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Pela .rapidez do avaneo aliado
LONDRES, 21 (U. P.) UM INDICIO DA RAPIDEZ COM QUE OS ALIADOS AVANÇAM NA PENíNSULA DE CHERBURGO
ESTÁ NO FATO DE AS úLTIMAS LOCALIDADES OCUPADAS SE ACHAREM COMPLETAMENTE INTACTAS. EVIDENTE
MENTE, OS ALEMÃES1 EM RÁPIDA FUGA PARA SEU úLTIMO BALUARTE, JÁ NÃO MAIS TIVERAM TEMPO DE LEVAR
A CABO SUAS COSTUMEIRAS DEMOLIÇõES COM QUE TRANSFORMARAM EM RUINAS FUMEGANTES LOCALIDADES
: QUE SE VIAM OBRIGADOS A EVACUAR.

LONDRES, 22 (U. P.) � "A bomba voadora alemã é a

mais moderna e mo'rtífera torma de ataque à população civíl".
Assim foi definido, por sir Alexander, primeiro lord do Almi
rantado Britânico, o novo engenho naztsta, simples arma ter
rorista, fruto do desespêro. A propósito, notícias de Zurique
acrescentam que os próprios técnicos militares alemães estão
desapontados com a bomba, que só pode ser aproveitada pela
pirotécnica de Herr Goebbels. Ademais, revela-se agora que a

máquina em questão é tão delicada, que requer mil-e-um cui
dados, para a sua preservação antes de ser posta em uso. Os
alemães são obrigados inclusive a conservá-la permanente-

Estarl·a travando-se colossal batalha navalmen�01�u;�E�,ni2ert6�r�.�e25 ;á;i�sgl:r��a�����s d�e Z����la_
gem dos " aviões sem piloto" alemães caíram em poder dos

. ... _ . norte-americanos, na península de Cherburgo A notícia foi
Pearl Harbour, 21 (U. P.) - ·,contro serra dos mais decisi- çoes contra os Japoneses, es- .. di d I BBC t '. �

-

Tudo indica que o maior e11- "OS, corroborando, assim, a tão silenciosas. Isto é sinal de IdrI a la a pe ad· . ., dque dacrescefn b°U_ est�rem afgora ?S al,Ia:
1 d d J 11 r· ti teri dI· I

_.' I os na posse os segre os e sua a ricaçao O ato nao so e
contra nava es e a oata la .mrrna .iva an enol' o a n11- que as operaçoes

contll1uaJ11I lndi da desorz
. - .

t t
..

. . . I _ 11l lce a c esorgalllzaçao relnan e en re os naztstas em Cher-
da Jutlândia na guerra passa- ante norte-amerrcano. Nimí ez nos arredores de Saipan. Nao b t bé dá 1· ci f ld d d'

.

da já está sendo realmente tra- .crescentou que os norte-ame obstante, é grande o otímtsmo urfo, CO�110 al� e� a a�s a la o� a acu a e e responder
vado entre as esquadras norte- rieanos tinham esperado essa uas autoridades navai� 'l1o�te- tao erronsmot aI ebmaob, se e que va e mesmo a pena perder o

_

d
.

d empo com a a om a .. o

americana e japonesa. Depoi s .eaçao os Japoneses ao .. e- americanas, quanto ao desíê
que o almirante Nimitz anu t- sembarque nas ilhas Marianas cho da batalha fadada a ser.

ciou que um total choque esta- ,) que a Quinta Esquadra �sta� por suas pi oporções, a sepul
va iminente se é que não co- la preparada para enfrentar urra do poderio naval n ípôni
meçára ainda, também a rádio .ôda a frota nipônica até hoje co. De tato, há índícíos de que
de Tóquio anunciou agora que tão arisca ao combate. () Japão H-solveu, finalmente, D b duma batalha está sendo trava- ,:'

aceitar a batalha decisiva, qU8
esem arque e

da entre às Filipinas e as ilhas Washington, 22 (U. P.) t pa ru asMarianas. Um porta-voz naval As estações de rádio da tr.ita ?] alJi;ll:ante.Nimitz há ��u�tO ro S ss
A

f.
A • i n e viun a propondo. Adruitin-L H 1·.· kí 21 (U P) ·0japones a lrmou que esse ell- llorte-amencana, em opera- d f t

,.

ho
í e 3lll i, ..-

Vurfõsó�··câsó'--íré·-·lecôiídldade·---p·-·reéô-éé ���!:�?���3�'���� �i�;�:u��:���)� ���l�l����� �:��:; ru!���:��;:
das do continente, desembar

São Paulo, 21 (A. N.) - Comunicam de Santos o seguínte i -ruuitc. csperavamos esta CO0-
caram nas ilhas Koiviso, sob a

"Caso êuríoso de fecundidade precoce ocorreu nesta ehlade, peracã.. de �lOSSOS amigos ()S
proteção duma cortina de fu

Uma menina de 12 amos deu à luz uma crrança (lo sexo femini- Japoneses". Referindo-se aos

d 3 ·1 700 dí
- .

\. acontecimentos, disse o secre- maça. Os soviéticos consegui-
no pesan o qUI os e g-ramas e em con içoes uorrnars•. '

ram estabelecer uma cabeça-
menina-mãe, que é de eomplefeão robusta, casou-se com 11 tário da Marinha ser mui pos- de-ponte, que está sendo alar
anos de idade e reside, nesta cidade, em companhia de seu es- sível que os nipônicos tenham

gada em ferozes combates.
pôso', que tem 20 anos". reun ido toda a sua esquadra

para enfrentar a Quinta Frota

ComoOs russos avançam sempre ����d�nsi�e����es�l f��t���ii:;-i� LONDRE�� (��pli�a�âm�a !?��11��I?��
da pelo al-nírante King, q' te, nístro Lytleton reportou-se hoje às suas declarações sôbre a

MOSCOU, 22 (U. P.) - As fôrças russas, prosseguindo sua j
a certa altura, atalhou: entrada dos Estados Unidos na guerra, declarações essas que

marcha, já estão a mais de 20 kms. além de Ví ipuri. A despei- r • Não me causam preocupações tanta celeuma provocaram nos Estados Unidos. Explicou o ar.

to da fulminante arrancada de Govorov e de seus rápidos re- os resultados da batalha". Lo- Lyttleton que formulara mal sua resposta a uma interpelação,
sultados, os r.us��s não se deixam ímpressícuar pelas perspec-, go que sur.riram as primelras :l1a� que. absolutamente não quisera. afirrr;ar que os Es.ta�os
tivas de armlStl�lO e, f�zem todos .os. preparativos para levar notícias do gigantesco eneon_11JmdOS tlllh�m �rovo�a�o o ataque .JaPo�nes. I'llfon�a-se, al.;
seus soldados a�e o .últ.imo _reduto l�lmlgo. A lmprensa russa, tro, a emissora de Tóquio pr, _ da, que o primeiro mlll�stro Chu:-cAhl�1 ja confereI�clOu telefo

a seu turno, assinala que nao havera enquanto nao forem der- palou que as perdas norte_ame_llllcamente com o smbalxador britãndco em Wash lngton, lord
rotados os exércitos da in-y�são.. .

ricanas eram elevadas, e 1'.2 Halifax, sôbre o incidente.
E recorda o penoso SltIO de Leningrado, particularmente a batalha continuava. Outra. I ------------�-------------

no inverno de 41 e .42, quamd� os finlandeses, afim:d� me.lhor I irradiação anterior, de Tóquio, 32 O OO saca� de c ,-meDtoservirem o an-:o naztsta, t��o flzera�n para cortar a unica Iínha afirmava que, na sexta-feira, ade cOll1unicaçoes que Lel1lhgrado unha pelo lago Ladoga. fôra afundado, próximo à ilha
&

de Guam, um poderoso encou- RIO, 21 (A. N.) - A Coordenação da Mobilização Eoonô-

a cruz e a caldeirinha raçado estadunídense de 45 mica divulgou a seguinte nota:
mil toneladas, da classe do "O Seton de Construções Civís informa que o Ministério
"Iowa", e avariados outros da Aeronáutica já colocou à disposição dos interessados cerca.

dois encouraçados • e quatro de 32 mil sacas de cimento para reposição de quantidade equí
porta-aviões. De fonte amerí- valente que, por interferência desta Coordenação, foi cedida.
cana, contudo, nada se inter- àquele Ministério por firmas desta praça, para atender, em de
mou, até o momento, sôbre os terminado momento, necessidades inadiáveis. 'I'ornando pú
resultados das operações na- blica esta comunicação, fluer o Setor de Construções Civís
vais. agradeeer e ressaltar o espírito de cooperação e elevada com-

'" preensão com que tôdas as firmas solicitadas atenderam o

apelo" .

o
Ano XXX I FloricHlópolis- Quinta-feirai 22 de Junho de 1944, H. 9138

linda as «bombas voadoras»

o )tAIS A�Twn lHARIO DE SA.NTA. CATARINA

Proprietário e Ojretor-ger�nte - ALTINO FLORES

Londres, 22 (D.P.) - Grande multidão aclamou o r ei

Jorge VI, quando Sua Majestade inspecionou, ontem, os des·
troços causados por uma «bombq vOêldora') no sul da Inglaterra·

Entre
MOSCOU,' 21 (U. P.) - A Finlândia encontra-se agora

entre dois fogos, pois se os avanços russos tornam imperioso
um pedido de paz, do outro lado Hitler ameaça tomar represá
lias contra o govêrno de Helsinki. 'O ministro alemão naquela
capital realizou uma "demarche" junto ao govêrno finlandês,
procurando impedir que êste formule pedido de paz, �imu�ta
neamente, se afirma em Estocolmo que o general alemao Dletl

seguiu a toda pressa para Helsinki, afim-de conferenciar com

o presidente Rytki, enquanto que o gen�ral JO,dl, outro chefe

militar nazista, entregou ao �l1arechal fllllandes Manne.rheLll Washington, 21 (U. P.) - O
uma mensagem especial de, :r:ltler. Presume�se qu� .Berhm es- sr. Forrestal declarou que a

teja ameaçando com repl'esahas e prometendo auxlllO, ao mes- frota norte-americana do Pa·
mo tempo. Provavelmente _o '.'Fuehrer" _pretende mandar aos cífico possivelmente encontrou
seus al,iados um gene,ral teclllOO em retIradas. toda ou parte da frota japone-

