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Vinte-e-cinco mil caminhões para o
RIO, 2 (E.) --- EM DECLARAÇõES RECENTES, O COMANDANTE AMARAL PElXOTO ADIANTOU, QUE� PA

O NOSSO "DEF'ICIT" EM MATERIAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, OS ESTADOS UNIDOS ENVIARÃO� EM

TE E CINCO MIL CAMINHõES PARA AS ESTRADAS BRASILEIRAS.

,

Um grande amigo
do Brasil

I

Rio, 2 - A notícia da morte
do coronel' Frank Knox foi re
cebida em todos os círculos
desta capital com profundo pe
sar, salientando-se a grande
perda sofrida pelas nações uni
das. Os círculos oficiais parti
cularmente, lamentam o pas-

-

sarnento daquele que era con- Ano XXIX
siderado como um grande ami

go do Brasil, onde esteve não -

faz muito.
O coronel Frank Knox nas

ceu em Boston, Massachusetts,
�_m 1° de ja�e!ro de 18�4, sendo Washington, 2 (D. P.) _ O presidente do Comité para o
fllho de William Edwm .K�ox _Filadélfia, 2 (D: P) � Duran!e � reunião d? Comité d,os Estudo do Paludismo na Quinta Conferência Pan-Amerícana
e Sara Knox Durante a mfan- Representantes Patronais a Conferência Internacional do Tra-

d di t d S 'd N c' al d cl t
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t d os Ire ores e au e a ion e arou que apenas qua 1'0
cia sua tamilía mudou-se para I' .a o, o. e ega o rasi erro, SI. 1, �1I0, 01 con la o proje o e

países deixaram de enviar relatórios ao referido Comité En-
Grandes Rápidos, Estado de fl�ar a Idade de 14 aI?-0� corno mllll_ma para .os trabalha�ores. tre os aíses em uestão, fi .ura Uo Uru uai o ue entre�nto
Michigan, onde o jovem K:ro� DIsse o ..?eleg�d� bras!lelrO 9.ue, devido ao clima do Brasll, � I está jU�tificado p�lO fato d: não existi� n�quefe país essa en�
obteve o bacharelato em ai tes, populaçao atmge. mais rar�ldament� o seu pleno.' desenvolvi- rfermidade. O Comité referiu-se elogíosamente a excelente obra
no A:lma College, quatro anos

I m.�nt?..e que m�Itos e muitos mellll:_os, ao termmar o �urso governamental contra a malária no Brasil, a qual se realiza
depois. pnmano, com a Idade de 12 an�s, estao aptos a trabalhaI.

em quase todo o país, especialmente na baci'a amazônica.

b CASO "LA PRENSA" Pediram informes Monumento a iFranquia póstal
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I para os soldados

Santiago do Chile, 2 (United) =: "A lib,er�ade �e ímpren- . �, nau ra!P? o navio e-

O ano opez r brasileiJ'os
sa constitue uma conquista do direito público, Imperante ge�t , que v�aJ.ava sob. a ban-

-

/
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atualmente em todo o mundo", Foi com estas palavras que d�Ira da Letoma, ocorrido, em Assunç�o, 2 (D. P.) - Inau-
I Concedendo franquia postal

"El Mercurio", jornal que aqui se divulga, comentou a atitude vIrtud� de torpedeamento, a �ura-se .sabado. o monumento para as praças do Exército,
do aovêrno argentino, suspendendo, por cinco dias, ° grande 14 de Julho de 1942, nas cos�a.s a FranCISCO Solano Lopez, com,Marinha e Aeronáutica em

óro·ão "La Prensa". Por sua vez, "El Ilustrado" afirmou que, de Hond_ur.as, faleceu o maI�ltI- 1�. metros de altura, e aos he-: correspondência com suas fa

"o"'fechamento de "La Prensa" fere profundamente � jornalís-rmo .b.rasI�eIro Edgard Cor�elro, rOIS tJmba�os na �uerra de I m�lias, o. presidente. da Repú
moJivre da América", acrescentando: "La Prensa" e u�a e_s- a?t��o �npul�nte do _vap�r b;:a- 1870, em �uJa base fOI�m sepul- !bllca. assinou o seguinte decre-

pécie de símbolo do jornalismo moderno, algo como um orgao sileiro Imed�ato Joao SIlva. tados os restos mortais de s�te 'I to-lei:
.

representativo do jornalismo de língua castelhana". A companhia em que se a�ha- hom�n� que perderam a VIda Art. 10 - Fica concedida, em
Nova York, 2 (United) - O "New York Times", e o "He- va segu.r�d.o o desdItos.o .tnp�- na ep�ca batalh!1 de. L?�aS .caráter excepcional, enquanto

rald" publicam, nas primeiras páginas, as informações sôbre lante dm�lU-se ao
. MImstén? V�l�n�ma. Havera. c:rIf!l0mas perdurar o estado de guerra,

a suspensão do diário "La Prensa", decretada pelo govêrno ar- d.as Rel�çoes Exte�lOres, .

soli- OfICI�IS com a 8;s�Istencla do franquia postal para a corres

gentino. Os dois jornais classificam o diário "La Prensa" de c�tando informes sobI:e a Idp:n-, preSIdente. �or�n:go e me�- pendência das praças do Exér

grande orgão democrático e um dos principais jornais do tidade dos seus her,de�ros, afim I
bros das mS�ItUlçoes desporti- cito, da Marinha e da Aeronáu-

mundo. de par;;a�-lhes o prermo a que
I
vas e culturaIS. tica, quando dirigidas a pes-

tem díreíto co_mo sucessores de
O d

�

b
soas de sua família, observadas

F favorecI-dos Voltara" ao Bras,ot Edgard Cordeiro, I .

r �m 50 re
as seguintes normas:

oram I Quaisquer informaç�es sôbre
I�Irantes. I - as cartas, cartas-bilhe-

Montevidéu, 2 (D, PJ - O Lísbôa, 2 (United) - Em en- o montan.te da sucessa?, bem I RlO, 2 (E.) - O diretor da.s tes e cartões-postais, só pode-
jornal "La Manãna" refere-se trevísta concedida ao jornal como malO�es �ados .sobre o I Arm�s, declarou p�ra os devi- rão ter curso isento ao Correio
elogiosamente á disposição do "O Seculo", o almirante Gago assunto serao fornecidos aos. dos fms que os aspirantes que por intermédio do Comando

(' govêrno brasileiro sôbre a lín�a Coutinho afirmou: "O Br�sil é interessados na Divisão de Ne-: em breve serão promovidos a da unidade em que estiver ser
fronteiriça brasileiro-uruguaia. um prolongamento da mmha gócios Consulares do Ministé-' segundos tenentes, em princi- vindo o remetente ou de Co
Segundo o mes�o diário, a pátria. Lá passei grande parte rio das Relações Exteriores, no pio permanecerão classificados missão Estadual' ou Centro
medida em questão vem favo- da minha vida e lá conto vol- Rio de Janeiro. nos corpos em que se acham. Municipal da Legião Brasilei-
recer numerosos estancieiros tal' no fim do corrente ano. Já ra de Assistência.
uruguaios, cujas pro�::ied�d�s I estou velho e o frio, aquí, em " b I

U - os remetentes indica-
estão situadas na r�grao �ImI- Portugal, é demasiado". PreJIIudicial a situacão

.

o ívíana rão, obrigatóriamente, na par-
trofe. O editorial salienta a co-

. 'te inferior do verso das sobre-

laboração do embaixador �a Dr. M. �. �Âvalcan.tl Washington, 2 (D. P.) _ As notícia:s sôbre o golpe fracas- carta:s, seu pôsto e nome por
tista Luzardo para a solução ausente ate melados de maio. I sado da. Bolívia foram recebidas sexta-feira à noite, muito extenso.
do assunto. • --_••:' ! tarde, depois do encerramento do trabalho do Departamento I UI - para que fi9.ue assegu-

AS defesas alemãs Sem novidades do Govêrno. Por êsse motivo, não houve nenhuma reação ofi- rada a f�anqu�a ate a entrega
I cial norte-americana àcêrca do acontecimento na Bolívia. Se- aos destmatarlOs, as cartas,

têm pontos débeis Nápoles, 1 �D. :P,) - Conti-Igundo alguns observadores, o golpe abortado devido as medi-Ica�tas-bilh�tes e cartõ:s.. po.s-
Londres, 2 .(Dnited) -. A� nua sem nOVIdades a luta, �a I das do govêrno do major Villaroel, poderá tornar ainda pior a taIS, <;levera? �razer no allgulO

defesas da fortaleza de �ltl�l frente de batalha da. ItalIa. situação da Bolívia em face das demais nações do continente. supenor dIreIto do anverso

têm inumeros pontos debeIs, Tanto na zona de Cassino C0-
-

urna impressão de carimbo

que não poderão se�' defen�iidOs mo na cabeça-de-ponte de An- .p , II

d g d
-

com os seguintes dizeres: "COl'-

com êxito pelos naZIstas, dIante zio, as operações de guerra li- renuncIo e ran es operaçoes respondência do soldado -

de um grande ataque aliado, no mitaram-se a atividades de pa- franquia postal". Êsse carimbo

odidente, e uma grande opera- trulhas e canhoneio de parte a Londres, 1 (D. P.) - Em toda a ·frente sul germano-russa será aplicado pelas autoridades

ção ofensiva dos russoS, n�fren- parte. prosseguem os encontros entre os dois exércitos, num m_?men- referidas no item 1.
te orietltal. Foi o que aflrmou As fôrças aéreas aliadas, por to aue marca a proximidade do início de novas operaçoes de IV - as remessas serão men

um coronel do exército checoes- sua vez," prosseguiram atacan- oTande intensidade. Ainda de acôrdo com a emissora de Ber- cionadas por quantidade glo
lovaco, que se encontra na In-I do as instalações ferroviárias fim os russos seguem atacando violentamente as posições na- bal, na relação, em duas vias,
gla:terra. Referiu-se a

