iêcldos-.-·popuIares
familias numerosas.

de lUforn��çao, o sr. Walla�e Porto Alegre, 4 (A. N.) _ Foram ontem autuados em
teve ocasiao de pronunciar ra- flagrante dois negociantes locais que burlaram as condiçõespido discurso, em idioma rus-

para a venda dos tecidos populares. Negavam-se eles a entre
so, na cidade de Irkustk. Em

gar aos fregueses essa classe de tecidos, sem que fossem adquí
sua oração, ó, dirigente desta- ridos outros, mais caros. Os referidos negociantes foram reco
cou: "Nenhum país se asse- lhidos à Central de Polácía e vão ser processados perante o
melha tanto à União Soviéti- Tribunal de Segurança.
ca como os Estados Unidos. As � _

enormes extensões de vosso S
-

país, com suas grandes flores- erao
tas, amplos rios e grandes la- Porto Alegre, 4 (C. P.) - O
gos, assim como a variedade de Instituto Riograndense de Car
clima, desde o tropical até o nes vem de distribuir um bo
polar faz-me perfeítamanta letim relativo às últimas ma

pensar no meu país. Também tanças de gado para charque,
Havana, 4 (U. P.) - Trinta mil pessoas reuniram-se, a história do heróico povo da até 31 de maio findo. Segundo

,. diante do palácio de Havana, pedindo a presença do presidente Sibéria me recorda a história os dados estatísticos elabora-
Batista. Não demorou muito e o primeiro magistrado surgiu

I
�"""'""'�_. dos, as matamças, na presente

em uma das sacadas do palácio, recebendo gigantesca home- lnlellzes referOS , saf.ra, estão se processando em

nagem. Ao falar aos cubanos, o presidente Batista declarou • 19 estabel'ecimentos localizados
estar satisfeito pelo fato de seus compatriotas terem escolhi- Ar,?'el,.4 (S. F. L) -_Em con-

do o homem que o substituirá na direção dos destinos da nação. sequencia da depuraçao, pelos
patriotas, do prefeito de Saint
Quentin, 27 reféns foram leva
dos, no mês passado, ante o

conselho de guerra alemão.
Esses vinte e sete patriotas
franceses moradores de. Hir
son, Bonain, Fresnoy-le-Grand,
Neufchatel, etc ... ferroviários
na sua maioria antes de com

parecerem perante o conselho
de guerra, foram obrigados a

atravessar a cidade' de mãos
algemadas e com a cabeça es

condida em cobertores. Foram
fuzilados no sábado seguinte,
em dois grupos, depois de espe
rarem, duas horas por uma de- A inquebrantável solídaríe-

,povos,
os foros da própria díg

cisão no próprio local do fuzi- dade entre os que partem e os nidade humana e os ideais de
lamento. que ficam, unidos indíssoluvel- justiça e liberdade que nobilí-

O come'relo e
mente na decisiva resolução tam a vida". Salientou, ainda,

• _
comum de tudo empreenderem o general Dutra a expressão cí-

as reparllcoes pela causa suprema do Brasil, vica da atitude do jornalismo
Rio,4 (A. N.) - Comunicam - eis como o general Eurico brasileiro, manifestada por in

da Bahía que, atendendo as Gaspar Dutra definiu o aspécto termédio da mensagem da ABI,
proximidades do inverno, o culminante da atividade brasí- que tão eloquentemente rea-

• prefeito da capital bahiana re- leira, no que concerne aos sen- firmou a solidariedade dos ho-

que Caril-tos e' o pai SOlv�u .modifica� o horário do timentos com qu� o nosso pov.o mens-de-ímprensa no nosso
.

con;erclO }1e�alhIsta, que pa,s- a?on;p.anha as f?rça.s expedi- país com as fôrças expedícío-
Hollywood, 4 (U. PJ - Joan Barry voltou à Côrte Supre-

sera a funcionar das 8,30 as clOn�nas, . a. cujo Impon.ente nárias em tôrno da qual se

ma, afim-de-que êsse tribunal considere o processo de pater- 18,horas. ,

desfile assistimos, e_m maio, e afervoram os nossos sentimen-
n1dade contra Charles Chaplin. A jovem Barry declarou estar .E; tamb�m, pensamento que em breve estarao honran- tos de orgulho, de confiança e

quase desamparada e pediu que o processo fosse despachado
oficial antecipar de uI?� hora do, nos campos .de bat�lh� _da de entusiasmo nos destinos do

o mais cedo possível, pois está sem recursos para sustentar a
a abertura das reI?_artIçoes p.u- Europa, as &"IOJ:lOsas tradIç�es Brasil. - A. N.

cnança, que, segundo afirma, é filha de Carlitos, embora os blicas, que ,passarao a funcío- do nosso ���_rCI�O. No te�egla- � ......._..- u� �......_-...,-.....-""-",,-...,.- - -,._-,,,--",---....-....-.....,.

"tests" de sangue tenham provado o contrário. nar das 11 as 17 horas. ma que dirigiu a ABI, agr,a<;le- Ame'-a-;;a-da�·a-
�_ _. - .�

cendo a mensagem a propósito V
Presos todos os do referido desfile que recebeu eat d I d eh tgenerais reformados da Casa do Jornalista, o ilustre e

.

ra e ar res
Argel, 4 (S. F. L) - Em Di- ministro da Guerra ressaltou �rgel, 4 (S. �. I.) - Os ale-

jon, todos os oficiais superio- "o alto significado patriótico maes instalaram, no campo de
res e generais reformados ou das homenagens que estão sen- aviação de Chartres, tornado

que fizeram parte do Exército do tributadas aos nossos bra- Impraticavel após recente bom

do Armistício foram presos em vos soldados, aos homens que bardeio da aviação aliada, um

noite da semana passada. Pa- integram, nos dias de hoje, o importante depósito de muni

rece, assim, que os planos de Exército de Caxias, quando êste ções. Essa medida cria pert ;o
prisão progressiva, pelos ale- enceta sua marcha para es-/ extremamente grave para a

mães, de todos os oficiais supe-I trear-se nos campos de luta em maravilhosa catedral de Char

riores, entraram em execução .. que se decidem os destinos dos tres.
.

abatidas 300 mil rêses

163.382 sacos de açúcar !
Santos, (D. S. P.) - Chegaram ao pôrto 163.382 sacos ele

açucar, dos quais 100.102 procedentes de Recife, 53.280 de
Maceió e 10.000 da Bahia. Os mesmos vapores também carre

garam para Santos frutas em massa, doces em calda, aguarden
.te, suco de maracujá, cacau em grão e outras mercadorias de

origem nortista.
em.13 municípios do Rio Gran
de.
Até aquela data, foram aba

cídas ,244.514 reses, .s e n d o

176.977 novilhos, ou sejam
73% sôbre o total e 67.537 va

cas, ou. seja, 27% sôbre os nú
meros globais.
Coube às organizações de

criadores 156.315 reses, isto é,
64% e às firmas e empresas.
particulares 88.199, que repre
senta 34%.
Em igual período do ano pas

sado, as matanças atingiam a,

147.939 reses, registrando-se,
portanto, :110 ano em curso, um
aumento de 96.575 cabeças.
Com os números alcançados

até agora, espera-se que na

atual safra as matanças atin
girão a mais de 300.000 bovi

nos, contra 199.997 em 1943.

Gigantesca homenagem do Povo

,..W """'_'_w_"''''__-_'''_''_-_''."._''......,....",..,

COn2ra Tappes e
Leverkusen
Londres, 4 (U. P.) - Bom

bardeiros da RAF atacaram
durante a noite passada o cen

tro ferroviário de Tappes si
tuado nas vizinhanças de Pa
ris. Também foi atacada a re

gião de Leverkusen, na Ale
manha. Não regressaram às
suas bases 17 aparelhos alia
dos.

As fôrças expedicionárias
a solidariedade nacional

Absolvido O ex-presidente da Cia. CONDOR
Rio, 4 (C. P.) - O Supremo Terminados os debates, aque

Tribunal Militar julgou em la alta côrte da Justiça Milí

gráu ele recurso os embargos tal' decidiu absolver Ernesto
ao processo a que respondem Helck e reduzir a pena de
Ernesto Helck e Afonso Vas- Afonso Aboim e Plauto Car
concelos Aboim, respectiva- neiro de Mesquita a seis meses

mente, ex-presidente e funcio- de prisão. Como êstes dois úl
nário da Companhia Condor, timos já cumpriram a referida
os quais foram conde/nados, p e ;n a foram imediatamente
desde a primeira instância, pe- postos em liberdade, junta-
10 crime de traição, por terem mente com Ernesto Helck, ab
negociado criminosamente com solvido.
Plauto Carneiro de Mesquita,
ex-escrevente do Estado Maior

...._-.-.........-_. -J"_._......__-_._._....."..._-_-_MJ.

do Exército, revelando doeu- Recebidos 150
mentes secretos daquele dopar- mil cruzeiros
tamento técnico do Exército. O São Paulo, 4 (A. N.) - Che
relator ministro Cardoso Cas- garam aqui 150 mil cruzeiros
tro, opinou no sentido dos acu- em moedas divisionárias, afim
sados serem condenados à pe- de resolver, parcialmente, o

na de dez anos de prisão, com problema da falta de trocos
trabalhos. nesta capital.

