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LONDRES, 5 ru P.) .. GOEBBELS ESTÁ INVENTANDO ATAQUES RUSSOS QUE, POR INEXISTENTES, SÃO FA
REPELIDOS PELOS TEUTO·RUMENOS. E, À FALTA DE NOTICIAS MELHORES PARA o FRONTE INTERNO, P

ASSIM A PROPAGANDA ALEMÃ DAR UM POUCO DE óLEO CANFORADO AO E SPIRITO NACIONAL SERIAMENTE ABA-
LADO PELAS TEMPESTADES QUE SE ESTÃO FORMANDO NO LÉSTE E NO OÉSTE ...

Contra a costa A indústria

d�n:'���:'��_ Pode- § Cd O· dp�rt��I:�en�(A N.)
rosas iôrças aéreas britânicas Será inaugurada hoje, com a

atacaram· na noite passada, presença do secretário da Agri-
importantes objetivos situados cultura, a Indústria do tanino,
na Alemanha e no território O MAIS ANTIGO OlÁRIO DE SANTA CA'fARIN A estraído da acácia negra. Essa

ocupado pelos nazistas. Faltam Proprietário e Diretor-gerente _ ALTINO FLORES inauguração marcará o início
detalhes sôbre os ataques, que, de mais um capítulo na histó-

segundo parece, foram desfe-

I \
ria da emancipação industrial

ehados, principalmente contra I�no XXIX Florianópolis-Sexta-feire 5 de Maio de 1944 M. � �o �io Grand� d? Sul, �om pro-
a costa de invasão. �, 1()() Jeçao no comerclO naclOnal.

Ofensiva ger,al, _

na Itália, para muito breve IA!o, 5�Af!�ç��!tão�r!!c�r!�tçu�.!
Nápoles, 5 (U. P.) - As for- Itália. No setor do Adriático, 1111l11lgas, em Spoelo, orvleto'l na Justica. Uma parte recorreu para o Tribunal de Apelação,

ças aliadas, na Itália estão se ,fôrça.s Ain�lús do �itavo Exé:'c�- i Taggia, Ci:,itta-Vecchi�, Folig- pedindo anulação d8; sentença con�enatória do juizo da Dé�!
preparando para lançar uma to brttânico repeliram com eX1",' no e 'I'erní. O comunicado de

I ma Segunda Vara CIvil, sob alegaçao de que essa sentença 10-
ofensiva geral, que poderá to um ataque lançado pelos n i- guerra aliado acrescenta que, ra redigida em ortografia estimológica e não de acôrdo com o

coincidir ou, mesmo, proceder I zistas. Na cabeça-de-ponte de na noite de elois para três elo "Vocabulário" das Academias do Brasil e Portugal. O Juiz, re
a invasão da Europa Ocidental

I
Anzio foram igualmente repe·- corrente, aparelhos anglo-nor- latando as alegações, fê-lo com espírito, dizendo que no Brasil,

pelas tropas anglo-norte-ameri- lidos ataques inimigos. As fÔl'-, te americanos derrubaram 48 ainda não havia ortografia oficial, evocando o despacho do mi
canas. Informações fidedignas ças aéreas aliadas, por sua vez,

I
aviões inimigos, durante vio- nistro da Educação, que declara que o "Vocabulário" da Aca

indicam que grandes reforços atacam novamente as instala- lentos ataques desfechados con- demia era "mera contribuição". Depois de dizer que se trata-
terrestres estão sendo concen- ções ferroviárias e industriais tra o norte da Itália. va duma questão internacional, que não competia à Justiça
trados nos principais setores local resolver, terminou: "Aliás, a parte não usou nem orto-
de luta da Itália, afim-de passa- fl·c�ra-O il·nda na {{II·sta· negra» grafia estimológica nem a fonética, nem nada, pois se esqueceu
rem à ofensiva logo que as COl1- li até dos acentos ... "

dições o permitam. Entremen- -------------------------

tes, as fôrças aliadas in!�r:- Hot Springs, 4 (U. P.) - As firmas e as pessoas dos países R IUf� n� Eurnp� e n� Chl·n�síücaram os seus ataques, dm-I õneutros, que têm negócios com o "eíxc;', esperarão muito tem- H tu ii ..;t'
.'

PJ
.