.

esses. e outros importantes objetivos zist�s ao norte de Jassy, na Rumânia, e na região de Chisinau, exigida pela regra VIII do de

pontos débeis, o mesmo m.for�
I

situados no território ocupado na Bessarábia. Outros despa�hos acrescentam que a batalha creta número 6.109, de 15 de
mante destacou q�e eles, dlan- pelos nazistas. Durante a jor- pela posse.de Sebastoyol contmua desenv?IVendo-se, send? ca- agôsto de 1940.
te dos ataques alIados, acaba- nada de sábado último, os) da vez malOrAa pressao q�e�exerce,m as forças �e Tobulkm e V - não gozarão de fran
rão transformando-se em no: aviões aliados efetuaram 1.700 Yeremenko sobre a guarmçao naZIsta daquela Importante ba- qu�a os impressos ou outros
vas "brechas do Marn�", p�l sortidas. se do Mar Negro. objetos as transferências de
onde as fôrças das naçoes �lll- fundos, seja em carta com va-

das poderão avançar, na dlre� Para o ref1crestamento Não gostaram lar declarado, seja um vale

ção do interior da Europa. p�� • postal, e as remessas registra-
tro coronel, pertence ao exer,cl- , da medida das expressas e por avião co-

to britânico, afirmou tamb�m O Instituto Nacional do Pinho aplicará este ano seIS mi-
mercial.

que as defesas nazist�s tem, lhões de cruzeiros nos trabalhos de reflorestamento nos Esta- Londres, 2 (United Press) Art. 20 _ Revogam-.se as dis-
am seI dos do Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Os alemães estão acusando o

pontos débeis, que precls
RI'O Gr'ande do Sul. Assim acaba de pôr á disposição dos Con- / g'ovêrno turco de ter rompido posições em contrário".

descobertos pelos atacantes ,

aliados. Ê s s e problem� A .

selhos Regionais de Floresteamento por intermédio do Banco o acôrdo comercial germano- -------------

acrescentou o coronel bntam- do Brasil, as seguintefi importâncias, correspondentes á meta- turco, pelo qual a Turquia en-I � .Estatfstiea MilHar, destinada •

.,

f
. demonstrad�o pelos de das arrecadações das taxas até 31 de d.ezembro ultimo: Pa- viava cromo para o Reich. Se- faCIlItar a p!,eparação ripida, e tio

CO Ja OI .:
. d 't t

das da Naçao. exige que todos 08
-

'numeras partes da raná Cr$ 1.897.980,00: Santa Catarina, Cr$ 1.343.218,00: Rio gun o cons a, os urcos suspen- perfeita quanto possivel. do apau-

�,ss�s, emp IC'almente em Leni- Grar{de do Sul, Cr$ 1.740.562,00; São Paulo, Cr$ 966.293.00. deram todo o carregamento Ihamento material das fôrças arma-

ussIa, es e 1

ram completa- Ao interventor no Espírito Santo foi entregue a impor- dêsse material de importância brasileiros lhe prestem r.ooperaçió.

negrtadod, °tndu�dfaOs as foArcas ale- tância de 44.980,30 para custeio dos serviços a cargo da Secre- bélica, o que causou grande de� Subtrair-lhe .pôlo é trabalhar eOD'

men e es r 1 d 't 1 1
- ..." .. ll...uH "'" .,... ...... 'l, (n. E. M.>.

mães.
.

taria da ,âgricu1tura. sagra o na capI a a ema, do 1942; - 4rt. 18. N. IS).

. Pede protecão para
o imperador

o
Nova Iorque, 1 CU. P.) - O

imperador Hiroito, do Japão,
fez, sábado último, 43 anos de
idade. A emissôra de Tóquio,
referindo-se ao fato, disse que
as nove horas da manhã
de sábado (hora do Japão), to
do o povo nipônico voltou-se

para o palácio do imperador,
afim-de referenciá-lo e orar à
Providência para protegê-lo.

o MAIS ANTIGO IHARIO DE SANTA CATARrNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I FlórianópoJis- Ierçe-felre 2 de Maio de 1944 H. 9097

De parecer contrário No Uruguai
-

existe paludismonao
�
)

/
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terea.feira, 2 de Maio de '944

I

I O E S T ADO! �I!.!l!��mas�e��9u��!�nto
,� Diário Vespertino concernentes à reconstrução

I
político se inspirou para ela

do mundo de após-guerra preo- .borar as constituições e os :>:e

cupam intensamente homens! gímes.
de govêrno, homens de pensa-I No fundo, os que dizem que
mento e líderes da opinião nos a democracia é incapaz de
países que formam o bloco das'manter a ordem, pensam ape
Nações Unidas. A diferenca 'rias em certa e

determinad'lmáxima entre a primeíra 'ordem, que não desejam ver

Grande Guerra e a segunda re-Imodificada, recusando assim
side, talvez, nessa generaliza- levar em consideração '3. expe- _

da convicção de que a ordemlriência da maioria, desejando, 8AR E RRMRZEMvigente precisa ser re-exami- sobretudo, com essa atitude, J.I JI N
nada, reajustada, adaptada i impedir que a reconstrução do
aos próprios termos da civili- sistema social se faça na base
zação industrial, em que "'sta-! da livre contribuição de todos
mos vivendo. ClI'a, a maior ccn : os valores que regulam e enri

tribuição dos métodos de go-. quecem a vida da con.unldade.
vêrno democrático, a essa ta-I

.

refa tão importante, consiste .---- .---------

em proporcionar meios ade-IPerca a Gorduraquados a que a t�'ansformação
se produza, tambem, sob a Da- Um método novo usado
se d� consentimento, p n�� ex- pelas Estrêlas de Cinema
cluslvameI1:te s?b ? da força. de Hollywood. Pôde-se
Ma�, para ISSO e }'I1:1ster que os obtê-lo agora nas f a r-
regimes democrátícos nao te- mácias.
nham pavor de fantasmas e Um médíco da Califorma que atende
duendes que o medo não lhes as Estrêl�" ele C:mema de Hollywood

., .. _

'. cescobríu um método seguro e novo

paranse a capacidade de

en-I
para reC!U7.ir o excesso de gordura

� ..__ �� ",-,* .._.. .. ... frentar as situacões novas e de l-lF"tJesteücd·a. Edsta 1 desCOberdta chamada
• �- ��� _ _ _ ..

.
.

�
• OI'IDO e ISSO ve a gor ura de um

incorpora lO ao sistema legal de. modo seguro e, rapído. Comece a per-
, .

•. der peso na pnmeIra semana e muitos
VIda as energias que transbor- j quilos ao mês,. Basta tomar 2 pastilhas
darn j 'S quadros exíster tes 3 vezes por dia, Formode estimula

_

' t. - ._ '" 1 cc,.

I a saúde. a energia e proporciona uma

JNao há classe mais perigosa figura atraente, de modo que _possa pa- ornoiS. • . .

b 'recer e sentir-se 10 anos rrraí s Jovem.de InImIgos da democracia do I "�ormode é um preparado garanti-

que aquela dos que nretendem I do para remover o excesso de gordu- ,

L d (B N S) O'
. .t . . c;., ra, Peça J:<�ormode, hoje mesmo, em

aereoson res . . .
- I e- que as formas democráticas <:lo I qualquer. fal'mácja� 1\ nossa garantia é

cente .ato do marechal Stalin. si mesmo se condenam quan- a.sua maior proteç.ao. •

conferindo 106 condecoracões I
do i

.

t m
Dlstr. S. I. P. CaIxa Postal 3786 • Rio Londres CB. N. S.) - "Dal"

Ib das fôr b o·tA I
nSIS e em consagrar, Venda sob prescrtçãc rnêdica jornais impressos em Londres

.a?s mem ros as o� ças .1'1 a- mesmo em épocas de transí-
-:- o "F'lying Dutcham

'

e onicas combatentes simbolíza a cão como a atual as Iiberda-, v.. "--------------_"Whirlwínd " - com artigosalta estima da Rússia pela aju- 'des fundamentais do povo, en- ----------.----..1
d d I 1 t t TAQUIGRAFIA (iRATIS, POR sobre todos os aspectos de es-a a n�' a erra, e por ou 1'0 tre as quais se destacam a li- forço de guerra aliados, estãolado confirma .0 graI_l�e papel berdade de palavra e 3, líber- CORRESPOHDEHCIA

d I t desne í CURSO P�OVISóRIO DE
que a.lgu:t:ls peritos militares e dade ce e8c.-).I,I).,-, dos o_.. 'n.T';<:'.,l.. nan- Para difusão do (mico rnâ- sen O regu arrnen e espeja-

..

t d
v . �.... ,,'" u.