Reafirma

Aspiraram gás venenoso
Rio, 4 (C. M.) - Telegrafam de Nova Iorque, dizendo que

300 pessoas, naquela cidade, foram obrigadas a solicitar os so

(;?rros médicos, enquanto que outras centenas corriam espavo
T�dal11ente, tossindo e contorcendo-se em dôres, em consequên
CIa de terem aspirado gás cloro. O cloro escapou misteriosa
mente de um caminhão carregado com 20 tanques e propalou
se rapidamente através do "Sub-Way" de Brooklyn numa área
de 500 metros quadrados. Todas as pessoas residentes nessa
área abandonaram seus lal'es. A políCIa está investigando.

e
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Rio, (A. N.) - A colabora- sa navegação passarão a ser

ção entre os Estados Unidos e prontificou-se a permitir que aproveitados de maneira mais
o Brasil, que a guerra veio in- os mesmos fizessem o nosso I vantajosa, já que para a sua

tensificar em todos sentidos, tráfego. Era o primeiro passo utilização não iremos necessí
encontra agora, no caso dos para a devolução dos barcos". tar, como até agora, da indis
navios nacionais, mais um mo- "Agora - diz-nos o diretor do pensável permissão do govêr
tívo de exaltação a essa polí- Loide - vamos receber, ou.jrio norte-americano formalida
tíca de entendimento mútuo, melhor, já estamos recebendo de que sempre demanda algum
tão auspicioso para o futuro -de volta êsses navios. Em prí- tempo, êsse tempo que é hoje
das Américas. Vencida que foi meiro lugar, o "Minasloide", mais precioso que nunca". A
a batalha do Atlântico, com que permaneceu no Brasil, de- uma pergunta sôbre as condi
a destruição de numerosos pois os 5 em tráfego no nosso ções atuais do tráfego marítí-

80,00
submarinos inimigos, muitos litoral e mais os 3 - "Rioloi- mo, isto é, as condições de se-

45,00
dos quais postos ao fundo pe- de", "Gavealoide" e "Piíailoí- gurança, disse o comandante

25,00
la nossa Marinha de Guerra e de" - que estavam a serviço Mário Celestino, concluindo
pela Fôrça Aérea Brasileira e dos Estados Unidos, no Atlân- I suas declarações: "Embora
conhecendo as dificuldades do I

tico Norte. Porteriormente vi-' vencida a batalha do Atlânti
nosso problema de transportes' rão os demais, isto é, os subs- co com o afundamento de tan

costeiros, os Estados Unidos titutos do "Suloide" do "Pelo- tos submarinos nazistas, o que
decidiram, de acôrdo com ne-. tasloide" do "Apaloide" e do deixou praticamente desimpe

I gociações agora concluidas,
I "Bahialoide". A restituição didas nossas rotas de navega-

A direção não se responsabiliza
devolver-nos os citados navios, dêsses barcos embora não cons- ção, não se pode perder de vis-

pelos conceitos emitidos nos
com exceção dos poucos que titua uma solução para as ne- ta a possibilidade de ataques
o mal' sepultou em seu seio. A cessidades do nosso . tráfego esporádicos por parte do iní
propósito dessas negociações, marítimo que, dia a dia, adquí- migo. Tanto assim que, em al
realizadas dentro do mais' ele- re maior vulto, virá amenizar guns pontos do nosso litoral,
vado sentido panamericanista, um pouco a crise do transpor- o sistema de comboios é ainda
fomos _ouvir a palavra do co- te. Mesmo os 5 que já estavam indispensável e, noutros, só se

mandante Mário Celestino, di- praticamente a serviço da nos- DorlP nave2·ar durante o dia".

r�tor do Loide Brasileiro e pre-
- .!"- ---..---- -.-•••••-•••••••-.-•••••-.-•••-._.---.-.-•••••- -.- _.- -.-._.-.-.

sldents da Comissão- da Mari-
r.. ·Respire com desafôgo! nha Mercante, que assim se

r
_ � Bastam algumas destas expressou: "O acôrdo, agora-

_,.... gotas em cada narina! concluído, entre os Estados... Acalmam a irritação, des- U·
•

VICK prendem a mucosidade,
nídos e o Brasil, constitue

,._,trRazemOPr_onNtoaOlíviO!L
um dos inúmeros aspectos da
colaboração que hoje, mais do
que nunca, estreita ambos os
países. Fomos ao encontro de

Aumenta o número suas necessidades em 1942 e

_ r _
êles agora atendem o nosso

de SUICldloS problema, que é idêntico ao
seu, pagando-nos na mesma��va Iorque, .3 (L A.) - _A moeda. Os 13 navios fretadosmedIa de SUl�IdlOS no Japao I ao governo americano foram:elevou-se enormemente. Se fO-, Norteloide Sullo'd V·t·

rem certaa aa notí
. A ,1 e, 1 ona-

o-

er �s as. no icias que tem loide, Manausloide, Pelotas-
�he,?�do a China, o P?VO em ge� IIOide, Pira'Íloide, Gavealoide
I,al J,a perdeu o. entusiasmo pela Recifeloide, Cearaloide,' A a�
guer ra e. seguidamente traí o

Iloide, Bahialoide, GOiasloid� e

Steu pebsslmlsmto, mes�nod per.an.- Rioloide". Dêsses, apenas o
e os urocra as e

.

III ustn�Is! "Minasloide" não chegou a
q.ue o exploram, Mas ° patrío-

I
viajar, pois, ao ser fretado, es

!Ismo e a ]e�ldade_ para. com o' tava passando por grandes re
ímperadoa- allld:: s�o muito for- paras. Os demais entregaram
t:s � o povo est:: flrm.e na con- se ao tráfego intensivo nas ro-.
vlcça'� de que nao_ existe o�tr-1L tas do Atlântico, com bandei
mau:elra de o J��a? sobreviver �a e tripulações brasileiras".
senao com a vItona. Dos 12 navios ém tráfego, 3

se perderam, sendo que o "Pe
lotasloide" e "Apoloide" foram'
torpedel1dos, o primeiro à al
J';lra do Pará e o segundo em

viagem para a América do
Norte. O "Suloide" chocou-se A moscorodocontra o casco de um navio
afundado nas costas norte
americanas e também foi sa
crificado. O quarto navio o

"Bahialoide", foi desmontado
�o� Est�do�-Unidos por írnpo
siçoes técnícas''. Sentindo as
necessidades do tráfego marí
timo no litoral brasileiro _

prossegue o comandante Má
rio Celestino - o govêrno nor

te-americano, uma vez em de
clãnío a ameaça submarina,
concordou em pôr 5 dos refe
ridos navios a serviço da nos
sa navegação de cabotagem.
Assim é que, de uns 5 meses

para cá, o "Norteloide", o

"Vitorialoide", o "Recifeloide"
o "Cearàloide" e o "Goiàsloi�
de" vem trafegando nas costas
do Brasil, transportando mer
cadorias brasileiras de portos
nacionais para portos nacio
nais. Está aí mais uma mani
festação da boa vontade do
govêrno americano para co

nosco, pois, a despeito dos na

vios estarem a êle fretados,

o ESTADO
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

Ano
Semestre
Trimestre
Mês
Número avulso

Ano
No Interior:

Cr$
c-s
c-s

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto.

Os or-iginais, mesmo não puhli
cados, não serão devolvidos.

artigos assinados

RENNER

TRAJES
PARA INVE_RNOde Cr$ 390,00 a 480,
CAPAS:
GABARDINES
COLEGIAIS
MILITARES
PANTUFAS
PULLOVERS
COSTUMES
SAPATOS
AGÊNCIA:

de Cr$ 430,00 a 465.
Cr$ 140,00 a 170.
Cr$ 320,00
Cr$ 29,00

de Cr$ 58.00
de Cr$ 390,00 a 480.
de Cr$' 50,00 a 255.

PEDRO SOARES -- 9

70,00
'10,00
20,00
7,00
O,3D

A restituicão de
J>

navios brasileiros
Estados Umdos

fretados Virilidade !'.
força!
Vigôrr!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - A base de Hormônios
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
cionadas, OKASA é uma medícação .

racional e de alta eíícacia terapeutica,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes,
OKASA combate vigorosamente: Ira
quezu sexual em todas as idades. sob II
fôrma de insuficiência glandular ou vita
minai, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas
as perturbações de origem ovariana.
idade critica, obesidade e magreza, Ila
cidez da pele e rugosidade da cutis, na
mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude, Força e Vlgôr. Peça. fórmula
"prata" para homens e fórmula "ouro"
para mulberes. em todas as boas Droga•.
rias e Farmacías, Informações e pedidos
ao Dístr, Produtos ARNA. - Av.· Rio
Branco, 109 • Rio.

aos

•

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

Crédito Mútuo Prediol
Proprietários - J. Moreira & Cia.

"
..(

1\ mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e i8

COMPRAS E VENDAr
CASAS
Vendem·se: uma na Rua Fernan_

do Machado, com 4 quarto!!, 2 sa.
las, côpc cozinha, terreno plano
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000.00'
Tres na Rua Uruguay, de madei./

ra. todos alugados. terreno plano
medindo 1Oy-58 por Cr$ 20.000,00;.JUma em Coqueiros, com 3 quo.i'A
tos, cozinha, so.la. dispensa. hôa
água, medindo o terreno 30xI2xl,S:
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·
1'0, cozinha. Preço de venda Cr$
60.000,00.
Uma na rua Deodoro com terreno

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

quartos. varanda, banheiro com

água quente e fria etc., por Cr$
22.000.00
Uma na rua Oswaldo Cruz (Es.

treito 1 3 quartos, sala etc" terreno
com 16x32 por 16.000.00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas resjdenciQs) por Cr$
70.00000.
Uma na rua General Bittenciourt

por 35 000 cruzeiros,
Umo na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiros.
Uma em Coqueiros. ótima resí-

dârici.o , na praia, por 15.000 cru'

I
zeiros ..

.:
Urna no Estreito, com 2 quaZ'��

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

construida por 45.000,00 cruzeiros.

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida 'I'rom

powski, terreno plano,· medindo'
l2x37 por c-s 15.000.00; .1

Um na Avenida Mauro Ramos,

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

idem, 10x32 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 rne

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

00m ôrribus à frente, Cr$ 10.000.0.0
CHACARAS
Uma em Barreiros g rn 63.000

mts2.
Informações com A. L. ALVES.

Rua Deodoro 35.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

-

PRÊMIO MAIOR CR ,$ 6.250,00

só na

ft SERVIDORA
I

[a maior organização no

g�nero nesta capital)

Muitas boníficccões e médico gratie
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
-

III

Japonesa
dansar de acôrdo com a músi
ca. O dr. Ba Maw, falando em

nome da Birmania, declarou
guerra aos Estados Unidos e

á Grã-Bretanha, ao mesmo

tempo que o Japão anunciava
que as fôrças militares nipôni
cas seriam evacuadas das zo

nas administradas pelo govêr
no birmanês.
Então, as autoridades mili

tares nipônicas se lembraram
dos planos traçados para o

ataque á Indía -- a evacuação
da Birmania foi adiada "sine
die",
Mas Mountbatten e Stilwell

se encarregarão de fazer os ja
poneses .cumprír sua promes
sa ...