_ " ,sa em águas do oéste de Sai-

Se nao � «reclame» ... pano Mais a_diante, rev�lou.que
7:,. ,.

uma frota Japonesa foz avzsta·
RIO, 21 (Ao N.) - lIa dIas, fOl dlvulgado que estava sen- da várias vezes nestes últimos

do empregado pelos aliados, nos países que iam, sen�o. libe('- dias, em pontos distantes 800 e

tados, na África, Itália e, agora, na Framça, um lllcetIclda re- 120 kms. a oéste de Saipan.
volucionário o-rande conquista da guerra, capaz de destruir Por fim indicou não estar de
todas as pr�g:s que danificam a agricultura, além de pulgas, posse dúma informação defi
percevejos, piolhos, etc. nitiva quanto à batalha trava-

Êsse inceticida, conhecido apenas pelas iniciais "D. O. T.", rk. entre unidades americanas
estava sendo empr�g8ido tambéJ?-1 con:_o agente poderosíssimo e jappn�sas - já an,unciada De cabelos ou'dulados ans 2 anos de -Idadenas epidemias de tlfo e outras lllfecçoes, com resultados sur- por Toquw; - mas frzzou que I

,r

'preendentes. Lendo a notícia, Otto lteinbring procurou os júr- algumas indicações revelaram RIO, 21 (A. N.) - O renomado psiquiatra j\[a,l'tagão Ges-

nais para esclarecer que se trata duma descoberta suíça, em-I que as fôrças estadunidenses I teira,
falando a respeito (lo aJo do juiz que mandou retirar um.\

pregada, agora, pelos aliados e que" Do O. T." já está no Bra- encontraram a armada japone-· menina (le 2 anos de idade' (lo poder {le sua genitora l}or estar

sil em forma concentrada, devendo ser entregue ao emprêgo: sa. Indicou, também, que na-
I
sumetendo a filJla a uma ondula�ão llermanente, frisou que,

do públirco 100-0 que as autoridades competentes concluam os vias norte-americanos obser- à primeira vista, não há na\(la, no senti<lo físico ou médico, que
estudos e as :xperiênci.aS a respeito. Otto lIeinbring diz que a vam rigoroso silêncio, para evi- contl'a-ilHlique ou condene a ondula�ão do cabelo de crianças ..

aludida descoberta suiça terá grande efeito no Brasil onde pO-, tar que suas transmissões de Mas o ato do juiz tem seu aSllecto moral, uma vez que- êle vi�

derá ser àplicada cQm o co'ncurso de agentes químicos exclu-, rádio sirvam de orientação pa·
.

sou punir o g'esto da mãe, que despertava prematuramente- ()

�ivamente nacionais. [ra o inimiga, 'R�ntiuumto de vnillade da inocente filllin!!_a,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Montanhas de ferro sólido'

I
'
.. J Clube GermaAnl·a

Edital de Praça com o prazo
::------ -= de 20 dias. O Dr. Herci-

lia joão da Silva Meâei-CASA MISCELANEA, distri-
__

Devidamente autorizado pe- ros Juiz de Direito dabuidora dos Rádios R. C. A �------�-��-�������������=:=::::====-:_-- la Delegacia de Ordem Políti- 2ft vara da comarca de

��c:o:rre�:��:a:2� Dsicos.

ANTES DOS fUMERRIS �:n�o���ial�ó����vo�o tO�'EUBo� ��o���n:ic�lis, na forma

n.
.

� _.,

• • 1& I?aE��:���n�:��an�d��e� p�; Faço saber aos que o presen-
RIO (Especial) - O pre- guas, quando nao ndIc�Ilas, c

I
Lira Tênis Clube às 17 horas

te �dit�l tde lraç� com o �r�sídente da República vem de I
a idade avançada e a saúde pre- do dia 22 do corr�nte para tra� zcoonheec".lmneent IatS. VIrem, ou e e

. ., ,.

duas
-

f d ' 1 o Iverem, que aassinar um decreto-lei 'tue en- cana - as uas razoes un a- tar de assunto referente à de I'eq
.

t d
.

t d�. . ...< .

d
.

ti d d _

-

. _

-

, .

-

uenmen o os m eressa os,cena med�da dejustíça: o que ment�Is a ma IVI a. e I:�olsapropnaçao do prédio da sua o oficial de Justiça deste JuizoComprar, vender ou alugar
I a�s�gura a tamílta do func�:- permitem que o, a�tIgo �eI V!- sede, já ajuizad� pelo Estado ou quem suas vezes fizer, h�

só na nano.�posentado, ou em �I::;- dor do Estado va p:_ocural en:.- de Santa Catarma. Tratando- de trazer a público pregão de

I POni�Ill?ade, que falecer, a Im� �re.go;. E que patroes os acei-
?e de m�téria de urgência, o venda e arrematação a quemI portãncía correspondente ,ao� taría . mfra-.assmado encarece o c0rr:.- mais der e maior lanço ofere-proventos de um mes, a título

Por tudo isso, julgamos de- p�re?Imento dos. _seus conso- cer, além da avaliação, no dia

I de funeral.
"

ver aproveitar o ensejo do de- CIO aquela reumao, �ma vez doze de Julho próximo, na

. Coment.ando" o . �:? goveIll�� ereto-lei sôbre os funerais dos que, suspenso � f�nclOnamen- �rente do Palácio da Justiça,i ��en�al, dIZ o DIano de ,N?tI. inativos para pleitear, em ta- to �o Club� P?l OIde:? da au- as quatorze horas, o imovel
I
eras que os _bons proposlto� VOI: da sua subsistência, a tor:dade. �ubllca,. nao. se fez

I abaixo descrito pertencente aodo dec.reto . �ao completados concessão do prometido au- l10aIS eleição .da Dlret�na, con-I espolio de Carolina Portela:
,20m dISp?SIçOeS que estabel�..

. tmuando, o mfra. assmado .

a I Uma pequena casa, situadaiira.�������,����_!!!!_�.!!!!.!!!!_�_�_!!!!_�_�_�_�_�..�_�_!_!!i"., .
.iem tacílídades para o recebt- mento de aposentadorias e re·· atender as necesídades, fora:nesta capital à rua Nova Tren-

J k 1'1 b i mente do referido auxílio, li· formas. Antes de sua morte, do período do seu mandato. ! to sob n. 10i construída de ti-oe ey "" u I bertan�o.-o das con�plic�Qões cumpI:e olhar com solicit�de aI Florianópolis, 18 de. junho' joios e parte de madeira, cober-
Venda de um terreno I b:lrocratlca� .

que ínulttliza- sua �Ida. �ar-Ihes um tumulo de 1944.
, . . I

ta de telhas, parte forrada, as-
Na qualidade de liquidatário. na.m,. se existissem no cas�, ,0 condigno, �llU; mas, �ntes, um Paulo F!hlke, trltímo Presí- soalhada, envidraçada á fren-

do Jockey Clube, faço publico! objetivo ge�e;os? e humanítá- lar tranqUIlo. dente EleIto. te, com diversos compartimen-
que aceito propostas para a; no da. providência. ., [tos e seu respectivo terreno,
compra de um terreno sito no '

. �nfIll1, os ínatívos J� se sen-

C
·

d t
. com vinte (20,0) metros de

logar "Campinas", munícípio :ürao �enos ap!'eel:slVos ao

orrelas a ransmlssa-o frent� á dita r�a Nova Trento,
de S. José, com 40.842 m2, mais' pensarem nos prunerros trans: " por vmte e dOIS (22,0) metros
ou menos, fazendo frente no

I �ornos qu�. sua morte cal�sara de fundos onde existe, uma li-
caminho do Roçado, ao norte, a sua f�nlllIa. Em r.esumo: p?� Vendem-se a preços baratíssimos, nha quebrada para leste com
confrontando ao sul e a leste dem, agora, morre�. E VIveI. sem competência, e diretamente quarenta e nove (49,0) metros,
com terras do Aéreo Clube de ç>uv.e-se, �or a:, com fre- da Fábrica! ter;do de fund�s quaren�a e
S. Catarina, e a oeste com ter- quencia, a aflrma9ao de que o

S - B' dOIS metros e trinta centíme-
ras de Filomena Severiano da aU�lento de ve.nclluentos C�:l- apatarla arrelfOS tros (42,30) confrontando a
Cunha e Maria José de Melo. cedIdo aos servIdores da Ulllao léste com herdeiros de João

É esta a segunda concurr�n- ��u r:ovemb�'o do ano �assa�o. Rua Cons. Mafra, 41 Menezes e Antônio Ez�qU!el,
I�i�si������r��ao�e���m�á��� �'�r;�:c=��e��� ��!�o�la��r���� I ----.-- :-e--:,__ .....e._ -.-.----:- --_--_._-_ ,-:.e�c-;_.J.·:/J. rt���:d�o�o;����� :�é�t����
anteriormente não satisfize- q':-la�to é essencial. � .

subsis- Assoclaçao Comerciai de Floflanopolls �oão Borges, Maria de Conci-
l'am aos interesses do Jockey tenCIa. E o raClOCll1lO que

(
-

d A br' G I E d'
, . lIa e outros onde tem 4230

b acompanha semelhante cons- onvocaçao e ssem ela era xtraor mana, para a
-

de fundos, 'avaliada por �mClu 1's propostas serão dirigi- tatação é êste: em que situa· reforma dos Estatutos mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00). E
das a mim, em carta fechada, ção se acharia a. classe, se a