A dos em grandes quantidades EDUCAÇÃO FíSICA
naval� ,:eem en o na guer,ra teso Êsse raciocínio, aliás, tipí- tTodo br�sfileirop' 01' tssocia�ão sôbrc 3. FloJ.a,I).cla, pela R.AI'i',

. (Reconhecido pelo Govêr n o
da Rússia - escreve o "Daily came t f ,. t Q "1,

aquigra íco au rs a ensma
�

-� Federal)
Mail". Os feitos pelos uais as

n � aSCIs a, peca pe a por correspondência. Infor- quando seus aviões estao e 11. E D I TA L

d Ih f qf'd base, pOIS que se funda no pre-I mações; Prof. Paulo Gonçal-. caminho do a]vo"· anuncia o Declara aberta a inscrição 'IOSme a as oram con e1'1 as conceito de qu o po'
,.

ves -- Rua Sete de Setem,
-

.'
,

r •
e \ia � mca-, . 1 "Dailv T'elegraph". exames vestibulares

p�l.ma1!-ce secretos, mas e SIg- paz de saber o que quer. Bas-'
bro 107, 1 anaar. •

" �- � , o ., '
Comunico a�s In�er:.essados que se

mflCatIvo que alguns dos agra- ta considerar ue artindo-se! RIO DE JANEIRO, A publlcaçao
.

de;:,sas �olh .. ,s acha aberta a lllscnçao para os exa.

ciaclos tenham recebido as or- ,1 . t d
q

. 'tP t .!
i ,'começou em lI-IalO de 194.:>, VI" l1les "estibuJares, mediante o qual"esse pon o � VIS a. �l ,amos d .. 1 I ' f

. ; . 't'd '.
dens e medalhas mais altas da ", .Pt' ,,:, 1""1' f � i As autoridades respoDsável. pela, san o cont, a )a ançal os e el- ser'! peI1111 1 a a l.:natnc�Ja nC) Cur-

U
. -

R E t· d
(t( .Lgar oor - os mo. ,.- cn"o;;;

I fiel execução das Estatisticas MUi-I' tos da confiscacão por pari o I SO P. de Edueaçao Fislca do Es-

r:IadO f�ssa. n re ?s con �- populares de reivincUc8.ções, j are8 podem exigir, sempre que hoa, d�s ale�'nães de tod�s os re�el). j ta do. .
_.cora os Igura o almIrante SIr que as páginas da história re· ..er dúvida quanto à veracidade 41-11 ,

• _

',...' •

•

n lOs,.,.
candidatos .d�verao satisfazer os

Robert Burnett vencedor de .' t t. r', d qualquer informação que cada I.· tOI es. de • acho holandese,.,. seolllDtes reqmsltos:
muitas batalha� nas rotas de

gIS ra�, e que, � la\CS .os formant., prove o q�. deelaro•. AI Alél11de al'tigosO "'vVhjrlwind" a)-�!,r normalista;
b' d O A t·

seus lIderes autorIzados, aple� mi-fé constitue erlme contra .... publica. uma seção ilustrada b) -_ ler 18 anos e menos de 30,com dOlOt o

d
ceano dr lCO e co- sentaram nitida,mente os pro- .. ,nu ...elo".1. (D. li. II.). sôbre quais todos os pa:ís,'s

de idade;
man an e e cruza ores na " .

.

,'" .�' I c) ·-Ter bons antecedentes;
batalha contra o "Scharn- CLUBE 15 DE OUTUBRO I allaclos, a qual pode serJacll-j d) --Ser vacinado; .

hort", O qual recebeu a Ordem . : ment� l'etira.da e repr?duzida e) -- Ter boa constituição físicr<
de Suvorov - uma das mais Fundado em 1921

; pela lmprensa e1andes-tll1a 11')- e �le,nt�ail ..?' .

. . : 1 1) N t" " b'd 1 .
m"cnçao sera processada me·

altas honranas confendas pelo allC esa. o leIas 1 ece 1 as (a dIante requerimento dil"g'dH I] L d f·
I I o ao

govêrno soviético. '; Programa Social para Maio ! o auc a em ou 1'es, con 11'- Il_lspetor de Educação Física, e de"
A Ordem da Estrêla Verme- Dia 13 __ Sábado _ Soirée às 22 horas. 'malll CJue os holandeses espe- Y1damente in�titllido dos compro·

lha coube ao, capitão. Guy i Dia 28 - Domingo -Domingueira às 21 horas ra�l. com gra,�l.deo jn�:rêsse ,a I vaQ��:l(;�a:r ai������s}o ea \cspeito.Maund, que apos o trabalho de TESOURARIA chegada do Jornal, o qua.ll poderá ser obtida diáriamentc ná
organizar a evacuacão de Dun� I Movimento de Abril cir('nla difusamente medianre 1

lnspetoria de Ed�calção Fisicà' (rua
querque, tornou-se

o

chefe de! RECEITA entl'egas pessoais, não obstall- .Joã? Pinto, 42), DO horário do ex-

�mportal1te estabelecimento te as severas punições anUll- peFdllen�e., l' 5 d.

� ,

'N Saldo de marr 21 30840 .

1 1 t'd d
. .onanopo IS, e ja.neiro de

naVial britamco na Russia. _ a ...0 .. , Clac as Pt) as au arI a es naZlS- 1944,
lista figuram ainda 15 oficiais Mensalidades e renda3 eventuais ..!:227,OO tas, Procurando iludir os bo- Cap. Américo Silveira d'Avlla
e homells da marinha mel'can- Cr$ 26.235,4 j landeses, os alemães passaram Diretor

te ag�·s.cj8.r1o� por "atos de co· DESPÊSA a distribuir uma publicação 31-

j�agem no serviço de transporte Orquestra -- dispendido neste mês 1:083,00 mUar - como se fosse de ori�

Ide armamentos para ao União Ordenados e comissões 825,50 gem :tliacla - mas contell«o

Soviética". O reconhecimento Aluguel da sede 600,00 exatamente as notícias opos-
da Rússia a êsses heróis britá- Reparos na instalação sanitária 66,00 tas. Porém, os holandeses não
nicas forja mais um sólido la- Capitalização �� Aliança da Bahia 120,00 tiveram IrlUito trabalho em

ço na unidade e d2terminação Otto Bernhardt _- nota - 160,00 descobrir o lôgra, e as autori-
entre a Inglaterra e a su.a alia- Luz e teJefône 136.40 dades alemães ficaram ill1pres-
da - conelúe o "Daily Mail". Carlos HeEpcke SIA - note 80,00 sionadas quando seu "jornal"

O Estado - publicacões - qO,OO era devolvido com regularidade
Confeção de uma bandeira 75,00 assombrosa ao lugar de proce-
Livraria Progresso - nota - 28,00 dência.

�----- --------------------�----

Total de despêsa 3.263,90
Saldú para mGio:

.110 BancoNac.do Comércio 21.308,40
em Cllixa 1.663,10

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€'l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano CTt
Semestr-e Cr'
Trimestre Cr'
Mês Cr'
Númer» avulso Crt

NQ lntertcr;
Cr' 80,00
Cr' 45.00
ror' 25.00

70,00
-40,00
20,00
7.00
0.30

Ano

"n(jn('ln� medlantl' eontrsto

A direção não se responsa
biltu peloe conceitos emitir
dos 001 a.rtigo, usinadot

Oficiais condecora
dos pela Rússia

Aos sofredores
D1'o.. L. GALHARDO-Ex

médico do Centro Espírito
Luz, Cari-d.cde e Amor, co·

munica a mudango do seu

consult6rio para. a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Ja.neiro, onde pOIsa a

oferecer 09 seus préstimos.
Escreva. detalhadamente'
nome, id.adiS, end.ereço e en·

pelope selado para a fSS

posta.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
MÉDICO

Clinica de Adult6s e Criaucas
Doenças dn Péle -- Doenças Vénél'ens

CONSULTóRIO - Rua Felipe Schmidt 34

Florian6popoJis, em 29 de abril de 1944. HORÁRIO -- Das 2 às 5 horas
Emídio Card0so Júnior Dalmiro Duarte Silva Artur Pires Às 2as. ê 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas .

Presidente 1" Secretário P Tesoureiro Reiniciará sua clínica em fins de abril
----------�(------------------------------------------------------�------------------------

22.971,50
--

Cr$ 26.235,40
TE5i iiiioooíiiiioiiiíooo

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

UnlfNT[Rua V. Meireles, 11

PETISCOS .- Roll'mops - Herrings - Picldes - Cama.
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc, etc.

FIDEINE BERGAMO
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o funcio
namento geral do organismo. Portanto, quem US8r Fi de ine
Ber garno , adquirirá um grande bem: - o fígado volta à
sua função normal, o estômago, os intestinos, todos os

órgãos ganharão equilíbr io salutar. Tratamento indicado
na icterícia. Deparece por completo a au to-i n toxicaçào .

Em sua farmácia, ou Cx Postal, 1.861
SÃO PAULO

Dr. ALEXANDRE OE
MATTOS

CIRURGIÃO DEHTISTA
Cons. Rue Nunes Machado
n 7 _'o (Edifício S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

CONCURSOS
OFICIAIS

Pata preenchimento de
��rg�s nas repartiçõ�s
publicas, o prOfessor IMANOEL LUIZ prepara.

candidatos,

IRua Saldanha Marinho, 3
.

(Sobrado)Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

o distinto público de Florian6polis faça·nos
uma visita e ficarã conhecendo o que há de
melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case
Ternos feitos para homens e crianças� Calçados, Oortinados, Tapetes e Congoleuns.
Temos secção especializada para confe cção de luxo, sob�medida,

Para�Todos» Rua Felipe Schmidt, 3S-Esquina Gerônimo Coelho-Telefone: 1595

"4' Crediária Para-Todos"!
,... .• H --"C _

miras,

NOTE BEM:

«A Crediária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS (�UBE
\

-- Dia 6 de Maio -- Grande
. ,

ccSOlree»

com
. , .

IniCIO
•

as 21 horas.

Hercílio Filomeno e Senhorar�� "J/Jf!:;;:; F

��';j Produto científico pore embolem o, ,"'o,
Hormo Vivos n.O 1 para os ""ias pequenos ou flccídcs
Hormo Vivos n.o 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
.I r_da _ F1orianopolis nas Farmacil!8 Mod..._.
R.uliveira 6 da Fé - Em Blumenau: Farmaci46

.. Sanitas e Odin - Em ltajaí: Farmacia Santa
rer.sinhll.

Transcorre hoje a data natalícia
_ ( ela exma, sra. d. Hermosila Vieira,
I 'espôsa do s r. ceI. Pedro Lopes

Vieira.
•

Assinala·se hoje o natalício da
sr'c , d. Dorvalina Bonfante Boiteux,
espôea do almirante Alexandre
Lucas Boi teux.

•

Festeja hoje seu aniversário na

talício a senhora Carmen Horn
Carvalho.