Nova Delhi, 3 (L A.) - Os
soldados sob o comando do ge
neral Joseph Stilwell, coman
dante <ias fôrças americanas
na China-India-Bírmanía, es

tão obtendo êxitos cada vez

maiores na Birmania. O gene
ral StilweH, porém, não faz ne

nhum apêlo a solidariedades
raciais. Êle é infinitamente
mais prático. Trata os birma
neses Como sêres humanos, e

não como simples animais uti
lizáveis para os serviços mais
pesados.
O Japão, com a transparen

te falsidade de motivos que
sempre tem caracterizado seus

movimentos diplomáticos, na

guerra ou na paz, outorgou-a
independência á Birmania a 1
de agosto de 1943, e nomeou

um premíer títere na pessoa
do doutor Ba Maw, até agora
completamente desconhecido
na história da Birmania.
As cordas então foram pu

xadas e o títere começou a

ALVARO RAMOS
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Os órgãos da Estatística MilitaI
têm apôio legal, quando 'JltimaJII
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em seus estabeleci
-.entoL (D. B. M.).

Fabricante e distribuidores das afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões) mol'Íns e aviamentos
poro alfai":ltes, que recebe diretamente dos

melhores fábricas. A Caso orA CAPITAL" chamo o atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras, MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

----------------....I-- ... I...a ___
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Produto científico .poro embelez.ar as seios
Hormo Vivos n.· 1 para os Nios pequenos ou Uacidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios qrandes, volumosos.
lnofensiv.o à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
l ....... _ FIorlanopolis nu FllrmltCi•• Mod.r... ,

Rauli-.sira e da FfI - Em Blumenau: F..rmaoi,..
Sanita. e Odin - Bm Itaia!; ParmlJcia Santa
r",e.inlul.

s. Boni.fácio, Bispo e Martir
Winfrid era o nome dado a um

menino que nasceu pelo orio de
680, em Kirton, condado de ·Oe
vonshire. Seu pai, um rico anglo'
saxão de nobre estirpe, proporcio
nou·lhe uma educo.ção esmerada;
mas, ficou desapbntado quando o

fílho revelou seus pendores para a

vida monástica. Conseguindo, fi

nalmente, o consentimento pater
no, entrou Winfrid para a escola
dos beneditinos em Exetar. Mo.is
tarde transferiu-se para o conven

to de Nhutscelle, onde professou
na ordem de s' .Bento, chamando
se, d'ora em diante. .Benifácio.
Parece que já antes de sua orde
nação sacerdotal, foi encarregado Rio, 3 (A. N.) O Chile, a UNIAO OPERÁRIA - Ter-
da direçíio da escola daquele con- Argentina e o Uruguai são os ça e quarta-feira o Arte Clu
vento, na qual durante longos a- maiores consumidores do mate be realizará dois espetáculos
nos ensinou a iíngua latina, escee- brasileiro. Em seguida, vêm os no vasto salão de testas da
vendo, ao mesmo tempo. conaíde E t d U'd'

-

rcitrel rrúrner-o de obras cientificas S a os m os que, já no ano UNIAO RECREATIVA BENE-

e literárias. Os bispos da Inglate,,- passado, nos compraram um FICIENTE OPERÁRIA. O prí
ra aprecto.vam muito seus conse milhão de quilos. O Instituto meiro constará do emocionan
lhos e o c-aminho para as honras Nacional do Mate está execu- te drama "LAGRIMAS DE ES-
estava abe-rto para nosso santo. t d t POSA" d J F

.

1
Mas. este tinha voltado seus pen-

an O agora vas o programa, , e . ralner, e no qua
sarnentos paro. o. Alemanha pagã. no sentido de conquistar bons desempenham papeis as ama

Tendo obbido o. consentimento do mercados nos demais países doras Alba Norma, Ceci Guio
seu superior, foi para o ecn tínen- americanos especialmente na mar, Ligia Flor, e a menina
te, e.m 716· Mas. não encontrou as grande nação aliada do norte Freitas. Este drama que já foi
condições fo.v·orGvei"ll para a obro ,

da conversão. Voltou para a ln- para onde seguira dentro em representado com grande êxí-

glaterra. onde foi eleito abade d-e breve o ex-deputado e jornalís- to, está sendo anciosamente
seu conv.ento. Aceitou a dignid-C1de ta Jeneroso Ponce que dirigi- esperado pelo seu enredo origí
com uma cláusula: Q de abdic-ar rá a agência daquele Instituto nale forte. Quarta feira subirá
logo que puder vol tar à Alemanha. id

'

d
'

Isto lhe foi po.ssível e.m 718. Ante's em. Nova ,Iorque e �� ara e á cena a impagavel �omedia.
de corneçerr sua obra missionáriCl aplicar alí uma politíca expan- em 2 atas: "SE ELA NA0 FOS-
foi para Roma pedir ao Papa os' sionista do nosso produto. SE CASADA", de P. Dlníz. Tra-
poderes necessários. Quando o Pn- balharão Alba Norma, Arman-
pa Gregório II' soube com quanto A perda de navios do Camisão, Aldemiro Reis e

i fervor e sucesso Bonifácio se dedí-
J-aponeses J. Fraíner.

I
cava à obr.a da conversão, chamou-
o para Roma, sagrando·o bispo. Nova Iorque, 3 (I. A.) - Co- É grande a procura de in
Continuando seus trabalhos, con- mo consequência da guerra gressos para esses dois espetá
verteu .Bonifác\o grande parte da submarina, o Japão está cada culos.
Alemanha central e, sendo nomea-

vez com maior escassez de na- REDENÇA-O Esta' def'initido Arcebispo, organillou a jerar-
- .

-

quia eclesiástica na Germânia. vios, O que constituem um vamente marcada para 16 des
Com 74 anos de idade reencetou "handicap" para as suas co- te, a representação, pelo Arte
a miSsão entre os Frisões. Mas, municações e rebastecimento Clube, no Teatro Alvaro de
estes mataram-no em 5 de junho
de 755.

de tropaã Carvalho, da belissima peça de
• � - .........,.,.- ...,._- --..- A perda de navios japoneses Gil Costa "R'EDENÇAO", em

Missão militar é em número maior do que po- festival patrocinado pelo CEN-

chilena dem ser substituídos: isso. TRO ACADtMICO XI DE FE-

Angora, 3 (U. P.) - Termi- constitue o ponto mais fraco do VEREIRO e cujo resultado se

nau, com a aprovação de um Japão. A construção de navios destina ao busto de José A.

voto unanime de confiança no de guerra, naturalmente, exce- Boiteux, a ser inaugurado nu

Gabinete, o debate orçamentá- de de muito a de navios mer- ma das nossas praças.
rio da Assembléia Nacional. O cantes. Para êsse festival "A CASA

primeiro ministro Sarajoglu,
Uma carteira EXPOSIÇAO" fornecerá flníssí-

no discurso final, depois de mos vestidos de seda e veludo,
salientar que as maiores despe-

d I A P I
e a "A MOBILIARIA", um gru-

sas orçamentárias tinham sido O .' • • • po de moveis de luxo, com o

para a defesa nàcional, disse: Rio,3 (A. N.) _:_ O presíden- que teremos �ma montagem
"Não nos deixaremos influen- te do Instituto dos Industriá- realmente caprichosa.
ciar por tendências ou ídeolo- rios Plínio cantanhede co- Abrilhantarão a noite de ar

gias quer da direita, quer da mullicou a uma comissão de te, a banda de musica e o jazz
esquerda. Estamos decididos a líderes sindicais míneíros, pre- da nossa F?rça Po1icial, gentil
viver como homens livres. e não sentemente nesta capital, que, mente cedidos pelo respectivo
toleraremos atividades reacio- dentro em breve instalará. comando.
nárias. A situação internacio-

uma carteira daqu'ele Instítu-
.

_

�::����: �e;:org�i::sSidâ��� ���:!.��!:�..-_-.....-_-....'V OS, OVOS viajam
anos. O país conta agora com Iseneio de Impostos d

.-

um "stock" de 350.000 tonela- Rio, 3 (A. N.) - O presiden- e aVia0
das de cereais. A reserva ouro te da República assinou decre-l·washington, ._ Inter-Americana
turca aumentou em cerca de to-lei, autorizando o prefeito -- Anuncia-se que uma partida de

Relatór.·o do B. do A de
-

e 'o cem por cento e temos em cai- do Distrito Federal a conceder 15 dúzia. de ovos fai, r.e_centemen
gra . clm DI. xa 72 milhões -de libras turcas, -

d' sto de doação te, transportada em aVIa0 de Was-

Bras.el Por êste meio, venho agradecer :�:u;?,.�s;:���i���';_............,.. ��e:cçoar�en�eI�t� O de compra �l��:i�n �ei��sc!�g�l:s�v='a o.:�f:
a dedicação com que fui tratado,. e venda a José Furtado Soares submetidos a vo.riações de pressão

I J M no Hospital de Caridade, pelo sr.

Me d dl-rel-Ia
'

Oferecido çe o sr.dr. , ar-
dr. Paulo Fontes e, anteriormente, m a de Meireles segundo piloto do e temperatura, indica que sera,

-ques dos Reis, presidente do, em minho. residêncio., pelo sr. dr. , "Anibal Be�evolo", vapor tor- possivel fazer rem�5sas similares
A ' • para a Europa, a-hm-de restaurar

Banco do Brasil, recebemos o IlmClr Corrêa. Torno extensivos es-

d d pede�d.o, sobre o predlo a. ser rapidamente a crio.ção de aves dos
Relatorio de 1943, apresentado tes agradecimentos às bondosas nem' a esq'uer a adqmrIdo para seus herdeIros países devastados. Anuncia-se que

. . enfermeiras daquela Hospital, pe •

.à assembléia geral dos aCIOD1S- menores. cirurgiões milita�es russos injeta'
. lo desvêlo de que me cercaram,

ram caldo de ovos em ferimentos
tas daquele instituto de crédl- d I' t' t tento Rio, 3 (A. N.) - A missãoquan o a I es lve em lO am .