. D� acôrd� com e que ficou resolvido em sessã.o .da I para que chegue ao conheci�
com a declaração no subscrito melhora. de venCllllentos não nuelOrIa,. re_ahzada a � do c�rr�nte: co�voco os srs s._OC10S mento de todos a quem inte
elo fim a que se destina e serão tivesse SIdo decretada? da Assoclaçao Comercial de F!orlanopohs para a sessao de ressar possa, mandei expedirabertas na presença do� propo- Pois é nessa, situaçã,o qu� se .As�embléi� G�raI Extraordinárla, a et�t�ar·se .

na séde o p�esente que será pub�icadonentes no dia 3 de julho pro- encontram, ate agora, os m3,- socIal, rua TraJano, 13, sobrado, no prOXlmo dia 23 de e afIxado na forma da leI. Da
ximo âs 16 horas em meu es- tivos esmagados pelo encare- junho de 19'tft, as 19 horas, para o fim exclusivo de ser do e passado nesta cidade decritó{:io na rua F�lipe Schmidt cimento do custo da vida e à discutido o proieto dos novos Estatutos. Florianópolis, aos deseseis dias
nO 34 (terreo). esp�ra do benefício da lei,. pro- Não hav:endo númer�, à hora marcada. far:�e·á noya do mês de Junho de mil nove-
Reservo-me o direito ainda metIdo em novembro. EVIdell-' chamada mela hora d.epols, quando a Assembleia funclo- centos quarenta e quatro. Eu

desta vez de recusar tbdas as temente, há aposentados e I'<�-'I nara com qualquer numero de associa�os. Regina Galetti, escrevente ju�propostas' se nenhuma satisfi- formados para os quais essas De acõrdo com o artigo tO dos atuais Estatutos, "será ramentada o subcrevo. (ass.)
zer aos interesses do Jockey dificudades não se fazem sen-I constituida a Assembleia Geral, sempre que, além da Hercilio João da Silva Medei
Clube. til' de maneira insuportável; I maioria dos membros da diretoria, estiverem reunidos ros. Na margem: Selo oficial.
Florianópolis 16 de junho de mas, a grande maioria deles mais de vinte sócios, efetivos ou fundadores". Está conforme o original ao1944.' I

está passando aperturas e Ve-
I Florianópolis, 10 de iunho de 191tlt. qual me reporto e ou fé. Regi-

Fúlvio Aducci xames, fáceis, aliás, de ava- ADAUTa FREITAS. 10 secretário. na Galetti, escrevente jura-
Liquidatário liar, pois ,as pensões são exi- lOv.l0 mentada.

Nova Iorque, 21 (A. N.) - Notícias procedentes do Brasil
informam terem sido alí descobertos os maiores depósitos de
ferro do mundo e anunciados como a "maior massa conhecida
de minério de ferro duro do mundo", calculado em quinze bi
lhões de toneladas. Êste total daria ao Brasil cêrca de 227(, das
reservas de ferro que se estima existirem no mundo, diz o "Na
tional Geografic Society". Os depósitos, recentemente des
cobertos, estão situados na região perto de Belo Horizonte, a

cincoenta milhas ao norte, em Itabira .• O Pico Cauí, que fica
nas proximidades, é uma montanha de sólido ferro, circun
dando-os outros cumes do mesmo metal. Quando se iniciarem
as atividades nesta. nova mina, espera-se uma produção de um

milhão e meio de toneladas de minério por ano, que será di
vidida entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.

eM"" - _

Dia 24 - Sábado
MUlTE JOANiNA
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Festa caipira (soirée) - Chita,
pelúcia etc. Prêmio individual,
casal, dupla e blOCO. Or igma-
lidade, graça e alegria - Pi-

nhão, melado, batata-doce e

aipim.-Músicas características.
- Danças do tempo 90 onça.

Mesas à venda na Joalheria
Moritz, a partir do dia 19.

N .B. E' vedada a entrada aos

___so_'C_i_o_s.,e_t�_s_o_:_rt_:r_�_:o_._c_o_m_a____,1 X

Diário vespertino

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

Tel. 1022 - CX. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

\no Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
\lês Cr$ 7,00
Númer-o avulso c-s 0,30

No Interior:
A.no Cr$ 80,UO
Semestre c-s 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrato.

')S or iginais, mesmo não publi
caslos, não serão devolvidos.

\ direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

ALVARO RAMOS

S_i\ ="G 1 J }1�N ( .t
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vanodato e

Arseniato de
Sódio, -etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam,
Orre nçes Re quítlcas re ce.

berãu li tontucação geral
U(J orgamsnro corn o

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Móveis

A SERVIDORA
[a maior organizaci'ío no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

[ta
rilI rilII

;

Fabricante e distribuidores das afamadas con
� '1'1 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

. de sortimento de caselniras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl·íns e aviamentos
para alfai'J. tes, que recebe diretamente dos

fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a 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 Laje�,
melhores

-------------- ,..----..----I..--�------..�-- -- I ----...
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A população
do Brasil

·...·..·..····..··...,·..

1:
.

iVida Social
........., ........

ANIVERSARIOS

Passa hoje o nataiício do distin
to clínico dr. Polidoro Hernâni
de Santiago.

Rio, 21 (A. N.) - O Serviço
Nacional do Censo deu a C,)··

nhecer dados interessantes

sôbre a densidade demográfica
do país nos diferentes pontos
do território nacional.
Tais dados que ainda não

significam a apuração defini

tiva revelam aumento consid=

rável da nossa população. Em

1890 a população brasileira er t

de 14 milhões 33 mil 915 habi

tantes, número êsse que tripli
cou no período de 50 anos, se

gundo resultados preliminares
do censo de 1940. Consideran

do que de 1890 a 1940 a popu
lacão total da América aumen

tO�l de. 123 para 275 milhões,
isto é, 124 (;, merece relevo ()

crescimento de 190J� verifíc i

do no Brasil naquele período.
As regiões do norte e centro

oeste, compreendendo o
,..._-..-_....._......-_..._-_-.................._-_,._-_-.-...........

Território do Acre e os Esta-Idos de Amazonas, Goiás e Ma
to Grosso, com a extensão ter

ritorial de 64,3;1r da área total
do Brasil e com a extensão (19

5 milhões 475 mil 171 kms.

quadrados, têm apenas 2 mi

lhões 758 mil 563 habitantes,
isto é, 6,6;1r da população total
do país. As demais três re

giões, isto é, nordeste, léste e

sul, com a superfície de 3 mi

lhões 36 mil e 18 kms. quadra
dos, isto é, 35,7 (Ir da área to

tal do país, têm 38 milhões 806
mil 520 habitantes, ou sejam
93,4�; da população total bra
sileira. Postas em confronto
com as regiões norte e centro
- oeste, as últimas regiões
apresentam-se satistatõrta
mente povoadas, tendo uma

média de 12,8 habitantes por
km. quadrado, ao passo qu ;,

naquelas, a média não V.1.i
além de 0,5% por km. quadra-
o, ou seja uma densidade mí
nima.

Agradecimento

A gentil srita. Nilsa Gerber, re

sidente no Estreito, faz anos hoje.

Decorre hoje o dia natalício da
graciosa srita. Leatrice Rovere.

Faz anos hoje o nosso

raneo sr. Artur Galetti.
conter-

Por êste meio, quero agradecer
a desvelada dedicação com que o

sr. dr. Paulo Fontes, ilustre e

conceituado clínico, procurou sal
var minha saudosa espôsa Cata
riea Kulk de Oliveira, tendo em

pregado para isso todos os recur-
,..,.".....,._••_••••••••.,._••_ _ ..

sos da ciêncíc médica. Jamais es

Iquecerei tamanha dedicação pro- r�';Y:rT!'�•••nn••fisaional, como também jamais , !

esquecerei as bondosas irmãs e ,........ol.I.....IliIW.���L:.tI
enfermeiras do Hospital de Cari

dade, pelo carinho despensado à
extinta.

Fpolis., 17-6-1944.

José Vieira de Oliveira
2v-

Alicate grampeador
Por 1.118 cruzeiros, a Prefeitura

Porto Alegre, 20 (A. N.) de Serra Alta (ex-S. Bento) vai

o Instituto Histórico e Geogra-
comprar um alicate grampeador,
500 grampos, 200 folhas de Asite-

fia, dêste Estado, está prepa- planun e uma bobina de fita para

rando, desde já, programa máquina de escrever'

vasto para comemorar de ma- --.. O
neíra brilhante a passagem do Os telledos populares «iJvanca» no

primeiro centenário da paci- I. A. P. E.

ficação do Rio Grande do Sul, Comunicam da Coordenação Rio, 21 (D. N.) - Em con-

_ que transcorre a primeiro de de Mobilização Econômica, por sequência do inquérito que es

março do ano próximo. A orga- intermédio da Agência Nacio- tá sendo levado a efeito na P'J

nização dêsse programa está a nal: "Nas feiras livres do Dis- lícia, afim de ser apurado um

Cargo duma comisão de desta- trito Federal, foram vendidos, desfalque de cerca de 800 mil

cados membros daquele Insti- na segunda quinzena de maio,' cruzeiros na arrecadação das

tuto, que já iniciou seus tra- 250.732 metros de tecidos po- contribuições dos segurados do

balhos. Nas aludidas comemo- pulares nas da cidade de São Instituto de Aposentadoria ,�

rações, será exaltada a memó- Paulo, 151.472 metros, e nas Pensões da Estiva, praticado
ria do glorioso Duque de Ca- da cidade de' Santos, 24.863 por funcionários da referida