•

O sr , Lidio Martinho Calado,
funcionário da D. R. C. T. festeja
hoje sua data natalícia.

•

Transcorreu ante-ontem o 2' ani

versário natalício da menina Nadja.
filhinha do sr. Nagib Daux.

Fizeram anos ontem:
a sra. Iracema Farias Beirão.

esposa do sr. Luiz Eugênio Beirão;
o sr. Troiano Leite;
a srita. Maria Emília da Silva.

Falecimentos:

participam a seus parentes
e amigos o contrato de casa

mento de sua filha DUma
com o sr.

Orlando Coelho.
Londres (B. .N. S.) - O efei

to mortal do nazismo sôbre as

expressões individuais do pen
samento e da cultura é mani
festado num artigo recente do
"Deutsche Allgemeine Zei
tung". O autor, um jovem sol
dado na frente de batalha,
procura cobrir de ridículo os
soldados da guerra passada,
que, no seu dizer, "carregavam
debaixo do braco a Bíblia ou a

"Fausto", de Goethe, para le
rem nas horas difíceis". Os
homens de 1914 - explica o

articulista - necessitavam de
uma religião em que o indiví
duo contava mais do que deve
na realidade, antes que "o es

pírito da comunidade ocupas
se o pôsto dominante", Hoje, o

soldado não precisa de religião
ou de qualquer literatura ou
música clássica para confortá
lo. 11:le encontra sua fôrça no
Partido ou, se necessita de re

i creio, no canto coletivo. Nos
l círculos londrinos, observa-se

I que
êsse revelador aspecto da

juventude alemã é uma varian
te diéta da propaganda de

1 Goeb?els.. C? artigo do jóvem
Londres (13. N. S.) - Na lu- alemao mdIca. o efeito alar

ta entre os invasores japoneses m�nte e 1?rutal�zador �a dou
e os gl1�...rreiros das ilhas Fijli, tnna na�asta so�re a juventu
o "score' atual é de um fijien-,?e alema, doutrina que: por
se morto para 125 japoneses. ISSO mesmo, d�ve ser estirpada
Essa dramática proporção 1',3' pela raiz, se e que devemos

I v�lou-se na luta para a

o

eXPQll-' re�tau�ar ,no mundo a

verd.a,sao dos japoneses da ilha de deíra líberdade de pensamento.
Bougaínvil!e. O feito mais sen-!

-

O�SauloRamos avisa
s�clOnal ocorreu com um pe10-1 que estará ausente tempo-tao comandado pel? segundo fariam ente. reabrindo sua
tenente Ben�, de 'I'imaru, na elíníca no nrúxímn mês.
Nova Zelancha. A vanguarda ele

patrulha encontrou o, fogo dos,
vigias postados nas arvores, e I
então os fijienses fizeram sí-Ilenciar o inimigo. O ruído dos
tiros alarmou os japoneses,
numa aldeia próxima, e 'Bles
tentaram fugir, mas foram apa
nhados no cruzamento de fogo
da patrulha. O tenente Bem
ordenou aos guerreiros que
cessassem o fogo. e rastejassem.
Os japoneses, pensando que os

atacantes tinham-se retírad i,
voltaram cautelosamente para
a aldeia, contra � qual os fi
jienses abriram fogo e virtual'
mente liquidaram a fôrça in
teira do inimigo. Êsse batalhão
de guerreiros da ilha Fiji é
agora comandado pelo major
Geoffrey. T. Upton, graduado
pela Universidade de Cambrid
ge, e antigo jornalista do "Daí
ly Telegraph".

Vva. Virgínia Sousa Coelho
tem prazer em participar a

seus parentes e amigos que
seu filho Orlando ajustou
núpcias com a srita.
Dilma Filomeno.

DILMA e ORLANDO

A atual juventude
nazista

confirmam
Fpol is., 28/4/44.

ARMANDO VALÉRIO DE
ASSIS

Missa e agradecimento
João Gualber10 da Silva

DESPERTE n BILIS
DO SEU fíGDDO

GRATISf peça este livro.,

t�,��di� �:�!������
: l'lda Social: Santo At.aná�io foi venerado

,
_ ,

• li :. em toda a Igreja como um dos Segundo a imprensa clandes-It
A' ......

maiores santos. Nasceu no ano
.�••-.- oe.

296 em Alexandria no Egito.
tina mais da metade dos estu-

ANIV'';RSARIOS Seus jrenít di ti t'
dantes da Universidade de Lié-

J' eus gem ores eram IS in 1S-

simos por sua nobreza e pieda-
ge a quem os alemães impuze-

de, e deram a Atanázio uma
ram o trabalho forçado, tor

educação digna de seu exem-
naram-se foragidos da lei. "La

plo. Atanázio destacou-se 10- Legion Noir'e "

escreve: "Hoje

go pela inteligência e nobreza
60 « dos estudantes de Liége

de carater. Fazia rápidos pro-
estão escondidos, recebendo

gressos nas letras humanas.
todo o auxílio possível. São ir

Tornava-se dia a dia mais sá-
mãos em armas dos operários

bio e mais inteligente. Com que se recusam a trabalhar p'1.

vinte anos de idade escreveu
ra os alemães. Levam a mesma

um admirável tratado que in-
vida e compartilham os mes

titula-se "Encarnação do Ver-
mos perigos. Desse modo os

bo". Com a morte" de Santo desígnios odiosos dos alemães

Alexandre, foi eleito pelo ele-
e dos que estão a seu pago ti

ro e pelo povo para patriarca
veram o efeito contrário. Hoje

da Alexandria. (326). Todas
os nossos estudantes e operá

as suas rendas eram dadas aos rio� estão �lllidos pelos laços
pobres. Os arianos fizeram de mais estreitos e formam uma

tudo para levá-lo a apostasia e fre�:te sólida contra os naz ís-

não conseguindo inventaram I t�
.

troças para desacreditá-lo no ----
_

conceito do imperador, e não Dr,
desistiram até vê-lo desterrado

Noivados: inocep.temente para a �ál.ia.
Corn a gentil s r i trr, Dilma rue- No seculo VIII suas relíquias

meI}o. da nossa melhor sociedade, f O r a m transportadas para
ajus\tou nú�cia_s. o sr. Orlando

I
Constantinopla, e em 1454 se

Coelho, Iunciondrto da S,. A. ce. eretamente para Veneza onde
mercial Moellmann e rrvu

í

to bem
d

.

la íoricdo no alto comércio. as guardam com gran e CUl-
re ci

d d D" S G
,.

__ a o. IZIa . regorIo que
Vf8jl\ntfJ�' louvar Atanázio e louvar a vir-
Procedente do Rio de Irmeiro , tude era a mesma coisa.

retornou via aérea a esta capital.
no sábado p .p., o dr. Newton
d'Avila.

Em Laje,., onde residia, faleceu.
sexto- feira última. às 6,30 horas
da manhã, o sr. João Gualberto
da Silva. Suas irmãs, Laura e Au.
rara da Silva. aqui residentes. man
dam rezar, dia 4 próximo. às 7.15
horas, na Igreja de São Francisco. �_""."".·••-_"_""w__",,·__�-�."'·.-_"'_.-""_'_"_- .....,.

=:_�;::��::::a�::� CARTAZES DO
Operários belgas HOJE 3a.feira
o jornal clandestino "La Le

gion Noir" publicado na Bél

gica ocupada, noticia que em

alguns dos campos de trab a

lhadores na Alemanha, os de

portados estão vivendo em ca

sebres infestados por insetos

imundos.
Num destes campos há ape

nas um aquecedor elétrico pa
ra preparar as refeições ele �Ol)
homens e a maior parte é obri- .

,
_ I

gada a comer as raçoes cruas

ou parcialmente cosidas.
••••••••••••••••••••••••••

O resto das
batatas
É costume dos fazendeiros

da Bélgica deixa:r que os p�br(]s
apanhem as batatas que fICam

ainda no solo depois de haver

sido feita a colheita. Nos dois

primeiros anos da ocupação
alemã no entanto via-se rara

mente mais de uma duzia de

pessoas, "aproveitando" as bl

tatas. Hoje a situação é bem

, diferente. Durante a última co

lheita haviam frequentemento'
mais de 100 pessoas num só

campo durante horas, para

conseguir uma quantia que uão

se elevava a mais de duas ou

três VOl' peflsoa.

MÉDICO
avisa que mudou seu con
sultório

_ para a rua Nunes
Machado, 'I.

E Saltara da Cama Dlsposlo para Tud.

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li-

DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOS ,. ,

(NY1f.� C«UlEIRO EH $ÉLOS PARA O PORTE POSTAr

UZINAS CHJMICAS BRASILEIRAS lTM
1;.�Url.1.1i "'A80TI,AijA� EiT,$.P�IJ.�_";·

Negócio de ocasião
Vende-se bela propriedade em

Porto Belo, própria para veraneio.
Frente poro o mar.

Linda residÉ!ncia, completamente
mobilizada, com rádio e carrega
dor "Windcharger" p/baterias, etc.
O terreno. plantado e bem ajar'

dinado, situado entre a estrada e

o mar, mede 60x300 metros. Fonte
natural de água potável, crista
lina. Informacões, por favor, com
o sr. H. Murray, na Rua João
Pinto, 26, nesta capital lOv.9

Agradecimento
Graças à dedicação. competÉ!ncia

e carinho Je d, Diba Guerber, rei.
UTll E A<iRADAVEl nha senhora, ,que teve um 'parto

O arranjo bem feito dos pro tcsi
I dificil. já se encontra completa

derperta o apetite e agrada ao mente restabelecida e o nosso lar

paladar. Vegetais frescos. alfa- enriquecido com 'fiais um menino.

ce, cenoura, beterraba, rabanetes, A�lIim, é c.om alegria que, de pú
agrião, brocoli ... enfeitam os p'ra. blicc, �egl!itro o meu agradeci
tos e completam a alimentação. me�to aq�ela senhora.