Grande holel no abdominais, durante as operações,
·to, em 27 de abri! p,p: Gra- Fpolis .. 31 de Maio de 1944 militar chilena, atualmente reduzindo a mortalidade e aceIe-
tos. em viagem para esta capital, Aeroporto rondo o restabelecimento.

OSMAR LAMARQUE sob a chefia do general Jamilo Rio, 3 (A. N.) - Noticiou-
Ochoa Rios e que vem visitar se que o Departamento da
as nossas fôrças expedicioná- Aeronáutica Civil está estu

rias, deverá visitar, também, o dando a possibilidade da cons

Nordésie. Afim-de homena- trução, por uma empresa par
gear a m�ssão militar chilena ticular, dum grande hotel' pró
foi organi2Jado vasto programa ximo ao aeroporto Santos Du-
de festas recepções e visitas. monto

o do diasanto
Importante Fábrica de Folhinhas
procura agentes nas capitais e no In
terior de todo. os Eotados do Brasil.

•

Negócio sério e lucrativo, com boas
comissões e adiantamantos garantidos.

•
AOI interesaadoa pedimos escreve ..

rem diretamente à Fàbrica sob
ORGANIZAÇÃO CRUZEIRO
Caixa Pootal409 - SÃO PAULO

1f ,

IVida Social I
....� .

AN rVERSARIOS

Transc·orre hoje o dia natalício
.do sr. Evo ldo Schaeffer. alto Iuri
..cionáriti> esta,dual.

Faz anos hoje Q sra.

.lia Luz Mannebach.
viuva Otí

Festeja hoje o seu aniversário O

51'. tenente Moisés Córdova da Ol i
'1/eir.a, da Fôrça Policial do Elltado.

Hoje faz ursos a sra. Rodelmira
Wanderley Santana, espilsa do sr ,

l·cão Santana,

Noivados:
Com a gentil senhorita Merce

-das Schellin, dileta filha do sr.

:Ernesto Schellin e d� d. Helena
·Schellin. ajustou núpcias o sr.

:Milto.n Viei.l'a, filho do sr. Os.vo.ld.o
Vieira.

GRATIS! peça este livr»

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

"P"'TAJtE.TO8 .'OIVUlUÇÁO

�.-r�
('ME UH CRUZEIIO EM SELOS PARA O �ORTE POSTAI:

UZlNAS CI4IMICAS BRASILEIRAS LTOA
c:.POUAI.l+ oJAIIOTICASAI. EST.$.PAULO

Condenados na

Oinamarca
Estocolmo, 3 (U. P.) - O

I-correápondente, em Copenha
.gue, de uma agência sueca de
notícias informa: "Entre con

-denados a morte, na Dinamar-

-ca, por atos de sabotagem figu-
ram três vígárlos de pequenas
paróquias da díócese de Vigorg.
Pelas mesmaaaousações mais
<cinco homens foram condena
-dos á pena ultima, e mais dois
.á de prisãO' por telntativa de sa

'botagem".
""""-"�-.r....•••_...-""""",-_-."",.""Y...-...-..

]5 novos barcos
)Iara a Argentina

Buenos Aires, 2 - Nesta ca

:pital bem como em Paraná, Ro
sário, Corrientes e O'utras cida
,des do interior foram batidas
:simultaneamente as quilhas de

15 �ovos barcos para a navega
ção fluvial. Em Buenos Aires,
assistiram à cerimônia o presi-
,dente Farrel, o ministro das
Obras Públicas, gene,ral Juan
Pistarini e outrO's altos funcio
nários. Informa-se que além
dessas 15 unidades, outras 35

embarcações serão construitlas
'�m estaleiros particulares, cal
culando-se que o programa d�

construção esteja cumprido
,denttI'O' de seis meses.

Peixe gigantesco Teatro' de
amadores

Vonsumidores
de mateO peixe anda vasqueiro

nas cidades litorâneas.
Florianópolis, banhada

por águas p iscosne, sente
saudades das tainhas. das

pescadas e das anchovas.
Até os pobres ;á não mais
encontraram o exemplar,
que há pouco tempo cons

tituía o seu prato predi
le to : a corvina.
Será q ue os gos tosos ha

biéer: tes do mar temem o

sacrifício gelado dos frio

goríficos, porque estavam

habituados à comodidade
das bancas-de-peixe e dos
balaios ambulantes? Será?

Mas, apesar: dos pesares,
os peixes se lembram de
nós, os que residimos à
beira de eburuiosas praias,
A Providência os empurra

para cima da erêie e acon·

t"ec'e que nem sempre a

a tracação se faz sem zrra

nobras ...
Senão vejamos. Um tele

grama recen te, enviado do
Rio Grande para A NOITE,
do Rio, noticÍa que '<a po

pulação daquela cidade
teve a atenção voltada ·.para
uma parêlha de oescedo
res que operavam fóra da
barra. Tratnve-se de erior

me habitante ne alto mar.

O descomunal espécime
pesava 300 quilos e tinha
tais proporções, que amea

çou fazer soçobrar a em

barcação que o colheu e

Jogar ao mar os homens

que o pescaram. Foi eles
sificado como sendo um

mero. O 'peixe foi trazido
com enormes dificuldades
ao mercado dalí e, depois,
retalhado e vendido às

postas, Sua carne saborosa
foi disputada peja multi
dão que compareceu ao

mercado".
Venham para cá quantos>

meros quiserem. Já temos

sal!

Leite racionado

Está à venda
Os jornalistas
colombianos
Rio, 3 (A. N.) - Sob a pre

sidência do ministro José Ro
berto de Macedo Soares, reu
niu-se hoje, no Itamaratí, a co

missão de recepção aos jorna
listas cO'lombianos que vêm ao

RiO' sob a chefia do ex-presi
dente Eduardo Santos. CO'mpa
receu o presidente da ABr, sr.

Herbert Moses. Do programa
organizado figura uma visita à
Volta Redonda, um banquete
na ABI e, ainda, visitas a São
Paulo, Minas e Petropolis. O
Itamaratí, a ABr, bem como o

Drp esmeram-se em prO'porcio
nar aos jornalistas colombia
nos uma cordial e festiva hos
pitalidade.

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

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

V.-24

BLENORRAGIA e

VIAS URINÁRIAS, RINS
males das
E BEXIGA Novo Iorque -- Inter-Americana

.. O "Wall Street Journal" prêve
que as restrições impostas ao con

sumo do leite à população civil
continuo.rão, na forma o.tual. duo
rante a primavera e o verão, num

esfôrço para evitar o racionamen
to no próximo outono. De acôr
do com o programa iniciado no

ano passado. os distribuidores de·
vem limitar suas entregas de leite

para o consumo civil ao nivel de

junho de 1943. A quota do creme

I de leite será de 75 '1. da de jun ho.
último.

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lVIenores.
A parte' esportiva .atíngtu o

"nec plus utra". Os dois tor
neios de futebol transcorre
ram na mais sã atmosfera de

alegria e cavalheirismo espor
tivo.

,
Às 8 1/2 horas deu-se início

.ao primeiro torneio. Jogaram
os pequenos obedecendo o se

guinte "carnet": Grêmio x In

ternacional; Flamengo x Flu

minense; Grêmio x Flamengo;
Grêmio x Fluminense e Inter
nacional x Flamengo.
Assim se classificaram os

concurrentes: Campeão: In

ternacional, ínvícto, com um

'ponto perdido; vice-campeão:
Flamengo, com dois pontos
perdidos; 3° lugar: F'lumlnen

se, e 4° lugar, Grêmio.
Tôdas as partidas foram mo

vimentadas e cheias de lances
de sensação. A partida final,
sobretudo, foi empolgante. Os

pequenos jogaram como gente
grande. Dignos de especial
lnenção foram os seguintes:
Corstni e Doracino, os melho

res; Irineu, melhor guardião;
Roberto, Malaquias, Lacerda e

João. O quadro vencedor teve
€sta formação:
Eugênio; João e Natalício;

Nabuco, Paulo e José; Valdir,
Antônio, Corsini, Doracino e

Nelson.
O torneio dos grandes prin

cipiou às 13 1/2 horas e en
cheu tôda a tarde. Jogos cheios
de vida ardor e entusiasmo.
Todos j�garam para ganhar,
mas só ganhou o esquadrão da

jaqueta branca, o Corintians,
que surpreendeu lindamente o

Madureira que vinha como fa
vorito desde o primeiro jogo.

ftS" tm:r o

CONTABILIDADE AGRíCOLA
CUllSO POR CORRESPONDÊNCIA - ÚNICO NO BRASI L

Pelo contador E. BRÁULlO BERLINCK

Exijam n Rabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
C� \. \VE'rZET.-J INDURrrRIAL-JOIN;VILL1'� (MõrCà r��isl.)

recornmeuda-,e para roupa fina € roupa commum.

frentar-se-ão amanhã as equi
pes representativas do Coriti
ba e Atlético, antigos rivai-s no
"soccer" da terra das araucá
rias.

De grande utilidade para fazendas de café, Máquinas de beneficiar
café, arroz etc., pecuária, silvicultura e serraria. Êsse curso é de
grande interesse para os senhores fazendeiros e contadores
em geral. Da boa administração depende o futuro do Brasil.