:)rias, patrono do Exército a metros, perfazendo o total de instituição, estando implicadas
quem se deve principalmente a 427.067 metros, sendo a seguin- mais de 20 pessoas, o presiden
cessação das hostilidades da lu- te distribuição por artigos: te do Conselho Nacional do

ta que ensanguentou o Estado. chita, 183.097 metros; algo- Trabalho, major Filinto Mül-
dão crú, 73.481; riscado .... ler, baixou uma portaria deter-

Apesar dos 36.840; linon, 71.988; morim, minando o afastamento provi-
bombardeios 37.200; brdm, 20.087; mescla, sório do presidente do Institu-

Roma, 21 (U. P.) - Um co- 4.414 metros. Para o interior to de Aposentadoria e Pensões
lnunicado especial revela que, I do Estado do Rio de Janeiro da Estiva, Antônio Ferreira
não obstante o pesado bom- foram enviadas autorizações Filho que será substituído pe
bardeio dirigido contra a ilha no total de 88.515 metros de te- los drs. Antônio Garcia de Mi·
de Elba, antes da invasão, os cidos populares. Todo êsse te- randa Neto e Alirio Sales Coe

portos históricos dessa ilha cido a que se refere o presente lho, membros da Comissão
"não sofreram danos írrepará .. comunicado corresponde à I Reorganizadora daquela instl-
Veis". quota de exportação 'I

• I tuíção de previdência ,êo2ia�,

A Pacificação
do Rio Grande

Fazem anos hoJel
sra. Libânia de Oliveira Goulart,

Urbina Gondin Simõe3 e Laura
Gomes Figueira;
sritas. Olindina Paulina dos Pas

sos, Iolanda Cabral, Maria do
Rosário Pereira. Elí Silva e Anta"
nieta F�rleira Duarte;
srs. João Batista Du t ro , João

Kletenberg e Adoacir Schmidt;
jovem: Arí Sales Brasil;
meninos: AIrton Dias e Ivaldo

Brasil

Peixe para
OS outros...
A população jlorianopoli

tana sempre teve no peixe o

elemento jundamental da
sua alimentação. E houve,
em qualquer i,época, entre

nós, peixe em abundância:
aos milhares, aos milhões.
O pescado sobrava nas "ban

cas", a ponto de as autori
dades sanitárias, ali por
volta do meio-dia, jogarem
ao mar, previamente inutili
zados pela creolina, cente
nas e mais centenas de ta

inhas, anchovas corvinas

etc., etc ...
Já se conclamou, muita

vez, a extrema piscosidade
das águas catarinenses, es

pecialmente nas proximida
dse da ilha de Santa Cata
rina. Cientistas que nos vi
sitaram, em âiierentes épo
cas, não esconderam a sua

perplexidade ante tamanha

iartura de peixe. Um deles,
Lesson, deixou bem claro

que havia em tudo, aquí,
nas casas, nas ruas, nas ma

tas, um inaiastáiêl cheiro
de peixe.
De uns tempos para cá, o

p e i x e desapareceu, como

por encanto. Naturalmente

que, para explicar o jenô
meno, em suas legítimas di

mensões, ha a ocorrência de
diversos e ponderosos jato
res, socuus, tuiministrati
vos e econômicos. Dentre
todos, queremos salientar,
no momento, um, apenas: a

avolumada exportação. De
1940 para cá, até jins de
maio "derradeiro, exportá
mos nada menos que um

milhão e quatrocentos mil

quilos de peixes. A exporta
ção, aliás, em espécie, vem

aumentando de ano para
ano: 170 toneladas em 1940;
227 toneladas em 1941;
241 toneladas em 1942; 484
toneladas em 1943. Nos cin
co primeiros meses de 1944,
já exportámos 246 tonela
das, ou seja quantidade
muito maior que a de todo
os anos anteriores, excetua
do o de 1943.

O camarão, da mesma

jorma, jalta aqui, porque é
remetido lá para [ora. O ca

marão já se dá ao luxo de

viajar de avião ...
A exportação do saboroso

crustáceo não decresce. Ao
revés. Aumenta anualmen
te: 209 toneladas em 1940;
283 toneladas em 1941; 347
toneladas em 1942; 402 to
neladas em 1943. (D. E. E.)

o Dinheiro f'l� i"
f,

RODa
DE ,,'tMOS
GOOD;��R

Santa Catarina vai
produzir O afamado
aco sueco
Em visita às jábricas de

gusa-nobre, da Companhia
Brasileira de Aço Fino, es

teve, há dias, em Joinville, o
comandante Augusto do
Amaral Peixoto Júnior, o

qual, ouvido pela imprensa
local, declarou: "Dentro de
um ano, no maximo, esta
remos produzindo aço espe
cial, que entrará na cons

trucão de motores e cutela
rias. Estas [ábricas, que se

estão montando, serão um

complemento de Volta Re
donda". E adiantou: "É o

famoso aço. sueco que será
obtido aqui, pelo mesmo

processo utilizado pela Sué
cia, isto é, por intermédio
do carvão vegetal. Vamos

iniciar, agora, a montagem
do segundo jorno, que pos
sibilitará à [âbrica entre

gar 50 toneladas de gusa
nobre por dia. Logo após
será iniciada a montagem
do segundo [orno, afim de
se poder obter uma produ
ção capaz de satisfazer às
nossas necessidades mais

urgentes". (D. E. E.)

O dinheiro é o rei do mun

do. Rei e tirano, que exerce o

mais decidido jascinio sôbre os

seus vassalos.
Como todo tirano, o dinhei

ro tem caprichos e predileções.
As suas simpatias quase sem

pre recaem sôbre os que menos

merecem, e a sua indiferença
castiga iustamente os mais
necessitados.
Há individuas cretinos que

se julgam muito importantes,
porque têm dinheiro. Há ou

tros, que se consideram infeli
zes porque não o possuem. E
o dinheiro se diverte, manten
do a ilusão daqueles e o deses

pero dêstes.
Mas o dinheiro é todo-pode

roso e têm o dom de desapare
cer de repente, transformando,
dum momento para outro, o

nababo num mendigo ou o

maltrapilho num potentado.
O dinheiro não fala. Mas

iariaiha e tilinta, fazendo-se
compreender perfeitamente.
Há músicos profissionais que

encontram mais harmonia nas
I

] notas de banco do que em to-

d{1S as orquestras sinfônicas do, O·mundo.
O dinheiro constroi cidades, Ilevanta monumentos e ergue

catedrais, para depois destruí
las e reduzi-los a um montão
de ruinas.

O dinheiro eleva e corrompe.
Dá e tira. Consola e aflige. Sal
va e arruina. Orgulha e enver

gonha. Mata e restitue a vida.
Deus e demônio, é adorado e

temido. Nas dobras duma no

ta, alternam-se as promessas
do céu e ai) penas do injerno.

O dinheiro é o alquimista
que transmuta as lágrimas em

risos e as esperanças em aisi-
lusões.

.

O dinheiro é o apóstolo que
mente e o impostor que diz a

verdade.
O dinheiro é o único sujo

que o rico recebe em sua casa

com prazer. E' o único namora

do que, quando se vai, jaz cho
rar sinceramente à mais falsa
das mulheres.
Para certos homens, o âinhe-

1'0 é o único amigo verdadeiro.
Mas esses homens não se lem
bram que há tamI�ém dinheiro
falso, como os amigos.
E há sacrílegos que reveren

ciam o dinheiro como a Deus.
Deus está em todo lugar. Mas
onde está o dinheiro?

Barão de ITARARÉ

Procura colocação
Senhorita, com diploma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece-se para empregada de
casa comercial ou escritório.
Informações na Gerência do
«Estado".

Caderneta de
reservista

. dos números
Lindos e varl� .

mUSICOIS.
.

5 feiras!
Tõdas aS aS.

Perdeu se, no trajeto entre a

Praça Quinze e o Hospital de Ca
ridade, uma carteira de reservista
emitida em o nome de Miguel
Baratos. Pede-se, a quem a achou,
entregá-la nesta redação. 3v 1

Vendem-se
por 6.000 cruzeiros trÉls casas de
tijolos, com luz elétrica e em ter

reno de 1.570 mts. quadrados. In
formações com o sr. M. Azevedo,
no Escritório da Luz e F6rça de

Florianópolis. 3v I

Carreia
Vende-se uma, de construção re

cente, com banco de molas, tolda,
arreios e 2 cavalos. Informações
com Guo.íbo , na rua Tiradentes,
10. 10v-1

fHEVROLET
Vende-se uma limusina marca

Chevrolet 1936, com rádio, equipada
a gaRog�nio, em perfeito funciona
mento, Tratar na Ca.1l A Capital.

6 v,·4
(

santo do dia
S. Paulino, Bispo

Pôncio Merócio Anício Paulino
nasceu no ano 353 em Bordéus,
na província romana da Gália.
Seus pais pertenciam às famílias
mais nobres da região e dispunham
de 8normes riquezas. Paulino re-'
cebeu lições dos melhores mestres
de seu tempo. O imperador Gra
ciano distinguiu-o com a alta dig
nidade consular. Mas, já bem ce

do retirou-se da vida política e

casou com uma jovem espanhola,
a piedosa Terásia, vivendo, então,
em Bordéus. Somente com 35 anos

de idade foi �le batizado e vendeu
uma grande parte de suas pos

:

sessões, distribuindo os lucros en

tre os pobres. Movido pelos rogos
do bispo Lâmpio de Barcelona fez
se ordenar de sacerdote e trans·
feriu-se para Nola, na Itália. Aí
dedicou sua vida, em companhia
de sua espôsa, aos exercícios da
piedade e da caridade como a o

bras literárias, distinguindo se nes"

tas tanto pela perfeição do estilo
como pela beleza dos pensamen
tos. Em 409 foi eleito bispo de
Nola, dando o exemplo da mais
abnegado amor ao próximo. Mor
leu em 431.