A combinação dos alimentos é uma Soo Jose, 2·5-44.

ciência mas é também uma arte. ROBERTO ROSA
, I 2 v .• l

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

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

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã

extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis-

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

Os guerreiros
das ilhas Fijií

Laura da Silva e Alice Aurora da Silva, convidam
os parentes e pefis8as de suas relações para assis'
tirem à. mislIQ que mandam celebrar em intenção a

alma de seu pranteado irmão. JOÃO GUALBERTO
DA SILVA, no dia 4 do corrente, às 7,15 horas, na.

Igreja da Ordem 3a. de São Francisco. Outrossixn, antecipam seulJ

agradecimento" a 'lu,em CQmparllç;er a este ato �Q religião o c;aridad.,

DIA
HOJE

(lHE
AJs 5,30 horas:

O milagre do século
A melhor novela de Rafael Sabatini:

O Cisne Negro
'I'ecnicolcr com Tyrone Power, Maureen O'Hara

George Sanders,
COMPLEMENTO T-TACIONAL (Coop.)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 Imp. até 10 anos.

e

CIHE «IMPERIAL))
AJa 7,30 hOfaS!

O mais aterrorizante film das selvas!

Ao sul de Suez
com George Brent, Brenda Marshall e James Stepenson

COMPLEMENTO NACIONAL (Cooperativa)
Preços: Cr$ 2,00 e 1,50 Imp. até 10 anos.
---

AMANHÃ

Teálro Alvaro de Carvalho
(CrNE ODEON)

Apresentação Magestosa do

Conjunto Típico Vocal Folclórico
Um novo ritmo musical! A sensação do momento!

NA TÉLA: - Ray Milland, James Stewart e Margaret Sullavan
em: AMEMOS OUTRA VEZ

Ao tentar esquivar-se às determl
\lacões dos ón::ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é
.nimigo do Brasil. E parlL os iniml·
'os do Brasil. a lei é inllexivel
ID. E. M.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
D�. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

008 Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
coxsrrzromo. Rua .:NllJleS �lachado, t (Edifício S. Francisco/, [oue 1.14J

IConsultas das lO às 12 e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

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

ORa BIASE FARACO
Méd-ico - c·hefe elo Serviço de Síf'ilüs do Centro d'e Saúde

InOENçAS DA PELE -- SíFILIS -- AFECÇõES URO·GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS -- RATOS [NFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS 1

CONSULTAS: das 3 às fi h. -- R. Felipe Schmidl, 46
HES.: R. Joinvile, 47 -- FONE 1648

Cl,tNICA DE OI,HOS - OUVIDOS - NARJZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA

Móveis
Comprar, vender ou alugar

�
I

s6 na

ft SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

EMPREGADA Casa comer-
cial precisa

tl;)(-Interno do Ser-viço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagtár!o <los ",,",Iços de urna empregada com prática
do dr. fiabriel ele Andrade' (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo) de se rv iço s de escritório e que
(Diploma de habilitação do Conselho :-hriol131 de Oftalmologia) 'saiba escrever à máquina. Pro-

I'her!} do Sen'iço de Oftalmologia do Depar-tamento lle S"t\<le e HOIólpllfJ) de ('.. rjlloll� I posta s r, r rtas d d f
CO:VSliLTóRJO: Rua Felipe Schrnidt. 8. Fone. 1.25(1 _ CO:\SI"VJ'AS: Das 2,ao.. ..,,..,0.. c� ',an O re e

as ti horas <la tarde _ ltESlDF."NCJA: R. Conse lheír-o lIlar,·". '07 _ FLORJANól'OUS. r en cra s, dir igi d as a caixa pos
____ talo. 139, V.·8

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

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

f v.-lO

l .......-..-...-��.....-_....,.,...,.._-............._...,._..

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS Vendem se
J tacho de

Curso lle Aper'Ie ieoamento e Longa Prática no Rio ele Janeiro I
,..

ferro ga I va
<)().NSUL'l'A8 - Pela manhA: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto 008 nizado, de 2 mts. de compri
"bad�, das t6,30 às 18 horas - CONSUJ,TóRIO: l{ua João PInto a. 7. �"tol"Hlo -I mente por 1 de largura; e tam

rone: 1.461 - J:l.esIdêncla: Rua Presíãente Coutinho, �3. bêrn uma turbina de 6 cavalos
de fôrça. Entender-se com o

sr , Francisco Nappi, na rua

Deodoro. 15v,-11

viNóT-SE�::����
Ramos, 94·, Vêr e tratar na
mesma rua, n. 86, das 17 às
18 horas. 15v,·lO

DR. ROLDÃO CONSONI
elHl'T:CU GE1U\L - "'1.'1'.\ ('II�FlWL\ - JlIOI,(,S1'I.\S m,:: SBSIHllt.\S - P,\n'I'OS

FOtnlado j;('l:l Fact1,!fl::'Hlv dr(\ J\lf'dic"na da linh'cJ\.;;j(}ad{\ de S:io Paulo .. onde fOi
Assiqpnt.e por \,(i";o",,; anos elo Servíço Ckúrgil-o elo Prof .. \lípio Coirola xcro.

Cirurgu do {�5HÚ��:1-:-if�'O e vln s blliilt'es. íutcst lnos rJe!gadu e gI'OS�O. t író íde, rin s,

próstata, he"'\i�a. út cio. ovárío« e LronJi-)�·h. Y21'icocelC', hic!t'ocr.le, var-Izes e hérnia.
('O;"\;Sl;LTAS:

das 2 às ,J horas, à H;i.1:1 'F'elipe Se11':nidt. �l (altos na Ca�.::� Pru-a lso ) , 'fel. 1.39B.
RES10Ê1'<CTA. nua Esteves Júnior, JíD; Tel. :\l7(H

DR. MADEIRA NEVES

DR. MARIO WENDHAUSEN
• (Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

!:J;:·lnterno do Serviço de Cli.nica Méd ica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

CLl:-i!l:A J\II1:DICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e IUDSID:ENC1A: Rua Felipe Schmídt n, 38 - Tel. 812. CONSUV.rAS - Das 16 às iH.

ARAÚJODR. t

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

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dr. LAURO BAURAINSTITUTO DE DIAGNóSTICO ICUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Especialista em Doenças de Senho-

r-as - Vias Urtnár ías.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medíuina de São Paulo.

'l'ratamento especializado, médico e

cirúr'gtco, das afecções do aparêlho
gertital feminino (Utero, ovários,
trompas, etc.).
Cura radical das inflamaçóes dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). 'I'ratarnento de todos os dis

túrbios da nieust ..ua�âo e da esterflt
dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob
contrôle endoscópico - Oretroscopla
- e de íaborasórto.

FISIOTERAPIA -- DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Formado pela Universidade de �nebr8 IICom prática nos hospitais europeus
Clmíca médíca em geral, pediatria, doen

ÇIlS do sistema nervoso, aparelho geníto
urmârío do homem e da mulher

"!lslllte. Técnico: DR. PAUlA> TAVAR.E�

Curso de Radíologta Cl1nlca com o dr

Manoel de Abreu Campanar-ío (SAo Pau

lo,). Eapeciallzado em Higiene e Saúde
'IPúblíca, pela Unlvers!dade do Rio de Ja

netro. -- Gabinete de Ralo X - Electra- \
ear<Jl!ografla cüntca - Metabolismo ba

saí - Sondagem Duodenal - Gabinetp

<1� fleioterapia - Laboratório de micros

rrrpía e análise clíníca. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Flonanõpolle

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

Fone: 1.663.
Restdêncía

(Sobrado),

Ctrnrcta ti Ortopedia. CUnlca e ClrurS'a

40 torllJl.. Partoe e doençu de senhoras,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió'
r:liimente das 15 U 17 noras, RESlDlI:N

elA: Alm11"1lll�e ÃlY\m, 36.' FOIle 7111.

Rua Tiradentes 7

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ele-interno da Assist(!ncia Municipal
Mllllpec1lll18ta em molésttas de eenho7u -

e do Serviço de Clínica Cirúrgica
Pu� a CQl"go do Prof. Castro Araujo

ATa'A CIRURGIA ABDOMINAL: eetô- do Rio de Janeiro.
mago, yeefcula, útero, ovários, apêndice, V i IlS urinárias -, Operações
twnoree, etc. - CIRURGIA PLASTICA I Consult: Vitor Meireles, 28.
00 PERtNEO - HérnIas. hldrocelt" ve>- Atende diariamente às 11.30 hs. e,
I'lcocele. Tratamento Item dor e operaçjo à tarde, das 16 h•. em diante
d .. Hemorroides e yuizell - Fraeturll.8: Resid: Vidal Ramos, 66.
aporelboe· de "êHO. Opéra nOlll :Hospltal8 Fone 1067,

de FlorianópoUs. (Ausente até (Omeço de Maio)
f'rll._,., Per..tra e OHyelra. 10. Fone, 1.0011.

Horárlo: Da. 14 b UI boro, diariamente.

HELENA CHAVES SOUSA O�: AU�LI� ROTOL�
ilNF.ERHJilfRA OBST:8TRICA

MediCO - ClI1U'fl&O - Parteiro
(ParteJra) R A lOS X

Diplomada peja Hatern.lda4. Moderna e possante instalação
de Florian6polltt de 200 MA.

At<><nde chamados a qulq... Diagnóstico precoce da tuberculose

hora pulmonar. úlceras gástricas e duo-

"raça da Bandeira. �a _ .ob denais, câncer do estômago, afe-

tAntla-o Lar"" 13 de MaJol ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o 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 Raios
Ultra Vi.oleta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidt
Das 9 às 12 &8., e das 14 às 17 hra

Tel�f(l-ge t••7.