Peçam informações' à'

Menores

FARIVlACIA

o ESTADO

Abrigo de
As festividades de Nossa Se- Assim se colocaram os diver

nhora Medianeira, no Abrigo sos esquadrões: Campeão': Co
de Menores, revestiram-se do rintians, invicto, com seis ponmais completo brilhantismo. A tos ganhos; vice-campeão:
parte religiosa alcançou o mais Madureira, com quatro pon
acabado sucesso. Antes da Mís- tos; 30 lugar: Bangú, e 4° lu
sa, às 7 horas, realizou-se a ce- gr: Paulista.
rtmônía da recepção de díver- Nas diversas partidas muitos
sos jovens como noviços na, foram os players que se dis
Congregação Mariana Nossa tinguiram. Morival , o homem
Senhora Medi<l:neira, ,recem- de tôdas as posiçoes, Osni,
fundada no Abrigo. Apos o ato Amadeu Floriano Valdir Ade
litúrgico, o rvdo. pe. Frederico mar e Osvaldo Ú veram 'atua-

. Hobold, capelão do
_ Ab�i�o .

e ção de grande gala.' Opuska,
.díretor d,� Congregação, dírlgíu Euclides, Lauro, jogaram com '.FIDEINEaos no�elS candidatos as mais perfeição; Xisto foi o melhor
-€xpressIvas palavras de con- zuardíão e não deixou passar
gratulação e ·de enaltecimento �illão as indetensaveis, Backes
.às prerrogativas da Virgem ,�eguíu':o de perLo c mostrou-se
Santíssima. também um zuarda-vala de
A Missa foi assistida com ;}astante recul's;s; os outros

piedade incomum e a Sagrada ruardíães não compromete
Comunhão recebida por, quasi �:am.
totalidade dos menores.:A noi- O esquadrão vencedor tinha
tinh�, aos pés da Virgem, �a esta construção:

'

Grutí nha de Lourdes, do pátio Backes; Adernar c Ivo; JDu
dos menores, reunira�-se alu- elides, Osvaldo e \Vashington;
nos e mestres, como filhos ao

I
Amadeu Hélio Pilar Laurí e

redor da Mãe, para recitar o Orlando:
' ,

sa�to Rosário e cantar as La,- Atuaram nos diversos ernba
.dainhas e outros louvores

_

a
r.es os seguintes juizes: André

Medianeira. Certamente a Mãe Vilaim Irmão Juvenal, .Ioqui
Celestial ficou satisfeita com o nha e Alcides Bonatelli. Todosrl. U,. D.N .... N. 17, 0& tU" - AG. "'ETTINATJ
dia 31 de maio no Abrigo de refiaram a contento dos mais

.-.I'V" -_ ...._ � - _._ -'- _ ....-_-..w...................w__........................... _ --.��....�....�--�--�-..�-..""'..

'( ,

exigentes contendores, o qUE: AS BAt.A'S FUTEBOL, depois de 6 anos de sucesso
muito cooperou para o brilho em S. Paulo, chégaram em Fto r i c n ó

po l
í

s.

:la preciosa tarde esportiva. São essos às' BALAS que distribuem mais prêmios
À noite o 1'8V1110. Irmão Di- no Brasil: Bônus de guerro. Rádios. Relógios, Patins,

reter fez a entrega de valiosos Bonecos Chuteiras Máquinas Fotográficos, Luvas de
prêmios aos que a eles fize-. BOj{, Bol o oficial no'4 para Futebol, Es toj.os de xícaras,
rarn jús. Lq'uí'pomentos para F'u te.bo l, Ferros Elétricos. etc.

��ui ficamos com a nossa Visitem a exposição de prêmios, na Praça 15 de No-
cronica esperando para breve vembro «Edifício Est rêl o» \
uma competição atlética, pois

,Ao •

que, no esporte-base, também B A L A S
apresenta o Abrigo elementos
de alto valor.

.

f
U
T
E
B
O
L

ACADEMIA I'CA'RLOS DE CAMPOSIIEspera-se uma renda" re
cord ". Aq_ dependêncas do está
dio Belfort Duarte serão dimi
nutas para conter a verdadeira
avalanche de torcedores, que
desde cedo locomover-se-à
àquela ótima praça de esportes,
para presenciar o magno ernba-
tf' 11p,ranáense de 1944. Entre!.!. a domicilie
............o �..��.

Rua D. José de Barros, 337 - 6.0 anda'r - Caixa Postal, 2260 - S. Paulo

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua COI!Jelbeu-o Mllfra, 4 � 5 - FONE 1.642

BERGAMO
A prisão de ventre 'é um grande mal, perturba o funcio
namento geral do or g s nisrno , Portanto, quem usar Fideine
.Bergamo. adquirirá um grande bem: - o fígado volta à
sua função normal. o estômago, os intestinos todos os

órgãos ganharão equi libr io salutar. Tratamento indicado
na icterícia De p a r e ce por completo a auto-intoxicação.

. Em sua farmácia, ou ex Postal. 1 861
SÃO PAULO

*

•

o.r B.

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doeute

.

'Ptlbr� do Hospital de Carlda-,
.

de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de Ieíte, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto nu

leito de sofrimento, etc. etc ....
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caridade) •

--- ---

�OS sofredores

XA.VIER JÁ 'l'REINOU
ATLÉ'J'ICO

NO

Dra L. GALHARDO-Ex-
\ médica. do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica o mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar.
RIO de Janeiro, onde passa a

oferecer os .seus préstimos.
Escrevo detalhadamente
nome, idade, endereço e en

pelope selado para a res-

po"ta,

Garganta
Irritada

Friccione este poderoso unguente
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as

membranas irritadas.

O nosso confrade "O Dia",
que se edita na capital para
náense, inseriu. em sua edição
de,J'o do mês em curso o seguin
te: - "No treino que o Atlérí
co realizou dia 30 do mês p.
passado, em sua praça de es

portes, o player
" Xavier to

mou parte, comandando a ar

tilharia dos aspirantes. Sua

atuação foi das mais destaca

das, comprovando assim tra

tar-se de um ótimo "crack" ..

•

Senhorita, com diplcrna de
,
com pl em-m t a r i s t a e dactilógrafa ,

o Eerece-ee para empregada de
casa' comercial 00 escr itôr io,
Inforrnaçõ es na Gerência da
«Estado".As «Balas Futebol» cumprem sempre o que prometem!
-----_.,----------

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização -da América do Sul

Amortização de Maio l1e 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Maio :le 1944 foram amor-

tizadas a.s seguintes combinações:
�

EXV TOR VIL HUA ONY UBP
Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,

poderão receber imediatamente Cf capital garantido a que têm di.Feito.
Sede Social: _ - RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO para os Estados do Poro.nd e Santa Catarina: -- CURITIBA
Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e Agentes em todo o BrasiLCORITIBA X ATJ.JÉ'l'[(�O
Curitiba, 2 (E.) - Em dispu

ta do primeiro lugar na tabela
do campeonato paranáense en-

DESCO:NTEXTES COl\'I A

PRODU�'ÃO
São Paulo, 2 (E.) - Noti

ciam de São Paulo que as re

centes atuações do Corintians.,
tôdas elas apagadas, estão dan
do oportunidade a que se esta

beleça grave crise nos bastído
res do grande clube paulista.
Inúmeros associados mostram
-se descontentes com a péssi
ma produção do onze.

,,�\)r..o VIRCI:-.J �DA �(..�
(� WETln INDUSTRIAL
JOINV/LLf

•

j
•

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ_DICO
MARIO WENDHAUSENDR.

(Diplomado peia Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do BrasU)
'l!a-lJ't", n o u o ::.erV1Ç{) ele CIÍlIllC8 Médica do Professor Osvaldo Otíveíra, médico do

Departamento de Saúde
CLI"ICA lUf;:I)!CA - Moléstias Inter-nas de adultos e crtanças, CONSUL'l'ôRI0

...� Kk;SlJJ!i:NCIA: J{na Fetipe 8chmidt n. 31l - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 11l.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde. das B às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

'tDos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Asststên cí a �lllnicipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
COXSUVl'óRIO: Rua l\"nnes Machado, 7 (Edí tfcío S. Pr-ancísco ) , fone 1.444

Consultas das 10 às I::! e das 14 às 15 llUra�
nESTDE�CTA: Rua i\1arpchal Guilherme. 5. F .. n e 7�'1

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóHIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
HESIDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI

Médico especialista em DOEN('AS DOS OLHOS
Curso "!e Aoerf'eteoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

� tJONSlJ I/I',\S - " .. Ia rnarrhã: diariamente da� 10 às 12 hs .. à tarde, excepto aos

·,_bado�. d"" 16.30 à� II! 11<)1'8. - CONSULTÔItIO: Rua João Prnto a. 7••oh ...do -

• ....Goe: 1.461 - Re8ldêncla: Rua Presidente Coutinho, ,!3.

•

, tNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

> �ormado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospítats europeus

Cllnica médica em geral, pediatria, doen-

CIlS do sistema nervoso. aparelho gentto
urtnãrto do homem e da mulher

AMlAte. Tt<cnlco: DR. PAULO TAVARliJ8

Curso de Rad!ologla Cltníca com o dr.

···''Manoel de Abreu Carnpanar-ío (São Pau

lo�. Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

nelro. - GOlbinete de Ralo X - Electro

=ciIiogratla cllnlca - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratór!o de micros

copia e análise clinica. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. SAULO RAMOS
,lIilspoeclalJstA em molést1u de !Mmh07U -

Partoe.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eetô-

maar;o, vesfcula, útero, ovãrros, apêndice,
"tumores, etc. - CIRURGIA PLÁSTICA

no PlilRtNli:O ,_ HérnJ.u, b1drocele, V&

dcoeele. Tratament.o sem 1101" e operaçio
de Hemorroldes e varizes - Fracturas:

aparelhos de Kêsso. Opéra nos lI08pltalll
de Florianópolis.

Praça Pereira e OUvelra. 10. 1I'0lle, 1.00'.
Borárlo: Du 14 ila 11 horu, diariamente.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Di::t�nós'ico precoce da tubterculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
'ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para I) tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e R.aios
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esqllina Felipe Schmidtt
Das 9 às 12 hr•. e n�. 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

";8pecialista em Doenças de 8en110-

ras - Vias Ur-ímár-ias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina àe São Paulo.
Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecçóes do aparêlho
genital feminino (Útero, ovários,

trompa" etc.) .

Cura radical das inflamações dos

an exus rOvários, n-orupas) , sem o pe

raçào r, Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da esterIli
dade,

Tratamento moderno da blenorra-

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

contrôle endoscópico - Uretl'oscopla

INCRIVEI.I

Relógios Suíços
"Ancoro", com ponteiros
centrais, tipo cronôme

tro, mostradores verte-
dos e luminosos.