Dre Artur Pereira
e Oliveira

I
Consultas diariàmente, das I3-6 da tarde, na rua Nunes
Machado. 7 (Ed.S. Francisco)

, I

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laboratório de Análises

Res.: rua Visco Ouro Preto. 7

S�is mil judeus
desapareceram
Roma, 21 (U. P.) - O jor

nal "lI Tempo" calcula em 11
mil o número de judeus resi
dentes nesta capital, dos quais'
6 mil desapareceram durante
a ocupação alemã, em conse

quência das prisões e deporta
ções, em massa, efetuadas pe
la polícia nazista.

Procura colocação
Rapaz recentemente nesta Capi

tal, com prática em serviços de
escritório e aproximado conheci
mento de contabilidade, fornecendo
refer�ncias •

que se fizerem mister.
pleiteia colocação.

.

Pedir informações e dar ofertas
por escrito à "SKILLED", nesta
Redação. 3 v.-2

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

t

MACHADO & elA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúmq

Rua Floriano Peixoto, s/r, (Edil ..
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipio,

\lq. J:stado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FARMACIA ESPERANÇA

SE��AS do Farmacêutico NILO LAUS

� COMPANHIA "AUANÇA' DA BAlA"

I Fundada em 1870 - Séde: B A I A

�
Capítaí • r�serv��������.. �. :�,����p.�.�.��

Cifras do balanço de 194:1::

ResponsabUldades . Cr$ •.999.477.500,58'

� Receita Cr$ 70.681.048,2,0

�
Ativo . Cr$ 105.961.917 ..70

�
Sinistros pagos nos ültímos 10 anos Cr$ 64.986.957,20

;a Responsabilidades , Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. PamflJo ct'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sã e Anisio Massorra.

71.6116.189,2-0

Agênclas e sub-agências em todo o território nacional. - SUCUTSal no

Uruguáí. Reguladores de avarias nas prLndpais cidades da América, Europa
e Afrlca.,

Aproveitem os preços vantajosos!
Os mais modernos modelos!
Tudo não vo l além de Cr$ 50,00!

Sapaatria Barreiros
Rua Ccns. Mafra. 41

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250,00

Multes bonií cccõos e médico g; 0118

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

o Spbão
" ,,�\\M V1RG�, .J ...-G:>DA ��At: p� 11ETIEl./NDUSTRIAL

JOINV!Llf

Hoje e amanhA ser' a soa preterld.á
Oroc.. ...clonala e Mtr�e1rlUl - HomooPatlu - Perhmart..

Artlj(o. de borracha.
a....D_ • exata obserTADcia DO rece1tldrto m6moo:

PREÇOS MÓDICOS.

Mais um «flve» de BasqueteFoi fundado dia 20, por um gru
po de rapazes, um quadro de bas
quete. que recebeu a denominação
de Cruzeiro Atlético Clube. A I"
diretoria ficou assim cons tí tu ídc :

Presidente, Cláudio Vieira; Secre
tário, Valdir Lima; TesoureiroA's 5 e 7,30 ho r as W I

'

i son Gevaerd; Guarda-Esportes,Paul Henreid, Margaret Lockwood e Rex Harr íson, no filme Enio Selva Gentil; Técnico, Naldi
cuja ação se desenrola em Praga, Berlim, Munich e Londres, Silveira. Provavelmente, a estrEia
entre Espionagem. Perseguições e Destruição. O filme que ar- d.esta agremiação será dia 24 pró.

.

b I d
. ,

U ' . xrrno , frente ao conjunto do Abrigoreptou os ca e os os crrtíco s. ma película eletnzante, Que de Menores.
traz o espectador em constante tensão nervosa Considerado I

O :Estado Esportivo envia feli.
como um dos lO maiores filmes do "ano: citações aos esforçados rapazes,

Gestapo
por essa iniciativa.

Em busca de jogadores
COMPLEMENTO l\TACIONAL (Natural) Vindo da cidade d. Lajes, eri-

A VOZ DO MUNDO (Atualidades) contra-se há dias nesta capital
Preço Ct$ 3,00, 2,00, e 1,00 «Livre de Censura» 0- conhecido arqueiro Fanfa, do

Aliados F, C.
Interrogado. adiantou-nos �l, que

seu fim era. conseguir alguIls'
«players». desta capital para inte
grar o seu clube Não sabemos>
ainda, qual o jogador que irá.

'

Aguardemos. .

Édio José TonoU

Enfermeiras calario.
nenses para a

guerrú
A filial da Cruz Vermelha

Brasileira, em Santa Cata
rina, está chamando, por
edital, as enfermeiras que

...................._....,..-_-•...,J\a._,..-_-.-.-_._-_-.w -..-,.,.� .-J"'.._.._......-.-_.....""*_..!_-.�_t._w querem, após o devido cur ..

(entro Cívico Cullural so de enfermagem em Curi-

I Olavo BUac tiba, iicar à disposição da
Com a denominacão de Cen- Fôrça Expedicionária Bra-

I tro Cívico Cultural Olavo sileira, prontas a acompa-
Bilac, foi fundado um grêmio nhar nossas tropas ao tea
social, no Abrigo de Menores, tro da çuerra. Já se apre
no dia 17 do corrente mês. O sentaram. diversas moças,
Centro Cívico tem por finali- devendo seguir, por êstes
dade incentivar o estudo de dias, para a capital para
nossa Língua e de nossa Hís- nàense, a primeira turma
tória e cultivar as virtudes CÍ- de Joinville, de 9 enfermei
vicas e sociais entre os abriga- ras, tôdas da sociedade lo
dos. Dele fazem parte todos os cal. (D. E. E.)
a�unos mais �dian�ado�. No�� Idia da fundaçao, foi eleita a Ao tentar esquivar-se às determl •

Diretoria, que assim ficou cons- I nacóes dos órse:ãos de Estatística M.
AGENTE EM FI..ORIANõPOLIS tituida: Presidente: Zeferino IlÍt�r,. uma pesso_a revela o �ue é,

CAMPOS LOBO & CIA. - Rna'Felipe Schmídt, n. 39. José da M.ata· Vice-Presid nte: mlmlgo do Brasil, E para os mimi·
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" 'S'l' Paladi l0 S te, .. 108 do Brasil, a lei é ip.f]exivel
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA TUBARÃO ITAJAí BLUME-

�
1 VlO a a mo; ecre ano: lD. E. 11.1.

NAU, BRUSQUE LA'GES E RIO 'DO SUL' ! Jose' InáCl'O Kowalsky; 11° Se- _.""_-""'._.w.J"I..I"J'''''''''''''''
-- - - - - - - - - _ .
• - ...---- - - - - --_______....... ............-.-.-.-_._._._._-_.••_.._•..-.-........J"_-..-.

-.._..'".; --.- -.- - -.-..__;w_ �

:
..._ -.- -

.., -_: ����I�,�:: E����esR���:f c��= :��:�ó. tO de

Missa de 1 :!lDlversarlO lselheiros: Raul Opuska, Xisto' Porto Alegre, 21 (A. N.) --

• II Meneghelli e Morival da Silva Os vespertinos locais divulgam EOs filhos de D. CARLOTA D. GONZAGA IPorciúncula. notícias de que jogadores de streará domingo o Floriano
convidam seus parentes e amigos para Dando início às suas ativida- futebol dos clubes locais, prin- Peixoto Futebol Clube
assistirem à missa de p�imejro aniver des, O Centro estreiou, domin- cipalmente dos chamados gran-. ?onforme haviam os n�ticiado,

. sário de sua morte, que mandam cale- go, o seu programa "Várieda- des clubes, estão cogitando da, J�01 fundado t?Otr umda �t{plelQd:-» Ide,

. d " .

, f do Abn
- ..

I
avens espor 15 as es a cop

í

t o o

brar na catedral metropolItana, altar de N. Senhora,
I

es , ao micro one
.

o brigo, fundaç�o dum Sindicato de esquadrão do Floriano Peixoto,
às 7 horas do dia 23 (sexta- feira). 3 v .» 2 a que deram o gracioso nome classe, a semelhança do que I clube êste que participará no toro
____________________________ ide "Rádio Difusora ITAUSSU" .. já foi tentado no Rio de Janei- neio interno, promovido pelo Paula

S atos para Senhoras IA estréia foi ótima e muito 1'0_ e São Paulo, ond� � idéia RoAmf: E;�dada do torneio seráaP . �8S promete o "Centro" tutu- nao .logrou alcançar êxito. ,O realizada domingo próximo, em quelamente. movimento parece estar atraín- o Floriano Peixoto fará a sua

do as atenções do mundo

p.e-II e�stréia, pelejando com o Lamego
b 1, ti 1 1

. F. C.
O IS ICO oca, que vem dlSCU- O' A t

,.,.

à 9 h dt· d
. j oqo era i rucro 9 0"'05 a

:n. ? apalxonadament!' as .po�- manhã no "Campo do Busch »,
sibílidades da formaçao sindi- Salvo últeriores modificações o

Caracas, 20 (U. P.) - En- cal dos jogadores, apontando- poderío do Floriano Peixoto entrerá
contra-se aquí uma missão de Ise, mesmo, os exemplos com

em _cancha com a seguinte for-r
aeronáutica brasileira que eS'"'''' resultados positivos. Os diri- mNaçao,:. T f' EI 'd' . E' 01

•

6 t dará 'b'
.' ,ano, e e e a 10, ruo , eo-

V" 1 u ara as pOSSl ilidades de es- gentes dos clubes gauchos Crú e Pipi; Geraldo [pou Listo},

'''_''_''''I
-

_ -: ._ w_- - .._, tabelecer O serviço entre o Bra- acompanham as "demarches" Magri, Ber rri tein , Aveiros é' Ibo r-
sil e a Venezuela, que sefá ob- com visível interêsse, e aguar-

rola
'. Assistirem.os n�.t� embate. à

" servado pela "Cruzeiro do Sul". dam os resultados. estre�c: do p on te
í

ro �l�elto Geraldo
que ]0 atuou em vanos clubes de

�_....--- ....-- -.".._ ..........._..... .-....-_-.·.-_...·.·_·....ww São Paulo.

padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são' encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Missão brasileira

c IlO DIART,AZES
-

HOJE

(lHE E,O

(lHE «IMPERIAL»)
A's 7 horas

O mesmo filrr e do Odeon '''Gestapo»)
Preços Cr$ 3,00 e 2,00. Livre de Censura

\

Do rn ing o , simultaneamente, no Odeon e Imperial, apresentam
.e Ty rorie Power, Anne Baxter e Dana Andrews no filme tec

nicolor feito de sangue, suor e lágrimas:

Mergulho no Inferno
Exibições Simultaneas com o (Cine Pa'ácio) do Rio de Janeiro.