DR. SAULO RAMOS

CLíNICA M�DICA
Molésttas internas, de Senhoraa e Cri·

.nçaa em �ral. CONSULTORIO: Rua
1'ellpe Schmldt - Edif1cl0 Amélia Neto.
1'00.. 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horaa, RE-

�IDlIlNCIÂ: J LClrqo Benjamin
,

Ç9UlltQ!1��, �

FARMACIA .ESPERP,NÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrefa II domicíli«

Está ii venda
Para eliminar manches do rosto, panos, cravos,serdes,

espinhas e H10l excessivo

Fórmula especial do farmac êu ti co NILO LAUS. Fabri-

rua Lacerda Cout iu ho , 15. A'cado venda nana

Farmácia «ESPERANCl\)},
na rua Conselheiro Mafra, n. 45. -- Fone 1642.

"

------------------------------���-------=----�-----------I

Presttgía o Governo ., ali I CASA MISCELANEA, distri
classes armadae, - 011 !ll/lr'� buidora dos Rádios R. C. A
um "quJntll - (wlllnlda". (L! Victor, Vávulas e Dsicos.
D. N.). !Rua Trajano, 12.
�����_,.."..._.._��

Irmandade do Senhor Jesus dos Passes
. e Hospi.tal de_Caridade

ELE8CAO
LIVROS

USADOS Devendo proceder-se a 2 de Maio, próximo futuro,
à eleição das dignidades que terão de servir no bienio

Compra e Venda de )944 a 1946, de acordo com os artigos 21 e 23 do
Literatura, Pedagogia, Psico- co rn p'ro rn i sso , convido os irmãos da a.tual Mesa Admi.

logia, Matemática, Direito, En n is t ro t ív c e os que em qualquer tempo ocuparam car-

I genhar ia, Medicina, Topografia, gos de dignidodes e consultores, para comparecerem no

Cinematografia, Eletricidade, Consistório desta Irmandade e Hospital, no r(lferido dia
Rádio. Navegação Marítima e 2 de Maio, às 17 horas. o fi rn de se proceder àquela
Aérea, Geodêsia, Física, Qui eleiçã.o, sendo permitido 005 irmãos, que não puderem
mica, Mecânica, Carpintarie, comparecer, remeterem à Provedoria suas listas dentro
etc etc.

I
de envelopes fecho dos e assinados,

O. L. ROSA Consist6rio. IS de Abril de 1944.
Rua Deodoro. 33 JULIO, PEREIRA VIEIRA, Secretário,

S\,'. olt. 5

- ,

I AVO IFILHA I �
L

T'odas clevem usar a

Nio tenhas dúvida em de
nuneíar um "quinta-coluna". Ipor mais que pareça teu amí- '

go; nio merece tua estima lIlJ1 Itraidor da PátrlL (L. D. N.).
� - - - - - - •• - - •• - - ••• - -J' jMA-tiWiô

no

&-
-

éir-
(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA;
EVITARÁ DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantazempa-

��
ra cnm bHter as irrpçu!aridades

S
.... -.�.��..,.<

das fl]nç{�el'l

P,'
eriódíc�s dl18 se-

',�'�,
' nhüre!'

•

E c�lmante e regulador
AVO\\�), del'lR6!'; IUoçoes.

tI. ,_.'1. F'I UXn ",j:::D \ 'f'IN A I

f�/\0:':'�"::"':..z;:1'�
,. ','

-�
.

....

fr\ 'á .

t\ , P e � f'UfI

�_�--"-\*-, ::�)/ c0!DprovfluH t' IC ClIi, é rnlllto re

;;"l',;:I�\ � , ..��\��1:1 celt.''Ida. Dpve ser usada com
,;
...\"" i!,,\"{( ,e- ".ih'l:f f·\I (, 1)0\� � /lfT ron ifwça.
�-e-- �\��" ,JT�- FLUXO-SEDAT1NA t:>ocolHfa.sel&h(lHA' lf<\At t-'nI lOCa parte.

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúmc

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipi05

do Estado
-----.---- -----

As anedotas e plada8 aparen-
t.emente Ingênuas são grandee

Iarmas de desagregaf,ião mane·

iadas pela "quinta-coluna", i
(Lo D. N.). !

... ................. ...._.....-.""""................""',_ ..............=...-""......_m

S E �i:J A
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS Í'o}cões da

Oa A
I

IDiariamente recebemos novldaops
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - fONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vendem-se: uma na Rua Fernan
do Machado, com 4 quartos, 2 sa

{as, cópa cozinha, terreno plano,Londres (B. N. S.) Hi- medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.0ClO,00;
tler prepara-se para a derro- I ção do Partido Nazista, cujas Tres 'na Rua Uruguay, de rno.dai
ta - escreve o corresponden- linhas de reorganização são ra, todas alugadas. terreno plano,
te especial do "Daily Sketch". indicadas. medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00;

t
- Uma em Coqueiros. com 3 quo r-Recentemen e se soube, atra- E significativo que Hitler es- tos, cozinha, sala. dispensa. bôa

vés de canais diplomáticos, que teja a preparar êsse documen- água, medindo o terreno 30x12x1.5
O Fuehrer passa tempo consi- \ to no momento presente _ por Cr$ 12.000,00.

d '1 d
-

d d t d t Uma na rua Almirante Alvim
erave na re açao e um 0- acrescen a o correspon en e.

com 2 quartos, sala, dispensa, va'
cumento político dirigido à Daí se depreende não só que ronda etc .. terreno com 22x50 por

nação, caso êle venha a morrer I êle já está convencido da der- Cr$ 25.000,00.
ou a Alemanha for derrotada. rota da Alemanha como tam- Uma na Praça da Bandeira, com

O documento em apreco deve-I bém que confia na'perpetuação dois pa�imentos, 3 quartos, banhei-
• •

>
" ro cozinha Preço d.e venda Cr$

na ser considerado como um da doutnna nazista em todo o 60:00000.
•

apendice de "Mein Kampí". Reich. I tJm� na rua Deodoro com terreno

Hitler apresenta nesse do- No entanto, o reconhecímen- de 10,25 metros de frente por 56 de

cumento os motivos do "recuo to explicit d f' fundos por 80.000,00 cruzeiros.O essa con lança Uma na rua Curitibanos. com ::I
temporário" da Alemanha, fornece uma vantagem aos quartos. varanda, banheiro com

afirmando que novamente o aliados: - revela a ímensída- água quente e fria etc" por Cr$
Reich haverá de surgir para de da tarefa que deve ser reali-

I
22.000,00.

dominar o mundo e aconselha zada no após-guerra, se a paz
I l!ma na rua OSW<:11do Cruz (Es-

h, d
.

. trelto) 3 quartos, sala etc" terreno
a nação sôbre o melhor modo � e ser m3;nt.lda. Essa tarefa I

com l6x32 por 16.000,00,
de realizar oressurgimento sem so pode consistir em apagar os I Uma na rua Bocaiuva, com todo

sua liderança, mas sob a dire- últimos vestígios do nazismo. conforto (duas residencias) por Cr$

( ••••••••••••••••••••••••• I!'l 70,000,00.

!

\ o
.

testamento �e HiUer

S. li. PRO(URi\
UM BOM NEGOCIO •••

.�
/f )f

NÔS lhe oferecemos ótima opor
tunidade! Peça-nos a represen

tação dos papeis cárbono e das fitas

para máquinas de escrever e somar, da

renomada marca Kee-Lox, fabricados

especialmente para o clima tropical.

Dietr ib uidores exclusivos para o Sul do �rlJsil

JOÃO S(HEFFER & CO�
R. 15 de Novembro,602 - Curitiba - PARANA

Enderêço Telegráfico "FERRlJS"

COMPRAS E VENDAS

áTarmã'õies'peidãsõÍpOiilcas
Londres. CB. N. S.) A

aviação norte-americana, IW

I
Um deles é a capacidade da e5-

Pacífico centl�al, recenten:en_te quadra para esmagar as fôrças:
andou destrumdo a avíaçao Japonesas onde quer que elas I

inimiga na proporção de mais I decidam lutar. O outro fator é j-----.---------
de 13 aparelhos contra 1, e as o fato de que o inimigo, ao que I
unidades norte-americanas aé- parece, não aprendeu a lição
reas e de superfície já destrui- que ele próprio nos ensinou em

,_ ram mais de 1.150 transportes PearI Harbour, pois tem sido

japoneses e barcaças de inva- apanhado vezes e 'mais vezes
I .-

terí dsão, desde o começo da guerra. com os avioes a eriza os, cons-

Os japoneses patentearam. a! tituindo fácil presa para os ata

sua fraqueza defensiva nas
I
cantes aliados. Dos 600 aviões

ilhas Marshall, quando houve perdidos pelos japoneses no

uma ausência quasi total de in- Pacífico central desde novem

tercepção ou de defesa antí-aé- bro, 253 -foram destruidos em

rea por parte elo inimigo. Os terra, antes que tivessem tem

japoneses já perderam mais de po, para levantar vôo e cornba

GOO aviões desde poderosas f'ôr- ter. O poderio aéreo do inirni

ças de porta-vaiões aliados co- go, já por si enfraquecido com

maçaram a. operar no Pacífico tantas perdas e agora obrigado
central em novembro último, a defender tantos pontos dís

As perdas norte-amerícanas persas na vastidão do Pacífico,
nessas operações foram apenas acha-se tão depreciado que os

de 55 aviões navais. japoneses já não podem mais

Dois fatores principais teem manter patrulhas aéreas ade

contribuido para esse notável! quadas para prevenir as 911"
oi
seore em favor dos aliados, presas.

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LADS
lloJe e amanhã ser' a !!lua preterida

...cla"m e estraD-"etru.ll - Hom!I'Qpati.. - P.ert.marlu

Artllro. de borracha.

FARMACIA

W..�an'- I n:ata obs6nAncla ao receJUlirto medico.

PltEÇOS lJ;óDICOS.