Cr.$ 65,00

Para snras. ".0 1.000

Relógio Sulco, caixa puro
niquel- crômo, mostrador
só branco, tipo moderno,

pulseira de couro.

Cr.$ 98,00

RELÓGIOS BONS, SARATOS E
GARANTIDOS POR 5 ANOS

Relógio Suíço n.O 1200'

poro senhoras, caixa crõ- .

mo - niquei mostrador s6
bronco, típo moderno,

pulseira de couro.

Cr.$ 190,00

Relógio Suíço .

n.o 5.000
'pl .homem. "Ancoro" -:- 15 rubis
com e sem ponteiro central anti ..
magnético, caixa de aço-Inoxl
davel, garantido éor 10 ANOS

Cr.$ 335,00

Aceitamos pedidos de qualquer parte do país contra chéques, vales posto;s
ou pelo serviço de entregas de encomendas contra reembolso posto/.

CASA CHARLY FUNDADA EM 1937

Sobreloja Sala 3 SÃO PAULO
CHASKEL OBSTFELD

I,J • .r, II.

- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Fone: 1.663.
Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

Rua Barão de Itapetininga, 247

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

Sapataria Barreiros
Huer Cone. Mafra, 41

Aproveitem
Os mais
Tudo não

NOITES AGITADAS
As indisposições estomacais que se

revelam pela azia, náuseas, eructa

ções ácidas após as refeições e que

o impedem de dormir tranquilamen-
-X''';;4�T:---:-r--''I te, fatigando-o e amargurando-o,

cessam com o tratamento pela Mag
nésia Bisurada. Essas indisposições

-�
derivam-se da biperacidez estomacal que a Magnésia Bisu-

rada neutraliza rapidamente porque é um eficaz antiácido.

BAR E ARMIZEM
Rua V.

V-o 10

ORI[NT(Meireles, .11

PETISCOS - Roll-mops - Herril19s Picldes - Camo�
rões recheados - Sandwíchs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Posteis - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc etc.
_·_·_-.·_- ·_·__·_ ·_-_ _ -••_._ w ..-..•• ...__.

.............•..................................�

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

..•••••••••••••8••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASA MISCELANEA, distd-I Prestigia o Go"Vêrno ti ••

buido'ra dos Rádios R. C. A classes armadas, - ou !lerá.

Victor, Vávulas e Dsicos. I um "quinta -.('oh.in'Jlt4�. (Lo

Rua Trajano, 12. O. 8.1.

«Salão americano({
Recen temen te instalada

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organização de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco

dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha
mos e engradamos gratuitamente para o interior.

s. BECAK
NOVO PROPRIETÂRIO - NOVA ORGANIZAÇÃO

Avenida Celso Garcia, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO

Representante: L. ALMEIDA

Rua Vidal Ramos. 19

U!?O� (!pte�!a�deEscreve I
o "Diário de Notícias" que
merece, sem dú vicia, um regis
to especial a atitude do govêr
no do México pondo em dispo-

DR. BIASE FARACP nibilidade seu embaixador nu

Med ioo - chefe do Serv íço de Sífil'is do Centro de aúde República do Salvador, por ha-
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE ver o mesmo negado direito de

_AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VlOLETAS I
asilo a políticos e militares

CONSULTAS: das 3.às.6 h. - H.. Fel�pe S,chmidt, 46 que procuravam fugir à furi�
RES_: H.. JOlllvlle, 47 - FONE 1648

assassina do ex-presidente

DR GU ERREIRO DA FONSECA Hernandez Martinez, recente-
.

• mente deposto. Essa atitude
('JANICA 1)1<] ,\1JUL'l'OS E ('ltV\NÇAS, DOENÇ1\S DA l'l�L]j], nOExçAS VE-

''NÉRFJAS, (,OIU�',\O, FlG.'\DO, nsroxr.ico, JUNS, VARIZES, UJA�];jHAS ANTIGA::>. do govêrno mexicano dernons-
CO:\SUL1'ómO - Felipe Sr-hmidt - 34 (2 às 4.30) tra; mais uIna vez, a decência

RESIDÊ:\CIA - ],;"ueves Júnior - 179 - Florianópolis. 1'ELEF02\E - :lI764
'rodes o, dias j.eia manhã em Palhoça e Santo Amaro,

.

e a Iirmeza conl que o México
Os chamados à uarde ou ;) noite devem ser feitos por intermédio do Farma- d

-,

cêutíc-o Ar-mando dAoarnporu '1", F'a-rmácia São Luiz, na Palhoça. tem procura \. manter nao so

Atende chamados a qualqur-r hora do DIA ou da XOI'I'E. UnIa linha favorável ao ideal
----- -_._----- ---------_.- ------------

democrático, no conjunto de
sua atuação internacional, co

, 'CIRURGIA GEHAL - AI,TA CmURGIA - lIIOI.ÉS'l'IAS DE SENHOI�AS - PARTOS mo também aqueles princípios
Formado peja Faculdade de :l1edicina da Un.iveisídade de São Paulo, onde foi

Assistente por vár ios anos do Serviço Cirúrrg ico do Prof. Alípio Correia Neto, que constituem o patrimônío
Cirurgia do estômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, tiróide, rins, d

.

liberal d
-.

próstata, bexiga, útero. ovár ios e uorupus. Varicocele, hídn-ocele, varizes e hérn ía. as conquistas 1 eraIS o <11-
CONSULTAS: ···t d t

das 2 às 5 horas. à Rua F'elipe Schrn.ídt, 21 (altos da Casa Para íso) . Tel. 1.598. rerto as gen .es.

RESIDÊNCIA: I-vua Esteves Júnior. 179; Tel. M764 A concessão do asilo político
------- ---------- -------------------

não é, rigorosamente, um ta-

DR. MADEIRA NEVES VaI', mas um dever. Constitue

prática incorporada à tradição
do liberalismo, e exprime o re

conhecimento de que a vida

política se coloca num plano
especial, próprio dela. Não re

presentando de maneira algu-

Dr. L IIURO D "UD I
ma interferência nos negócios

11 11 nll internos do Estado, ou sequer
preferência pelas correntes

que, dentro dêle, disputam en

tre si o poder, o asilo político
significa, antes de tudo, o res

peito devido a homens- que,
não sendo criminosos comuns,

se acolhem, na adversidade po
litica, à proteção de uma na

ção estrangeira.
O ato do govêrno do México

retirando do seu posto o em

baixador negligente, que dian
te de um revolucionário, sob
perigo imediato de ser passado
pelas armas, se recusou, ainda
assim, a dar-lhe asilo na Em

baixada, há de ficar, nos anais
do Direito Internacional PÚ

blico, como dos mais eloquen
tes a favor de um bom princí
pio, de uma doutrina sadia,
que só os govêrnos totalitários
não adotam. No caso em aprê
ço, muitos dias não se haviam

passado, e esse mesmo revolu

cionário, deposto o presidente
ditador contra o qual se rebe

CIrur&1a e OrtopedJa. Cl1nJca e ClrurC1a Iara, volta à sua pátria, acla
mado e prestigiado. Assim,
pela sua própria natureza, é a

vida política; o criminoso de
ontem póde ser o govêrno de
amanhã.

·OR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

tio torax. Part08 e doenÇ3ll de ..,nboras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
r!amente das 15 às 17 horas. RESIDlI:N·

r:IA: Almi.r='" Alvim. 36. Fone 7151

DR. REMIGIO
CLtNICA M:eDICA

Moléstias Internas. de Senhoras e Crl

t.nças em Geral. CONSULTóRlO: Rua

li'eltpe Schrn!dt - Edlficlo Amélia Neto.

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

SIDlI:NCIA: J Larqo Benjamin
Constante. 3

HELENA CHAVES SOUSA
IilNPJilRMJi:ffiA OB8T1l1TRICA

(Part.elra)

Diplomada pela MaternJ.dad.

de Florlan6polhl
Atelldfl chamadOt'l .. Q.alQ ....

hora

Praça da Bandeira, 1Il! - .ob.

(AntiKo LarJ{o 11 de lIalo)

nesta capital, para ondu

lação permanente, equi
pado com todo conforto,
Ta está funcionando o

"SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visco!1de de

Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizon te").

módicos e

garantido
Preços
serviço

SEGUROS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PÉLES
Artig'os para seaheras

Boléros de péle desde "
.

Renards Alaskas à .

Martas, par .

Renards Isabél .

Argentês finíssimas á .

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

tupendamentes baratos.

;
\

CAMA E JANELAS
EDREDONS de seda, duplos, feito á

mão, á .

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

Filet á mão, metro .

Stores superiores á .

Tecidos para cortinas, linda padro-
nagem, metro .

Artig6s para homens
Capas de gabardine, pura lã á
Capas de chantung, duplas á .

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

Fin.íssimas capas de gabardine, iguais
as vendídas na praça a 500,00
por .

Sobretudos de córte elegante e supe-
rior qualrdade á .

'Sweters algodão. á .

Bweters pura lã á .

Sweters pura lã c/ mangas compridas"
á

.

Casemiras de lã, corte (gde. pechim-
cha) .

CASEMIRAS FINAS, recebemos o

que há de mais moderno .......•

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

1.590,00 _-lI'ARELHO IH; .TAN'l'AR, CHÃ: E
('AJi'É (Ingleses) ainda temos al
guns, por preços cenvídatívos.

S};DAS
Kirnonos, acolchoados á .

Jogos de Jersey á .

Calcas de Jersey á .

Can1isólas finíssimas á .

ASTRAKAN SEDA métro .

Blusas de seda á .

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

LAS
Manteaux de pura lã, tipo reclame á
Manteaux de superior qualidade, á ..

Manteaux com forro seda, últimos
modêlos á .

Idem, idem em lãs lisas, confeção
finíssima á .

TaiUeurs de pura lã á .

Blusas de pura lã desde .