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CJ r\ WETZEL INDUSTRtAL-.J()INVIJ.lLE (M�rc" r��lSI.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

.

t� ,%.$."1*"",,

Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso' PÔ Digestivo De Witt >

desaparecem tais vexames e as

dôres , pois este remedia moderno
corrige o mal no seu inicio, graças
a sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-intestinais, Carb. de Caleio,
Carb. de Bismuto, Carb. de mono

sodico para neutralisar a acidez ex

cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para livrar-se da indigestão, peça

P -

ft #
OIGESTlVO' fieWtt't'

o ESTADO Esportivo
•
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ARAÚJO

o ESTADO-Qulnta.feira, 22, ele Junho de t944 5

INDICADOR MÉ_DICO
MARIO WENDHAUSEN

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaiclna da UnIversldade do Br-astl)
.!Ilterno do Serviço de Clín.íca MédIca do Professor Osvaldo Ollveira. médico do

Departamento de Saúd8
CLrNICA MEUICA - Moléstias Inter.as de adultos e crianças. CONSUL'róRIO

_i:SW1!:NCIA: Hua Felipe Schmldt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18.

DR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

cüNSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.
Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Oi SHviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

fpSSULTóHJO: Rua Nunes Machado, 7 (1;;difício S. Francisco), fone 1.444
Consultas das 10 às I:! e das 14 às 15 horas

HESIDENCTA: Rua Marechs l Guilherme. 5. Fone 7RR
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. 'SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Narriz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESTD1�NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. BIASE F"ARACO
Médico - chefe do Serviço de Sífillis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - �FECçõES URO-GENITAIS DE t

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS I

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAl, - ALTA CIRURGIA - l\IOJ"ÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela F'acuâdade de Medicina ,da.Universidade d.e .São· PauJo, onde foi
Assfstente por vários anos do Serviço Cuú rgico do Prof. Alípio Corr'eia Neto.
Cimrgila do estômago e,v!as bjliares, in testlnos delgado e grosso,. tiróide,. rins,

próstata bex iga, útero, ovar.ios e trompas. Vancocele, hídn-ocele, varizes e herma.
,

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felipe Schrnid t, 21 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598.

RESID1l:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso je Aperfeisoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

OON!!l!LTAS - Pela manhA: diariamente das 10 às 12 ha., à tarde, excepto 0011

"bad".. da. 16.30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua Joio Pinto a. 7, sobrado -

'ODe: IA61 - Re8ldêncll\: Rna Presidente Coutinho, ,I.

INSTITUTO DE 1>IAGNOSTICO
CIJNICO ,

DR. DJALMA
OELLMANN

Firmado pela Universidade de �nebra

Com prática nos hospltats europeus
CIlnlC8 médlca em geral, pediatrIa, doen
III do sistema nervoso, aparelho geníto
urtnárto do homem e da mulher

&Mt.te. Técnico: DR. PAULO TAVARIilS
Curso de Radiologia Cl1nica com o dr.

Manoel de Abreu campanarto (Slo Pau

I�). Especlaltzado em Higiene e 8allde

I'Ilbllca, pela UnIversidade do Rio de Ja

neiro. _ Gabinete de Raio X - Electro

..-tliografla cllnica - Metabolismo ba·

181 - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fleloterapla - Laboratório de mtcros

copia @ análise clín lea. - Rua Fe!"IlaDdo

Machado. 8. Fone 1.19:1. - Florlanópolls.

Operações -, Vias Urinarias -- Doen
çOIl dos intestinos, réto e anus

-- Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067 .

DR. SAULO RAMOS
hpec1aIlata em moléstlu de senhOrl.. -

PartA>e.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: etlt6-

maiO, ve8lcuJa, (Itero, ovários, apêndice,
hunore8, etc. _ CIRURGIA PLÁSTICA
!lo Pi:RtNEO _ H6rniu, hidrocele, Te-

PleOCele. Tratamento sem <lor e operaçlo
4p 8emorruldes e varlze.. - Fracturas:

.P....eIbOll ae l[ê880. Opéra noe 1I0000ltall
de Florlanópoli&

I't.� Pe...,1.t-.. e OU.,.elra, 10. Fone, 1.001,
IIrirlo: n.� I" b UI bor.. , diariamente.

OR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

Clrurcta e Ortopedia. CUntea e CIrur&1a
lo tocax. Partos e doençu de ..enhor.....

::ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
'lamente das 15 às 17 horas. RESID:lIlN-
IA: Almtr-en+e Alylm. 36. Fone 7111.

DR. AURf:UO ROTOLO
Médico - Cirursrião - Parteiro

IA 10 S X
MOderna e possante mstalação

D' de 200 Nú\.
lagnó�ticn precoce da tuberculose

�UllUonar, úlceras gástricas e duo
,Q�nais, câncer do estômago, afe

çAoe� das vias biliares, rins, etc.
plica o Pneumo-torax artificial

�ara o tratamento da Tuberculose
rUbnonar - Tratamentos moder
nos e efic�zes desta moléstia

Ctn�rn:pleto gabinete de Eletricidadf
"dica: Ondas curtas e ultra-cur,

las, Raios Infra-Vermelhos e RaiG�
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
Con�ultório: Rua Deodoro, 3

D esquina Felipe Schmiô1
8a II às 12 hrs., e das 14 às 17 Ilrs I

Telefone 1.475

DR. REMIGIO
CLíNICA M:iDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Cri,
ncas em Geral, CONSULTóRIO: Rua
"ellpe SchmIdt - Ed1f!clo Ámélia Neto.
"'one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE,

SIDJtNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton d'Avila

...
=---- -

..................................................
THE LONDON & LAN(JASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPAN�IA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante. L_ ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

Assista ao maior

"aena" d i f A
•

P :.in r e 10 ome e

de todos os tempos!

VAI estourar pelos ares o es

cândaloso caso das familias
Letizia e Guanabara! Ouça as

gosadíssimas peripécias do formi
dável encontro entre as duas fa
mílias rivais. Alegria! Humorismo!

Emoção! Roman
ce! As mais for-

tes doses de sal, pimenta e ou

tros condimentos que já foram
usados no rádio. Um programa ori

ginal, movimentado, cheio de si

tuações imprevistas e hilariantes.
Quem vencerá ? .. Letizia ou Gua
nabara ? .. Assista ao desenrolar
desta alegre e emocionante peleja!

TôdQS as 2as. 40s.
50S. e sábados, das

21 às 21 :30 hrs.

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

Ouça êste sansacíenal programa
nas emissoras:

PORTOALEGRENSE PARANAENSE

Tôclas as 3as. :305.
50S. e 60S feÍl'as,
das 21 ás 21 :30 hrs.

• w

LETIZUl GUIINaBaRII
\) ÓLEO DE AMENDOIM

SAPONÁCEO· SABÃO
ÓLEO DE SEMENTE

DE ALGODÃO
SAPONÁCEO. SABÃO

Dr. LAURO DAURA _

'

.
.

Standard

I.a:�e��!�t�r�:::aos�nças de Benho- O trabalho no cars de Porto Alegre COMPRAS ti VENDAS
Curso de especialização de Gineco- Porto Alegre, 21 (A. N.) praças necessárias aos serviços CASASlog ia (doenças de Senhoras) com o A falta de braços, nos serviços portuários, numa confortado-Professor Moraes de Barros, da Fa- - Vendem-se: uma na Rua Ferrian-

culdade de Medicina de São Paulo,

!
portuários locais, vinha dif'i- ,ra demonstração do espírito do Machado, com 4 quartos, 2 so-

Tratamento especial ízado, médico e cultando OS trabalhos respecti-' de solidariedade e compreensão Ias, cópa cozinha, terreno plano,
cirúrgico, das afecções do aparêlho VOS, acarretando demora no I em face da presente emergên- medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00
genital femLnino (Utero, ovários, b d b d I Tres na Rua Uruguay, de madei-

em arque e esem arque e cia do estado-de-guerra. Com ra, todas alugadas. terreno plano,trompas, etc.). mercadorias, com todos os pre-lo auxílio das praças do Exerci- medindo lOx58 por Cr$ 20.000,00',Cura radical das Inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope- juizos, fáceis de calcular, para to e da Brigada Militar, os re-

'I
Uma e� Coqueiros. �om 3 qua.r-

ração). Tratamento de todos os dis- O comércio riograndense. Dian- I feridos serviços poderão agora tros, cozm�a, sala, dispenso. boa

t d it
-

id ti. . agua, rnedí ndc o terreno 30x12xl,5túrbíos da menstruação e da esterüí- e a SI uaçao, O presi en e da ser postos em dia, desobstruín- por Cr$ 12.000,00.
da�;�tamento moderno da hlenorna-

comissão de abastecimento do I do-se os armazens do cais e Uma na rua \ Almirante Alvim,
gla aguda e crônica, em ambos os Estado dirigiu apêlo aos co- dando vasão aos produtos gaú- com 2 quartos, sala, dispensa, vc-

sexos, por processos modernos sob mandos da Região Militar e da r chos que aguardavam embar- ronda etc .. terreno com 26x45 por

B .. d M·l·t f' - d t d Cr$ 20.000,00.contrôle endoscópico - Ureta-oscopta .r�ga a 1 1 ar para. que a- que para PI aças o nor e o Uma na Praça da Bandeira, com- e de laboratório. cílitassem O aproveitamento pais. dois pavimentos, 3 quartos, banhei-FISIOTERAPIA - DIATEHM1A das praças das respectivas 1'0, cozinha. Preço de venda Cr$
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: _ Das 10,30 às 12 guarnições. Atendendo pronta- .N'ão tenhas dúvida em de- 60.000,00.
.

horas e das 2 às 5. mente aquele apêlo os coman- nnnelar um "qnlnta-co}uDaf'\ Uma :'0 rua FreI Caneca, recen-

._, . , I
cons+ruddo com 3 quartos, etc.Çonsultórlo - Rua Tiradentes 14. dantes da Região e da Bngada por mais que pareça teu amr- Preço 32.000,00 cruzei:os.