CASAS

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida T'rorn

powski, terreno plano. medindo _

l2x37 por Cr$ 15.000,00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

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

idem, 10,,32 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 par 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-se também a me

tade por 20.000,00 cruzeiros.

I Informações com A. L. ALVES.
Ruo Deodoro 35.

GIL FELlclO e DALVA
(ONTI FElíCIO

e conhecidos o nascimento de

Iseu filho FELIPE,

Fpolis., 21-4·944

«8alão americano (

Recen temen te instalada
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
já está funcionando o

"SALÃO AMERICANO" ,

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

. Preços módicos e

serviço 'garantido'

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

a :
,

I

ua ndo alguém. tnI como O iIna
lheiro da ítustracüo a-cima, Ofereell:!'
lhe, em amável gesto. nm CJlJlce do
excelente aperitivo KNO'l', lemllr'&o
... V Sia. de acrescentar; �o "grude
o." "gentileza:ESTEE TM-
BEi'1 o NEli APEIIITIVO

PI1ED/I.ETtJ!

TOl1E·KN0T.
Vl1lJ1ioouro lJA KnOT$.A.l1f1J. (0/1. é SE6U/{OS

.......,,�. IT.I..'Aí --I

SEJA SUA

-

LYRA, BORGES & elA.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

long� proso, prestações módicas. e vera como é
facil transformar seu prédio velho em urna cons

trução moderna. mediante urna entrada pequena.
Compra, venda e administração de imóveis.

Rua Felipe Schmidt n" 44 - FLORIANOPOLIS

BLENORRAGIA e
VIAS URINÁRIAS, RI NS Jmales das

E BEXIGA
Fiquei logo bom... I�Um tratamento poderoso das moléstias das vias uriná- • tt:, \

v= ('j',mbos os sexos) e das doenças dos Rins e Bexiga, '!,:l'.ç:,��e �e""zado eíiccsmente pelo OXYL, que por meio de -0w'f x.:
SQ2S extremament<;: solúveis age diretamente na uretra. r-'í'_ �,'Nao ofende o estom?g:o, auxilia a extincôo dos corri- l/

W�mentos agudos ou cromcos em ambos os sexos evitan-
do todas as ccnsequêncios, como dores nas pe;nas tor- "
nozelos inchados, perda do viqor, rsumcttismo, pontc{das,
tontem:rs, olhos eI?-papuç9dos, mcontinência na u�na, acidês, ardência perturbaçoes. n,a, bexlg�, Nao encontrando nas Farmácias e Drogarias, es�reva
ao Deposllano, Ccixc Postal1874 - São Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRAGEAS AO DIA

I

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

ClIPIUlJ e reservas Cr$ 71.656.189.20
CIfras do balnnço de 1942:

Responsabllldades ,... . , Cr$ 4.999.477.500,58
ReceIta . ,., ".,...... Or$ 70,681.048,2.0
Ativo .,.. . , , .. Cr$ 105.961.917.-70
Sinistros pagos nos ütttmos 10 anos ., Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . .. , ., Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raíz (prédios e terrenos) .. '............... Cr$ 23,742.657,44

DIRETORES; - Dr. Pamfllo d'Ullra Freire de Carvalho, Dr. Francisco'
de Sá e AD tslo Massorra.

!
Agências e sub-agências em todo o terrttõrto nacional. - Sucursal n-o

t�

Uruguál. Reguladores de avarias nas. prínclpals cídades da Arnérlca, Europa
e AIrlca,

AGENTE EM Fl,ORIANóPOLIS
C � M P O S L O B O & C I A. - ,Rua Felipe Scbmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - Eod. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Crédito Mútuo Predial
Propnetários - J. Moreira ,& Cia,

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

PRÊMIO MAfOR CR s 6.250,00. ..

Muitas bonificações e

Tudo isto por apenas

médico graUs
Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Isolados do mundo'
Londres, 2 (United) - Aproximadamente 50 milhões de

pessoas que se encontram nas ilhas britânicas, foram isoladas
do mundo exterior, quando todas as viagens para o estrangeí-
10 toram suspensas, por fôrças de um dos drásticos decretos
promulgado pera govêrno britânico contra a espionagem. Do
ra avante, até o momento em que as fôrças aliadas de invasão
estabelecerem posições na Europa ocidental, ninguem poderá
deixar a Grã-Bretanha, exceto com concessão especial, e esta
somente será concedida em casos de urgência, que não permi
tam adiamento. Além disso, todos os meios de comunicação,
seja por telefone, telegrafo, rádio, ou correio, estão sob rigorosa
censura.

NUNCR EXISTIU tGURL

PARA FERIDAS,
ECZEM/\S,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

A imprensa britânica Ll·VrOS dl·da" tl·I108e a trai(ão hungara tJ

Os diários de Londres dos

Criado o serviço postal da fins de março último conde-
� nam com severidade a recente

fôrça Expedicionária, atitude húngara.
O "Times" escreve: "Nin-Criando o Serviço Postal da Fôrça Expedicionária Brasi-

leira, o presidente da República assinou o seguinte decreto-lei: guém póde simpatizar com a

"Artigo 10 - É criado o Serviço Postal da Fôrça Expedi- Hungria, que participou do

cionária Brasileira, correndo por conta do Ministério da Guer- desmembramento da Checos

ra as despesas com a respectiva instalação e manutenção. lováquia em 1938 e 1939, que

Artigo 2° - O ministro de Estado da Guerra e o da Viação assistiu à invasão da Jugoslá
e Obras Públicas baixarão instruções regulando o funciona- via pelos nazistas e que serviu

menta do Serviço Postal ora criado. à política de Hitler durante

Artigo 3(J ...:.. O presente decreto-lei entra em vigor na data tantos anos".

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário". O "Daily Telegraph" decla-
_________________

'

ra que Horthy, o regente da

S
Ao

b H b ,..t O 1 I Hungria, é um dos maiores
O re am urgV e s o' "g��gstel'S" ,�no?e�·no�, só com-

Londres, 1 (U. PJ - O Importante porto de Hamburgo parável ao quísling rumeno

foi intensamente bombardeado na noite de sexta-feira, pelas Anto�esc�. , Ifôras aéreas britânicas. Outras formacões da RAF atacaram O Daíly �xpl'ess' escreve

aeródromos noruegueses vizinhos de Oslo. Os aparelhos ata- que "?em HItler, nem Horthy
cantes tiveram de vencer tenaz resistência oposta' pelos cacas poderao escapar a sorte que es

inimigos, especialmente nos ataques contra Oslo; onde tam- p�ra todos os '·g.an�sters", .

no

bém foram bombardeados alguns centros industriais. d.Ia �m que o direito e a JUS
tíça Imperem de novo no mun-

I U -, do".
DI orme O "Evening Standard" en-

'p a'l-CO cabeça o seu artigo da seguinte
o 01 r .1 maneira: "A inglória carreiraFiladelfia, (U. P.)

delegado da Venezuela à Con- Londres (B. N. S.) - O novo
1 da Hungria como aliada da

ferência -Intemacional do Tra- fardamento usado pelas tropas Alemanha acabou da mesma

balho sr. Perez Guerrero num britânicas na Birmânia repre-I inglória maneira".

discUl:SO pronunciado ante o senta o resultado de CiDCO anos
._ --••••---_ _-_-.-..-..:-v

plenário, anunciou que a Vene-I de pesqulzas pelo �nstituto ele 1�lrtllll]I:(IIW, IJ�I:I'!Izuela apoia o prolongamento �Ianchester �nfo;nla o' _�_k_! � J _

das funções da Conferência pa- l\'�anchester Cuardian
'

. O ma-
* MAIS QPE UM. Camisas, Gravatas, Pij arne s �....

------

ra que sejam discutidas ques- terral. tem passado po� .e�pe· . NOME, ,E UlI Meiasdas melhores. pelos me �.,oflcias de
tões socíaís-econômícas. "Não rienoias constantes dírtgídas I I. B O LOI nores preços só na CASA MIS
sabemos ainda o alcance dos pelos peritos de Instituto, que PODEROSO- .lUD- CILANEA ,- Rua Traiano, 12 Hollywood
assuntos econômicos e seus re- procuram adaptá-lo às condi- LIAR NO TRAT'" A excursão de Paulette God-
sultados nó plano ínternacío- ções de lu.ta no clin:� tropical. fiNTO DA dard á China alcançou o mais
nal, como também ignoramos Foram teítas experrencras es- Contra o vandal·lsmo absoluto êxito. Paulette alvo-
o número de organismos ínte- peciais para assegurar a sua

roçou os combatentes de Tio
grantes que, em caráter íun- adaptação ao extremo calor e a ,.".__ .................- .....-••-.-••--- alema-O San, que servem em bases chi ..
cíonal, terão competência nes- extrema umidade igualmente. nesas Do' t t d 1Êsse uniforme britânico con- AUMENTO DE VENCIMENTOS I "

(B N S) O "T'
.

.'
IS enen es a 4a

sa esféra. A Conferência Inter-

I -'�,nar esblr: I. .

-t 11- Fôrça Aérea Americana, conta
nacional do Trabalho deverá siste numa frouxa camisa

usa-I
mes pu ica o pro esto (a um colunista dei , d

.

1 f d 1
' . Oficiosamente informada. a \_ 1

.

R 1 ti, eixaram e on-
gozar sua autonomia tradicío- (a ora. as ca ças, a maneira

nossa confreira «A Gazeta», que 11 cahcell1lla �ad con rIa a ca�n-I ter bom lucro, simplesmente
nal que facilite o desempenho dos nativos 'da India, e de um ontem publicou volumosa edição pau a p aneJa.a pe os nazls-i porque insistiram em trans-
de suas fnnções, porém à medi- chapéu de aba mole próprio em homenagem ao 9' aniver- I

tas para destruir a cultura eu-

po.rtar Miss Godd rd di
] m· tra

í

'd lO' d 'd .
..