TAPETES

Cruzeiro 0,50x1,00
" 0,60x1,20

1,20x1,80

1,60x2,30

2,00x3,00

.

oi
....•...•.••

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

,

95,Oil
135,00

20D,o()

235,09
135,00
35,oG �I

•

m .ulslonendo a merchs da s: a SENSA( O iAl

e VIlORIOSA LI lU.IDAÇl 8, tom o acréscilT.o

cai f.E:EW-'lINrA\ l'OfIDAl>ES DE ESTAÇÃO e

a.inda com uma MAIOR BAIXA DE PREÇOS

375,00'

OOELAR,

"

Smirna 2,00x3,00 .

Oriental 1,20xl,8D .

Bagdad 2,00x3,00 .

Temos ainda 1 CHIRAt legítimo,
2x3, fabricado no Marrocos Fran-

cês, flor .

j

39,06

50,00

175,o(}

395,0()

490,00

370,00

255,00

1.080,00

3.900,0� .,.

A185,00
26,00
16,00

8,70
se ufana do êxito obtido, ao mesmo tempo

que m3nifts:a o quanto lhe é sinceramente

grato o fato de representar essa sua liquidação
um O;(lDIDO E REAL FAUTOR DE ECONOMIA

para a POPULAÇÃO FLORIAMOPOLlTANA, i quem
TANTAS ATENÇOES DÉVE!

Casaquinltos para meninas
e meninos!

Capinhas colegiais
e sobretudosinhos.

260,00
245,00

Legítimos PanneBux franceses

Cengeleuns e passadeiras
de Ccngoleum !

375,00

345,00

375,0)
14,00
40,00

59,00

125,00
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Não há exagêro em afirmar que s6 o insucesso espera

aqueles que não adotam o hábito do barbear diário.
uma barba por fazer dá impressão de desleixo, e o

desleixo a ninguem recomenda, O homem que S', apre
senta sempre bem barbeado desperta simpatia e con

segue êxitos, Com um aparelho Gillette e as lâmi-
nas Gillette Azul legiti-

G-= 1I1le��_emas, poderá barbeas-se lmJHI li; (li;diariamente com rapi-
dez, economia e higiene. c. Posta11797 - Rio de Janeiro

-'c;,-:_:::_:;_;;':;;;;''c ,::::;;,:- -:- --; ;--,: -

-' 'c-;:;; -;;:_: -,
,- 'c":-;;;;- ;'--; '0\]

USE G!tlfTTE, SEGUNDO ,)

:; �:f�:Z�&� �;�:!��� I
CUMPRE TER BÔA APARÊNCIA!

Uma borb1J 1'0:- faze!":- desagrada!

Informam de Londres que o avanço, É de interêsse comum

exército subterrâneo da Euro- que, por essa ocasião, não
pa foi advertido para que se abandoneis, sob nenhum pre
afaste das estradas, por ocasião texto as imediações de vossa
da invasão aliada, Um porta- aldeia ou cidade,
voz do general Eisenhower, fa- - Nunca permitais nunca
Iando em nome deste e do pró- que os alemães vos atraiam pa
prio Q, G, do Comandante Su- ra as estradas. Há nisso um

premo, dirigiu ao "Exército do grande perigo. Como sempre
V", no Continente, pela quarta eles vos utilizarão para seus
vez nos ultimos quinze dias, as próprios objetivos.
seguintes instruções, entre - O lugar mais seguro con
outras: tra bombardeios é qualquer

- É possivel que forças mi- ponto abaixo da superfície do
litares inimigas mandadas ao solo.
combate, passem por vosso diS-1 - As adegas são os lugares
trito. É essa a melhor ocasião i mais seguros das habitações,
em que podeis perturbá-las e' mas devem ter duas saidas e
obstruir-lhes o caminho e o I estarem resguardadas de inun-

dações. lugares seguros, mas não de- - Não penseis que há um
- Quando ouvirdes tiroteio, vem estar muito longo de vos- dia marcado nem uma hora

recolhei-vos 'ao interior de vos- sas casas. marcada, em que cada um de-
sas casas e não chegueis às ja- - Auxiliai os demais a en- verá agir em determinado lu-
nelas.

.

trar par os abrigos. gar e que, depois disso, tudo es-
- Uma trincheira profunda - Conservai sempre algum tará acabado.

e estreita que não tenha mais alimento pronto para ser leva- - Deveis receber os detalhes
de um pé de largura na abertu- do convosco para o abrigo. das ordens gerais da parte de
ra, sempre uma forma razoavel - Enchei de agua todas as vossos próprios chefes, que sa

e bastante de abrigo. Deve ser vasilhas disponíveis. berão o que cabe a cada um

coberto, para evitar a chuva. - Tende sempre à mão rou- fazer.
- As pedreiras, caver,nas e pas quentes ou cobertores, - Todas estas instruções e

grutas, e as casamatas abertas uma capa, uma lâmpada, uma operações devem ser praticadas
na rocha, _

são muito seguras, faca bem afiada, uma pá e levando em conta as vossas

principalmente quando afasta- uma picareta. ,próprias circunstàncias e difi-
das das estradas. - Lembrai-vos de que, as- culdades.
- Os bosques cer-rados, prin-l sim que acabar um combate, - Enquanto isso, são índis-

cipalmente quando têm uma os exércitos aliados precisarão pensaveis agora a paciência, a,

espessa vegetação rasteira, são de cada um de vós, precaução e a disciplina.

SEJA SUA PROPR�A

Em 'combinação com o Banco Cruzeiro do Sul
SIA São paulo

MATRIZ: Rua São Bento, 45 - São Paulo Telefone, 3-3255··Fone, 938
Resultado Oficial do Sorteio do dia 31 de Maio de 1944

I.' Prêmio da Série C. n. 543�09 - Premiado com uma construção no valor Cr$ 100.000,00
'Série A Série B

Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10.00Ô,00 Cr. $ 20,000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 60.000,00 c-. $100.000,00

Empresa «Líder» Construtora Ltda.

Prêmio Titulo n. o 15183 Uma construção de
" "" 25183 - Um terreno de
" " 35183 - Um terreno de
" " 45183 - Um terreno de

5.0" "" 55183 - Um terreno de
10 Prêmios - Os títulos com o final n." 5183 (Milhares)
100" "" " 183 (Centenas)
120" """ ,." 15183 (Invertido
240" """ "" 5183 (Invertido

1000" """" 83 (Dezena)
10000" " " "" 3 (Final)

4.0

Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas,
'fazem envelhecer, E as Defenda-se contra esses se

Senhoras, que deles p a- frimentos, que são evitaveis,
decem, o sabem muito bem, Use A SAUDE DA MULHER
Taes são as Irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo
no funcionamento do deli- roso, o poderoso remedia
cado organismo feminino, traz no nome o resumo de
como excessos, faltas, pe- suas Virtudes, A SAUDE DA
riodos dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de
certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

Total dos prêmios distribuidos em ccrdo série Rs. Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

(a) ANTÔNIO MUNHOZ
Dirvsuper ,

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

a) ROGERIO AG�RRE
Gerente geral"

o próximo sprteio será realizaClQ a 28 ele Junho de 1944
O resultando do sorteio é irradiado pela" Rádio Excelsior" de São Paulo, às 17, 18, 19 f' 20
horas e pela "Rádio Tupi", do Rio. às 21,15; serà ainda publicado nos jornais "Estado de S.
Paulo", "Diário de S. Paulo", "Folha da Manhã", e Folha da Noite", de S. Paulo, e pelo "O

Globo", e "Jornal do Brasil", do Rio. no domingo seguinte ao dia do sorteio.

ATENÇÃO: Solicitamos aos nossos digníssimos associados a fineza de pôrem os seus títulos
em dia, evitando-se, assim, dissabores futuros.

Escritório da Líder e üeblnete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Completou-se o cereo de Mitikyna
CHUNG-KING, 4 (U. P.) -. o CÊRCO DE MITIKYNA, PRINCIPAL BASE JAPONf: SA NA BIRMÂNIA SETENTRIONAL. FI·, �
COU VIRTUALMENTE COMPLETO, QUANDO COLUNAS SINO-AMERICANAS MARCHARAM SôBRE A C!DADE� PELO NORTE'
E SUL, E AS TROPAS "CHINDITS", PEtO OESTE. os CORRESPONDENTES DAS. EMISSORAS AMERICANAS INDICAM QUE
AS TROPAS SINO-AMERICANAS JÁ OCUPARAM METADE DA CIDADE DE MITIKYNA, ENQUANTO QUE UM COMUNICADO

INDICA QUE OS CHINESES ALCANÇARAM A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.

Várias mulheres e muitos zebús • • •

Rio, 4 (C. P.) - Em Belo
Horizonte, o Tribunal de Ape
lação deferiu o pedido de "lia
beas-corpus

"

ímpetnado a fa
vor de Francisco Vieira Bel

fort, ramoso barba azul pau
Lista, preso no munícíplo de
Cassia. O acusado foi senten
ciado por crime de bigamia,

tendo cumprido a pena na pe
n ít.enciárta de São Paulo.

O extranho personagem, ca

sado várias vezes e com todas
as esposas ainda vivas, tornou
se neste Estado grande criador
de zebú, tendo ganho milhões
de cruzeiros que gastou com a

.,

sedução de moças, senhoras..
casamentos ilegais e ligações
Ilícitas. O "habeas-corpus" foi
concedido por unanimidade, em
vista das diligências recornen-.

dadas pelo Tribunal mineiro
terem sido favoraveis à medi
da até ulterior decisão judiciá
ria.

Fio rianõpolis, 5 de "unho de 1944

Os Aliados ocuparam Roma
Nápoles, 3 (U. P.) - Tu- be-se ao mesmo tempo que La

do indica que as fôrças aliadas nuvio foi totalmente isolada
estão em condições de contí- pelos norte-americanos, que
nuar destruindo, uma após ou- já se encontram em Monte Cas
tra, as linhas de resistência do telacio, a 10 quilômetros :1O

inimigo. Outros despachos sa- norte de Velletri. Outros de s·
Iientam que o Quinto EXérci-l· tacamentos

das Nações Unidas.
to capturou, ontem, mais de chegaram aos arredores de t

1.000 soldados nazistas. Sou- Genzano.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

15.000 prisioneiros
Napoles, 4 ·-U·P.-- Com a captura da capital italiana foram

aprisionados mais 1.000 soldados nazistas. atingindo assim a 15.000 o

número dos prisioneiros feitos desde que se desencadeou a atual
ofensiva na Itália.