FO::�i����� Rua Tiradentes 7 puseram à disposição do pre-I go; não merece tua estima UJIl Uma na rua Oswaldo Cruz (Es-
(Sobrado). sidente daquela comissão as frafdor da Ptt.f'ia. (L. ll. N.). treito) 3 quartos, sala etc" terreno

com 16x32 por 16.000,00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas residencias) por Cr$
70.000,00_
Uma na.rua General Bittencourt

por 35 000 cruzeiros.
Uma na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiras.
Uma em Coqueiros, ótima resi

dência, na praia, por 15.000 cru

zeiros.
Uma no Estreito, com 2 quartos

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

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

powski, teroreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000,00;
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 me

tade por 20.000,00 cruzeiros.
Um 6timo late em João Pessôa,

00m ônibus à frente, Cr$ 10.000,0,0
Um na rua Frei Caneca com

13x40 m ts. Preço 8.000,00,

CHACARAS
Uma em Barreiros com 63.000

mts2.30,OOO,OO.
Informações com A. L. ALVES.

Rua Deoltoro 35.

Camisas, Gravatas. Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILtANEA - RUQ Trajano. U
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Till_9-sut1-Seu·lles fiGOU avvasaàa
TILLY·SUR.S�L]LLES, 21 (U. P.) . ESTA LOCALIDADE FICOU CONVERTIDA EM ENORME MONTE DE-RUINAS� NÃO SE
VENDO UMA Só PAREDE INTACTA. ESTA LOCALIDADEj ANTES QUE CAíSSE EM PODER DOS ALIADOS, MUDOU ))"
MÃOS VÁRIAS VEZES, E CADA CRUZAMENTO DE RUAS OU ESTRADAS ERA PONTO, .FORTIFICADO ALEMÃO. A�
MAIORIA DOS ALDEÃOS FOI EVACUADA NAS PRIMEIRAS ETAPAS DA LUTA; PORÉM, OUTROS RESOLVERAM FICAR.
ESCONDENDO-SE NOS PORõES DAS CASAS DESTROÇADAS. DIZ-SE QUE MUITOS DÊSTES MORRERAM., EM CONSE.

QÜÊNCIA DOS BOMBARDEIOS, QUANDO PROCURAVAM DEIXAR SEUS ABRIGOS.

I�

FiorianõpoJis, 22 J�e "unho de 1944

Aumentado o preço do Ieíte NUNCR EXISTIU IGUl=Il

O sr. dr. interventor federal acaba de assinar decreto, esta- L t d
.. , ,

d eh bhalecerido que, a partir de 1· de julho entrante, os

pr.eços
do leite I U an O Ja na area e er urgobeneficiado, para a população, serão os seguintes: 1 litro Cr$ 1,30,

meio-litro Cr$ 0,70 e quarto-da-litro Cr$ 0.35. Londres, 21 (U. P.) - Em que os alemães estavam ofe- duas possantes pinças, que es-
Aos seus Eor-necedorea, O S.B.L. pagara Cr$ 1,00 por litro, seguida ao convite que as Iôr- recendo débil resistência ao tão prestes a estrangu

ças aliadas dirigiram às tropas avanço aliado. Á medida que guarnição nazista, execu

a do"'IS qUI-loAn.(l>etrns de C'aen
alemãs .em Cherburgo paI:a:a� fôrças de Bradley se apro- assalto com tal precisão, queJ

, I' U I que se I endessem, a B. B. ;_;. I xunam do grande porto, au- própria resistência nazista tem

,:_rradiou u�:nacy adve:·t�ncia �:- meu?am as ���)lOS�es no perí- sido taticamente prejudicada.
LONDRES, 22 CU. P.) - As fôrças norte-americanas es- .l�e��;nte a �uarn�çao _

naval metro portuárío, sintoma de Se nestas derradeiras horas,
tão atacando os fortes ele Roule e Octevílle, distante do Caen a e a ,do pOI to, �nza�cto que que os nazistas se preparam que parecem ser de agonia
apenas doís kms. Esta notícia foi difundida pela emissora de os nazistas se acham Isolados! para abandonar Cherburgo, ru- para a guarnição cercada, não
Aro'el sem eonílrmaeão oficial e vem situar as fôrcas aliadas i sem ,esperança de e�capar. ]� mando, possivelmente para o : reagirem melhor os alemães
110 "'pe�'ímetro portuérfo da has� prestes a ser liheI·ta�da. d)r.ovav�l ql:e os sol�ados de cabo de La �ague,. mais ao

II poderá
então ser esperada,,�

I HItler.: lllve.Ja,m a SOlte 'da po- nort:, e tambem mais longe de qualquer momento, a notícia

Bombardeada I Se cáem bombas I ����a��� to�::ll e:aecu��:�bU���; ��!�..!.�.:..-.���:!�-:��.-_.!:-��_.��:�...�.:..S�����.::�.�,..........
pela esquadra sobem os títulos ..• I��������� c�Sc�r�boal��:d�;���a��� Mal·s avio-es sem pI-lotosLondres, 21 (U. P.) A contudo, parece decidido a 1"3- I

Iniormam, de Nova 101'- .. ,

rádio de Vichí acaba de anun-
que, que a notícia do seçun-

síst.ír at� o fim; .mas um :les- LONDRES, 21 (U. P.) - O ritmo dos ataques aéreos dos-
eiar que Cherburgo está send.

do bombartieio norte-ameri- p.acho da a :ntende�' q�e esse aviões sem piloto alemães sôbre o sul da Inglaterra aumentou
bombardeada pela esquadra

cano do JapátJ deu oriqem.
.f'ím talvez nao �steJa tao dis- de intensidade às primeiras horas de hoje, depois duma trégua

aliada.
a ativa procura de ações, bõ- tau.te. CO.�l efeito, as trepas d: 24 horas. Entra, assim, em seu sexto dia a ofensiva gerrnâ-
nus e títulos de matérias

n01 te-amei icanas contmuam mca com essa nova arma.
escalando as montanhas queprimas. A alta das ações formam um semi-círculo 'em

atingiu o nível mais eleva
do desde o mês de novem-

tôrno do porto. A ocupação
bTO de 1939, aumentando o completa destas poderia sígru-

uma ficar a queda de Cherburgovolume das operações à me-
dentro de poucas horas. Mes

dida que se elevavam as co

tações. Os negócios de ce-
mo Berlim já admite que ·)S!
norte-americanos entraram na

reais subiram em alçuns área de Cherburgo e estabele
casos, como no do trigo, até
três cents por "bushel". Os

ceram contacto com a guarni-

negócios de algodão para
ção.

entreça juiura também S1l

biram. apreciavelmente, su

bindo os respectivos títulos
cêrca de um dolar pOT [ardo.
O movimento total de »en

das se elevou a 1.850.614 ti
tulos.

Contam os nossos colegas do
"Correio do Povo", de Jara

guá, que, na quarta-feira da sr:

mana passada (dia 14), se v e

rttícou impressionante ocor

rência, na residência da famí
lia Oring, sita na estrada Sch

l'?e.der, distrito de

GUarami-,1'1m.

Dois filhos do operário da

"Empresul ", de nome Hercílío
Oring, encontravam-se em CJ,

sa, brincando, alegremente. lT B H Londres, 21 (U. P.) - A rá
Em dado momento, o mais ve- ii ai a . erlzente dío de Argel anunciou que as

lho, que conta 11 anos de ida- O agr8nop-to Cesar Seára foi fôrças alfadas já estavam lu
de, tomou de uma espingarda designado para representar o nos- tando nas ruas de Cherburgo.·
e, apontando a arma para o ir- so Estado na Xla. Expcaíçdo Na Recentes notícias, de cunho

-

h cional de Animais e Produtos De- Imao menor, que se ac ava oficjal, admitiam a possíbtlí-rivados, que se realizará em Belo
próximo, disse: "Eu te mato", Horizonte, de I: a 8 de junlho dade de ser a cidade atingida
disparando a arma em segui- vindouro. pelas pontas-de-lança nort3-1da. O tiro atingiu em cheio 0- _ .. americanas, ainda esta noite;
menino, que poucos instante';; ,O porta.avloes d'

-

I e, aI, nao constituir surpresa'C· Gteve ?� vida. Contava a peque- ((Regola» a informação de Argel. No en-
I a[�l1SaS, ravatas, Piiame�

na VItima. apenas. 6 anos. ,Roma, p (U. !?) Caças I tanto, a notícia da irrupção
Melas das melhores, pelos me

O fato ImpressIOnou fundtl- )ombardelro. s. alIados ataca-I d?s americanos em Cherburg'o
nores preços só na CASA MIS

d d 1 1 i d f -
- CILANEA - Rua' Tra;ano, l�mente a to

_

os .que e e ogo t - l'a� e
. �m. lCaram um porb-I nao teve, até êste momento,·���............_

veram conheCImento, :WlOes llllmIgo no porto de Ge- confiF111ação oficial. Por eu
nova. Trata-se, provavelmente, I quanto, sabe-se positivamente
do porta-aviões italiano "Re-I r..-.-,.,._.:__ -_-.- _••_ __ _...

gola", de 20 mil toneladas, que Hosplt�l' da Lagunajá fora anteriormente avaria- ' U

do e estava sendo reparado Por ato do dia 20 foi dedgndo o

'laqueie porto
sr. Pompílio PerEira Bento para

. membro da Comissão Administra
tiva do Hospital «Senhor Bom le
sús dos Passos», de Laguna.