O' f d • __

' . a aos lvel�
da que se vão lançando as ba- para o 50. ' um raje 1 ea snr io o governo o sr. dr. Ne- f� op,eIa: PI ot.�slt� Ra� UI.na J.;'�-I SOS pontos. As ofertas de cole-

d
. - .

t
.

I)a o trópic s m rêu Ramo'. noticiou terem «fi· '

ses a orgamzaçao ln ernacio- ra s o" ao esmo
cado prontas, no sábado, as deren�l� e.specw. a

1
USSl�, ou- gas, desejosos de obter êsse pri-

nal ela se irá integrando den- tempo que a sua côr verde rea-
novas tabelas de vencimentos

C O rntrnigo tenta destruir to- vilégio eram bastante tentadotro'do sistema geral. O govêr- líza perfeita camuflagem para I do funcionalismo estadual, que da a base da cultura e, na rea-' raso
no da Venezuela, neste mo-] a luta nas selvas. As mangas I a C.E.S.P.E. organizou, por or- lidade, toda a alma da nação. Imenta decisivo, tem prazer de. e calças longas combinam a dem do sr. interventor. Essas O_S ale.mães .ao se retirar.em, Johnny Weíssmuller, numa

I tabelas determinam um aumen- �
�

- •

reiterar seu firme apoio à con-: dupla função ele refrescar con- te.en.l _lllcenchado. todas as 111.s- evolução muito elogiável, aca-to nos vericirnerrtos de todos os _
-

ferência Internacional do Tra-' tra o calor e defender contra servidores do Estado, aumento tIotUl�oes. ele .e.�lS1110 e pesqUlza ba de .!evelar a sua disposição
talho. A Venezuela é um país as mordidas dos mosquitos. êsse equivalente a uma promo- tecl1lca-clentIflca, bem como de nao mai:s viver Tarzan
que, se bem que esteja concien- São o resultado da experiência ção. O projeto-de·lei já está todos os aparelhamentos tele- diante das camaras. Pode ser

d "d O
.

M' 1 pronto e dispõe que (lS venci. o

fte de haver desempenhado sua a qUln a no nente ec io e mentos começarão a vigorar de gra icos telefônicos, etc. Em ingrata essa atitude para com

função durante a guerra sem na Itália. AS.sim equipadas ontem em diante. O aumento é Smolensk, O inimigo pilhou um o personagem de Edgar Rice
positivos sacrifícios como vêm com um fardamento que re� I independente da concessão do grande 111JUSeU de arte e histó- Burrough, que lhe deu fama
sofrendo outros países, sente I presenta o melhor que a pes� salário· família, já no Rio, em ria, arruinou todas as igrejas mundial, mas convenhamos

, . .

tOf' d' estudos, na Comissão dos Ne-
repercutir em seu coração a' qUlza. Clen 1 lea pau e Obter, as gócios Estaduais, e será posto

e os velhos monumentos da que o campeão já estava mes-

voz dos delegados que se ex- tropas britânicas em Burma em vigor brevemente. Como é a;rquitetura russa. Os sobrevi- mo precisando de uma aposen
pressam em nome dos países lutam com a certeza de que lH)- sabido, o salário proposto será yentes elas cidades reconquis-' tadoria. Um numero recente do
ocupados pelo eixo e, ao mesmo nhul1l esforço tem sido poupa- �e 40 cru�eiros por filho. O pro' tadas pelos russos deram teste-j "Time" trazia um flagrante to

tempo, deseja a breve liberta- do para lhes dar o máximo de ]eto-tde-dlel est�helectendo o, au- munho de que a pilha.gem foi mado em Hollywood em que se
f'<' 1\ , 'f.

,.., .
men o e venClmen os sera en ..

çao desses paIses e ratllca o proteçao contra os l'lgores do caminhado ao Conselho Admi- executada pelo governo nazie- vê Weissumuller sentado dian-

éompromisso assumido com í clima tropical - conclue o nistrattivo do Eliltado».

I
ta de ocupação, pelos funcif)- te do cabeleiro do eS'tudio, que

as demais Naç,ões Unidas p�ra I �ornal. A lss.o é fator de grande! ..............._._ ...._-_...._...�_..__,. nário_s e oficiais c�o exército lhe põe abaixo a coma.

a reconstruçao dos paIses 11llportanc_Ia numa luta em que I<'aça uma aplicação de SAR- alemao. Um trágICO destino

ocupados". as condiçoes climatéricas são nONII" o preparado líquido' aguarda os intelectuais qu,:;) Loretta Young, a. doce Lo.;:
"... �_......., • _._.......

um inil11i�0 t�o formidáV,nl que l'efl'cs('a, amacia e. hJgieni- ! a�nda permanecem nos terrl- i retta,
.

deu aos reporteres. que
Pnra eliminar manchas do, quanto o Ja.pones. ZIl fi pele. torios ocupados. Durante elois procmaram. em PaIm Sprll1gs,

rosto, sardas, panos, cravos,
._-��----- anos de escravidão fascista, uma entrevlst�, du�'ant� a .qual

eSI)ill]llltS e suor excessivo, use muitos professores e cientistas fez esta cO�1:ll1lcaçao prll1clpal:
SARDONIL. S_ ;\ N.GT J E-;'JN.TI (.. ') J _

pereceram. Na báse de fatos eS'QeI:a a VISIta da cegonha no

_ -.__ _••-_- _...... r-..-...J.... .\..1 � _

comprovados, declaramos qUê p!OXlmO outono. E todos noti-

C os alemães estão deliberada� CIaram o fato com o estarda-
ontém oito elementos tônicos J:nente aniquilando os eientis- lhaço de praxe. Essas �isitas
F' f C '

1 V d tas e intelectuais dos países Ide cegonhas � estrelas sao um
08 oro. a c o, ana ato e ocupados. Os círculos britâni- dos pratos m�l .vezes requ�nta-Arseniato de cos observam que si bem o pro,

dos pela pubhcIda�e holll�OO-
Sódio. etc. testo não venha evidentemen- dense. Loretta esta com tnnta

te a virtude de deter a ativida- e um anos de idade. Já foi es·
de criminosa dos lunáticos do posa de Grant Withers, ator

}leich nazista, os membros da qu� todos conhecem. E agora
Academia Real "desejam po- :sta casada com o .tenente co�

rém ardentemente que o mUll-
lOnel Thomas LeWIS, que em

elo compreenda o que a ocupa- �e:r:npo de" p.az trab�lha cal?
ção alemã significa para [t ex.rto no I a�lO. Jud� e a sua fl�

RÍlssia, a 'Polonia, a 'l'checos. lhmha adotIva de OIto anos.

lovaquia e. todos os países vjo� Quem sonegar Informações 1 F,8-
lados, e possa tel' isto em lUen� tatística Militar. trabalha em pról

I t.e no dia da J'uf$tiça e da repa.
de pais Inimigo. E, nesse eallo

, Red Julgado, militarmente. eu••
........::"'-'1&1112.,.,,,.., lPIIIIlIiI.U1�$.""A""4.;".O""'.',,;IPIIII'.OO.P"';.$$11'1'"......;.0.....; ;..,.,...._.-_--_.::.' n�!çã.o II , �11&1,,() jQ B1,1Iil (.o, lL _..)"

A Conferência de
filadélfla

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vin�o CreDsota�1
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Transfel i�o para a Carreira
de Policia Fiscal

Por decreto de 29 do mês findo, Ido sr. presidente da República, f.oi
transferido para a Carreira de Po·
lícia Fiscal da Classe D, do Qua
dro Permanente do Ministério da
Fazenda, o Ilervente da mesma

clallse Leopoldo Francisco !:'1eira,
l��gQ,º !ltl AUI\nd.grJ. �••ttl QCt}'ltg,l,

Os Pálidos. DepRuper&dos,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Cri.'1nças Rtlquiticas rece·
berão a tonificação geral

do organismo com °

trar a utilidade e a necessi
dade de se modificar o arti
go de lei referente à adoção
de Iivros didáticos, firman
do-se definitivamente a au

tonomia elo professor primá
rio. A êste compete a livre
escolha do livro de uso en

tre os seus alunos. Ficará,
assim, proscrita a coação,
até agora existente, de su

periores hierárquicos que,
sem a experiência ou o co-

11hecimento das classes,
í

m

punham livros não raro d.:;
absoluto desagrado dos edu
r-adores profissionais.

O memorial, com certeza,
há de ser bem tundamenta-
do. O livro para a criança Dr. Newton d' "vl·la Iaprender na escola, sejam 11.
quais forem as condições I'De regresso do Rio deeconômicas dessa criança.
não pode ser transformado II

Janeiro, comunica a

Iem objeto de luxo ou em ar-

I
seus amigos e clientes

.

d
o

f 1 que reassumiu a

Itígo e comercio aci mente
clínica.

monopolizável.
._--------------------

Diz o "Correio da Manhã"
que o Departamento de Edu

cação de São Paulo prepara
um memorial a ser enviado
ao ministro da Educação.
Será no sentido de demons-

-

Alcides Tolentino
Em sua residência, na rua Fer

nando Machado, faleceu, ontem.
ao anoitecer. o nosso conterrâneo
sr. Alcides Tolentino de Sousa, per
tencente a tradicional família co -

tarinense e, por sua vez, chefe de
numeroso prole.
Era o extinto um dos mais altos

e competentes funcionários da nos

sa Aduana, tendo sido, também,
um dos mais hábeis charadistas
barrigas-verdes.
Seu entêrro se efetuará, hoje, às

horus, no Cemitério Público.

-

Apêlo
Apelo para a pessoa que ontem

achou no campo da Liga a quon
tia de Cr$ 115,00 (urna nota de
100 cr, e três de 5) tenha a bon
da.de de ma restituir, visto eu es
tar muito necessitada e só dispor
dessa importância para voltar Q

Joinvile. Encontro-me abrigada no

Albergue Noturno.
DORACÍ COSTA

f

5 v.r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