NUNO� EXISTIU IGU;::;l

Caso curiosoArfilharia
ferroviária

Imediato
Rio,4 (C. M.) - Foi noticia- cumprtmento

..

do, em S. Paulo, que a família
Rio, 4 (A. N.) - Na manhã de Humberto de Campos pre- Rio, 4 (A. N.) - O diretor

de ontem, o presidente da Re- tendia recorrer á justiça para geral do Tesouro Nacional ex
pública inspecionou, nas otící- reclamar os direitos autorais pediu a seguinte circular: "De-
u as "Trajano de Medeiros" , claro aos chefes, diretores de'

de obras atribuídas áquele es-
no Engenho de Dentro, o novo serviço ou repantições do Mi-

critor, "recebidas" por um me-
material de arttlhama ferroviá- nístérío da Fazenda que ás de-díum e publicadas pela Federa-ria. Naquela dependência da cisões dos Conselhos de Contri-

ção Espirita BrasiIeira.
Central do Brasil, hoje cedida bunites e Conselho Superior de
ao Exército, a diretoria do Ma- 1"""--------.----_ Tarita, passadas em julgado, de,
terial Bélico prepara o referido D· "t P

·

.

I ve ser dado imediato cumpri-
material, que virá prestar à de·· r. lIf Dr erelra menta, não sendo admissível,
fesa nacional os mais relevan- 'e OII·Vel"ra sob qualquer pretexto, índébíta..
tes serviços.

I
interferência de atuantes por

Clínica Geral de Adultos meio de reclamação, represen-
AV I SO Doencas das crianças tação ou qualquer outro com

- � Laboratório de Análises intuito de impedir ou protelar

Dr. M. S. "avalcant.· Consultas diariàmente, das I a execução".Roma, 4 (U P.) - As colunas aliadas que atravessaram os pór- U 3·6 da tarde, na rua Nunes
tões da capital do fascismo encontraram resistência apenos esporádica Machado,7 (Ed.S. Francisco)de alguns grupos de nazistas, que não puderam seguir o grosso de De regreaso de sua viagem Isuas fôrças. Sabe-se que a evacuação de Roma foi ordenada pelo REASSUMIU SUA nlHICA Res .

rua V'sc O P t 74
eFührer», que, com isso, pretendeu resguardar da destruição os monu-I _--::�:-::'::':-:::::::::::1:::::'�u::r::o�r::e�o_,-:::::.�mentos e obras de arte desta histórica cidade. Das 3 às 6 hs. ._.- ------ .

I Rl,la Fernando Macnado, 11 ARM liNDO VIAN"O presidente Roosevelt falará hoje a li
Washington, 4 (U. P.) - O presidente Roosevelt fará hoje um

No En�rEposto ( (Mandl·nbo)discurso, referindo-se à lib9rta�ão de Roma pelas fôrças das Nações do Leite
Unidas. Essa comunicação foi feita ontem pela Casa Branca, depois A Liga S. Pe-
da notícia sôbre a entrada das fôrças aliadas em Roma Com a Iiber- Rio, 4 (A. N.) - O presiden-
tação da Cidade Eterna, está·se esperando, a qualquer momento, a

dro, por seu

notícia de abdicação do rei Vitorio Ernorruel , que prometeu deixar o
te da República, em companhia p resid ende .

govêrno logo que os aliados chegassem a Roma. Nos meios bem infor de altas autoridades civis e Pedro Evar-is-
modos se acredita que o discurso de Roosevelt possivelmente estará militares, deixando as oficinas to Dias, vem, por meio dêste,relacionado a esse fato, de grande importé1ncia para o povo italiano. "Trajano Medeiros", dirigiu-se convidar seus associados. tarní-

iIfialrovfiêb--iíéfe·iiiíe�·se"·e···âcusa·-·á···-fltõ �a�ant�;�����'d�fi���,e q�:i�� :�aess;u:�í:e�ar���ÁNa;bgo�I��
está sendo construido pela co- NA (MANDINHO) para a mis
missão executiva do leite. Êsse

sa que, em sufrágio da alma
entreposto, com capacidade pa- de seu saudoso consócio, man
ra 500 mil litros, será o maior da rezar amanhã, 6 de junho ás
do mundo, encontrando-se pro- 7,30 horas, no Altar de Na.Sa.
vido das mais modernas insta- de Lurdes, da Catedral Me.
Iações. O interventor Amaral troporitana, A todos que com
Peixoto, acompanhado de mem-

parecerem ao referido ato de
bras da Comissão Executiva do

nossa Santa Religião, antecipa
Leite, recebeu o presidente, seu eterno agradecimento.
convidando-o a percorrer todas Florianópolis. 5 de 6 de 1944.
as .dependências do Entreposto, •.._._ _.._ - - -_....,..,..,...."."

que será servido por três li- Comprar na CASA MISCE·
nhas férrea. . LÂNEA é saber economizar.

Nova Iinh)iI de defesa
Londres, <I --U.P.-- O alto comando alemão emitiu um cornu

nicado anunciando que a luta continuará na Itália, vem esmoreci'
mento, para assegurar à Alemanha a vitória nesta guerra. Os ale
mães estão fortemento entrincheirados a noroeste da cidade Eterna.

Saudando os libertadores
Roma, 4 -·U.P-- A população de Roma, logo após a entrada

vitoriose dos aliados, formou extensas alas, cobrindo com flores os

ombros dos bravos soldados libertadores.

Além da cidade
Roma, 4 (U, P.) - Uma poderosa formação de tanques e elemen

tos motorizados do 5' Exército já passou além dos limites da cidade
de Roma, para o norte, deixando atrás de si uma fôrça menor para
manter a ocupação do capital.

Pouca resistência

GRATIS!

Nova Iorque, 5 (U. P.)
Uma declaração, transmitida
pelo Q. G. de Mihailovitch, na
Jugoeslavia desmentiu que
suas tropas estejam colaboran
do com as fôrças alemãs de
ocupação, ao mesmo tempo que
fez convite aos corresponden
tes de guerra para que visitem Draja queçrepetidas vezes suas

o Q. G. investigando, afim-de- fôrças têm sido atacadas pelas
-que os aliados fiquem inteira- tropas de Ti.to e acusa os guer
dos da verdadeira situação. A rilheiros de quererem impôr
declaração de Draja qualificou uma "pequena ditadura" ao

a acusação contra êle de "fic- povo jugoeslavo .

'P.,-_-,_-_-_-.-_-.·_-..-..-_-_...-_-..·_-.·.-_-.-_-..-_-.....-_-_Waa-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-.- ._...-�

-c==----------�-----------�

Quer receber ótima surpresa, que,
o fará feliz e lhe será de valiosa.
utilidade? Escreva a Soares, Caixa
Postal, 84, -- Niteroi, E DO RIO.

Petrõpolis sem
fósforo!

Rio, 4 (C. M.) - Petro
polis está, no momento sem.

fosforas, sendo ignorado o mo

tivo determinante do facto.

ção estúpida", criada pelos
propagandistas, aliados dos
nazistas. Preveniu que essa

propaganda ameaça a unidade
do povo jugoeslavo e criticou
o apôio dos aliados aos partt
dários de Tito. Disse, ainda,

o CATARRO
PODE CAUSAR'
ZUMBIDOS E

SURDEZ
UM REMÉDIO QUE ELIMINA O,
'CATARRO NASAL E ALIVIA O

ATURDIMENTO CATARRAL
São poucas as pessoas que dão

importância e tratam a afecção ca

tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um· mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e",
paulatinamente, minar a saude ge
ral.
Se V. S. padece de. catarro, não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitôs casos, porque S11@'

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas rnu

cosas,
A volta da respiração f'acil, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca

tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazível, mais
alegre. Para seu pr-óprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmint.

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

Coletcria Federal de
São Joaquim

Foi tornada sem efeito a no

meação de Wi1ly Sousa para o

cargo de escrivão da Coletoria
de Rendas Federais de S. Joa
quim. Para êsse mesmo cargo
foi nomeado Sa�uel Carvalho.

o
Vai·e ..verft dos

madeíra bombard�lrostabelamento da
Informam de Marcelino Ra

mos, 4.
Causou, aqui boa impressão

a notícia do tabelamento da
madeira, nas bases das cota
ções de novembro próximo pas
sado, as quais parecem satisfa
zer aos reclamos dos constru
tores.

Argumenta-se, porém, que
essa solução não resolve o pro
blema da "casa própria" e das
construções destinadas ao ope
rariado, visto que as madeiras)
ao preço das cotações de no-

-, Moscou, 4 (U. P.) - Bom-
vembro p. passado, ainda e11- bardeíros .americanos aterris
carecem os alugueis em 40 a saram em bases norte-ameríca-
50%, nas bases vigorantes em nas "Algures" na União Sovié-
1941 e que foram estabilizadas tica, depois de terem bombar
por lei. Sugere-se que, em fa- deado objetivos eixistas na Eu
vor destas construções, devei-ia repa oriental, efetuando a prí
ser criada uma taxa de sacrifí- meira operação de "vai-e
cio, de 2 a 5%, sôbre as fatu- -vern ", na história da guerra.
ras do embarque, pagáveis em A v i õ e s norte-americanos
madeira e em benefício das"Mustangs" e russos "Yaks "

construções do lugar. Essas foram ao encontro e escolta
madeiras, então, seriam vendi- ra111 ás bases norte-america
das a preço 1111n1mo, para a nas, as "Fortalezas Voadoras",
construção da "casa própria" depois de ter sido realizado o
do operariado.

) bombardeio.

13.917 carros
a gasogênio
S. Paulo, 4 (E.) - As ulti

mas, estatisticas acusam que
trinta por cento, ou sejam ....

13.917 dos automóveis de pas
sageiros de S. Paulo são movi
dos a gazcgêuío.
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