Hchl�'ã() a que Se !'efeJ'e o nl·t, 40, (la
Resolução 11. 29, de ho';e dntnda

Estabe!eC'imcntos ou (,ol'p'oraçCe,�
_..

Quantidade liberaela Kgs. (1) -
, F'ornecediJr

Hospital lVIilitar, 30, Eliseu Di Ber·
nardi. Hospital ele Carielaele, 110, JOO;'
Satul'nino Ouriques. :VlaterI1idade, 10,
E!iseu Di Bernardi. Casa de Sai'tc1e Sã?
Sebastião, 18, idem, Hospital :\'el'êU BaG·....... - mos, 24, idem. Asilo de Mendicidade, 1 ,

O (Oft".e-n-Io Bom.baraeio "e João Saturnino Om·iques. Asilo de órfãOS,
"

w 16, Eliseu Di Bernardi. 140 B. C" 24_,
participam a seus parentes e cale'e.-ro 'Berlam idem. Ba'se Aérea, 180 idem. 7" a,!. A,

pessoas de suas relações o ! c" 30. ielem. Fôrça Policial do Esta�2'
Realizar-se-ão no distrito d 'RI'O, 21 (A. N.) _ "1'ncel'rOll- Lon.dre.s, 21 (U. P.) M,ais 2�, João Saturnino Ouriques, penitenCia,

I R 't b ( St A tA
.

)
nascimento e sua filha .ro". -

de n 1 I' t 1 V d l:!a do Esta!Cl,?, 110, idem. COlégiO calda:üe, en u a ex- o. n 01110, , REGIN1.-LÚCIA se o Convênio Cafeeiro, que e:i- I
•

11 i 01' a ézas oa oras t· lmense, 3t>, Idem. Instituto coração •

nos dias 24 e 25 (sábado e do- teve reUlll'do nes.ta capl'tal sob I Llberators atacaram hoje Ber- Jes�ls, 70, El�seu Di Bernardi. HotelJ� ,

Fpolis" 22.6-1944,
POlta, 30, Joao Saturn1l10 OUl'ICIUes, ?,

mingo), os festejos de SantQ a IJresideAncI'a do 1111'nl'stro c'a lim, na prilneira incursão nor·· t�l !'1etropol, 20, idem, Holel :vr,ajestJC:
A.dI' t

' A

b '
' . , ,lt>, Idem. Hotel Central, 12, idem, Bea,

AntonIO, pa roeiro daquela o� 3 v, -I F'azenda. Durante as sessõ::o
e-amencana so re o ternt0'j taurante Pérola, 40, Eliseu Di Bernardi,

calidade, e que constado de - .... ,._...� rio do Reich desde o início da Restallran_te Estrêla, 40, idem, Rest���
C

do Convênio, foram ventilados ' �
rante JoS'e Kowalski 10 João saturrtl"

novena com prática e leilão no ongresso assuntos de alta rele"aA11CI a
lllvasao. Confirmando o bOI�'-1 Ouriqlle�, Restaurante Saturnino aard,�'

'b d'
.

N d' U
-

t
- . , b d' , .. - so, 12, Idem. Restaurante João OliVeJ11'

sa a o a noIte. o ommgo nlVerS! arlO bI d é
ar elO, a radIO alema, como 12, idem. Restalll'ante João l{oeric)\, 1 ..

efetuar-se-á missa solene, com Rio, 21 (A. N.) _ Nos prl' _
para o pro ema o caf, 1'8-

seml)re o qualifica de "ataqLl> idem: Pensão Ge.túlio L,. Pontes, 8,_ ideLU;:sultando soluções prontas I"
l� Pensa0 Adolf'Ü Reis, 8, Idem, Pensa0, .

sermão ao Evangelho pelo meiros dias de J'ulho próximo" de terror", pes, 12, idem, Fortaleza Anhatolllll'l!11,
" .

razoaveis. DOIS aspectos prln- 00 (2) Eliseu Di Bernarcli
T!'V11l0. padre Fidélis Tomelb, se reallzara nest�_,capItal, pro· cipais dominaram ° plenáril): 6

(1) As quant1cJ.aeles ;cima libera' "

havendo também procissão no" do p la U ao "T' I ratl$fl·"a-se à quem en das, com exceção da última, se referelt�
."

1 ,,: e nl no.ClOna a exposição do sr. Jaim'e Gll'�- ii ao fornecimento m,áximo de cada co

com a llnagem daquesle Mta.umftl- ude . Est�t�a?'tes, o. cdongredsso des, presidente do, Departa- oculos escuros, rna��:tr���ym tri(�)m'Ta�ota liberada para a F'ortal�:tUTgo e da do Anjo "." 19��, nlverSl ano reunln o
.

to os mento Nacional do Café, sôbre B ,7.:' Anhatonmim corresponde �ó f01'11 ,

às 15 horas !)I pelo ltmerano os e.stu.d.antes �esta cap. l�al eJ o e. qUo ilíbrio estático, e a que,-
an., com �mbas lentes leve- cll���i�it&�a uMUl�i�i�al de FloJ'ian6!191í�,

tradicional. idO E,;;tado d,o :RlO de Jan�lro. t�o do," pre"or.:.
mente arr2Íh adas e os entregar 21 de jUl'lho de 1944. ,

-�-- _, - - - ., ,7 li' M, nefj�1iI �eft;!l�irl, 5v. ' 2 Rogél'io Vil!ir�.!
Pl'\lf�ito :M'j.\IljÇ},IM

Oficial de justiça
Alírio Morais foi nomeado oficial

de justiça da Comarca de Biguaçu.

Londres, 21 (U. P.) - Os
jornais vespertinos informam
que os aliados "se movimen
,tam dentro de Cherburgo".
acrescentando que foi cortada
uma, das duas estradas laterais

t que ligam o porto à costa.

AO brincar com
espingarda,
matou o irmão

IVAN FACiUNDES e IRENE
DE MOURA FAGUNDES

Exonerações
Foram concedidas exonerações a

Josa Américo Dias Barreto. do car

go de Inspetor de Fazenda Esta
dual: e ao dr Armando Calil. do
cargo de Procurador Fiscal, que
vinha exerc;lndo coroo substituto·

Festa de 5,nlo
Antônio

Herói desce
nhecído ? 6 ••

A estátua do brauo cel.
Fernando Machado, alí na
Praça Quinze, está carecen

do dos cuidados do poder ao
qual incumbe zelar pela sua

perieiia conservação.
I '

E o caso que um gTUpO
de [orasteiros dela se acer

cou para conhecer o nome

daquele que, no bronze pe
rene, recebeu a justa consa

gração do seu povo. Mas o

nome lá não mais existe ...
Um popular, porém, à

maneira de cicerone gratui
to, explicou aos interessa
dos iorasteiros:
- Êste é o coronel Eer

nanâo Machado Vieira, he
rói caiarinense da çuerra
do Paraçuái. Havia o nome
no pedestal, mas, decerto
". caíu.

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

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinho Crelsotado
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

o fORNE CIMENTO
DE CARNE VERDE

RESOLUÇc'\O N. �!)
o Prefeito :\[unicipal de Florianópolis,

:10 uso de suas atribuições, e, tendo em
vista o disposto no § lO, do art.

lO,�
,

Parlaria sob n. 3, de ] G elo coi-rente __

xaela pela Comissão de Abastecirnento
Iilst.ado, e até que se proceda o raciona
mento por meio ele cartões,

RESOLVE:
10) O fornecimento de c.u-ns verde,

'I população desta Capital, e nos sub-dls
t ritos de Estreito, Saco elos Limões e
,rindade, a partir elo próximo dia 22
do corrente, será feito, somente, nas ter,
«as, quintas-feiras e sábados de cada se
mana, nua poelendo exceder ele 2 (dois)
quilos, o pêso de carne a ser vendida
jara cada domicílio,
20) Fixar, em 20 (vinte), o número

.le reses que deverá ser abatido, em ca
ela um dêsses dias da semana, dividido
em partes iguais para os romecedorvs
le carne bovina nos açougues desta Ca·
»ta). elas quaís duas (2) pelo menos, ·de·
verão ser destinados aos açougues do Es-
tretto.

_

30) Estabelecer o horário de 51/2
(cinco e meia) às 10 (dez) 1100'as, para
a venda da dita carne, em qualquer dos
referidos açougues, fieando vedada a sua
entrega fora dêsse hot-árío, sob as penas
ela Lei.

40) Os estabelecimentos 110spitaJares,
corpor-ações militares estabelecimentos
ele ensino, hotéis, pensões e restaUl·an·
tes terão os seus fornecimentos atendi.
dos ele acôrdo com a relação anexa, que
fica fazendo parte integrante da presente
Resolução. ,

50) Fica mantida a atual tabe!a de
preços para a vend'a, a retalho, da dita
carne, com exceção do filé miglloll, que
passará a ter o preço ele CrS 10,00 o

quilo, continuando em vigor as instrUo
ções baixadas a respeito de sua entrega
a domicílio e contra-péso.

60) A presente Resolução entrar{I em
vigor nesta data, revogadas ;15 clispos]'
çôes em contrário. L

Prefeitura Municipal ele FIorian6po
em 21 de junho de 1944,

'

Rogério Vi
Prefeito i\funiclpa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