U . (Igidos prtncípalmente contra as

I po antes de ser retiradas da "lista negra", mesmo depois da
vias de comunicações ínímigaa, guerra. Disse o sr. Francis Russel, chefe da Divisão do Comer- Londres, 5 (U. P.) - Os ale- Peiping-Hankow. O campo de
como meio de preparar o ter- cio Exterior do Departamento de Estado, que os Estados Uni- mães continuam propalando batalha está localiiado a 60
reno para a ofensiva das fôr- dos, por motivos técnicos, conservarão aquelas firmas na "lista que a luta no setor central oés- quilômetros ao sul de Cheng
ças do general Wilson. Outros negra", pelo menos, durante o periodo de transição da econo- te de Jassy, continua acesa. Sien, onde os japoneses pro
despachos acrescentam que, na mia de guerra para a de paz. Segundo informou o sr. Russell, Continuam também os encar- curam estreitar o cêrco aos

jornada passada se observou há umas quinze mil firmas na "lista negra" americana, espa- niçados encontros na zona de: chineses. Outras fôrças japo
intensa operação de patrulhar; lhadas pelas 20 republicas americanas, e em outros cinco países, Kovel, na antiga Polônia. Até nesas fazem amplos movimen-
em todas as frentes de luta da da Europa e do Oriente Próximo.

.

10
momento, porém, os russos

I
tos envolventes, nas imedia-

� '. •
não deram grande importân- ções de Mihsien, e outras duas

\4lemães inundam terras Italianas!Detido outro �;��n1���oso����fi��S pO����i� '�oca�;�����act!ih;��nc��tfn:��:
Nápoles, 5 (Reynolds Pac- da da frente sul. As patrulhas

i cidadão inglês nuam m�is lacôn�cos do que tes n�pônicos, calculados em

k d d U P) _ O alemães americanas comprovaram que _

. nunca., �ao tAambem escassas 10 mIl homens.
ar, a ., s

I as noticias sobre a campanhainundaram grandes áreas dos os teutos abandon��am _ Car.r�� Londres, 5 (U. P.) - A B. B. I de Sebasto 01 Sabe-se a enas llbr,·ra <lnhopântanos do Pontino, entre to AI�O e uma fortlflca9ao VIZI-
i C. informa que as autoridades

que a artilha'ria rúss� �onti� �. m eHmi
Anzio e de Cassino, para pre- nha a m.argem dos pantanoso [espanholas de Tanger detive-

nua vomitando toneladas de
venir a arremetida aliada. Em I "II Cornere", patr,ocI_nado p�- i ram outro sudíto britânico, ex losivos sôbre os redutos de Nova Delhi, 5 (U. P.) - As
Nápoles "II Corriere" infor�a 110 govêrr�o. de Badóglio, prediz burlando assim os direitos de re�stência nazista no interior tropas britânicas abriram ca-'
que os aliados realizam febris

I
que a atividade na frente bre-l que goza a Grã-Bretanha na- d id d d C·''· O t minho para uma elevação de

.

-

, .ud
' .

c'
.

za-
'

I
a CI a e a nmela. u 1'0

preparativos de ataque em v� recru esce�a, em sin 10m I quela zona internacional. O teatro de operacões onde gran-
terreno que domina parte da

grand� escala_ na �ona .rom�-i çao �om ,a 2 f;:ente e a nova
.mlnistro britânico .na mencio-Ides contingentes �stão empe- estrada Buthidaung-Maung

na. A mundaçao vai de LI.ttonal of,enslva russa. C�da um. é!,e 'nada cidade apresentou ener- 'nhados em sangrentas lutas, é daw após violentos choques na

e �ezze, n.o flanco amenc.an�, nos s� �pr.e�ta para �altaI s?,- gico protesto, aludindo tam-Io de Cheng-Sien, na: velha pro ..
frente de Arakã

ate Terracma, logo a r��a_g_�a_I:_�:e_�_I�::n_I��_�;t_r::_�o_::�p.?_, bém á recente detenção de um Ivíncia chinesa de Honã. Nessas De novo sõbre

Serãõ--oêupadãshash-Câro�iiiiãs !���Opr���.ânico que ainda se ��nâ���:;rfsa���'���e:s��\�:� 8ucareste
Pearl Harbour 5 (U. P.) - As ilhas japonesas das

carO-I tam poderosas colunas japone- Nápoles, 4 (U. P.) - Buca-

linas estão à merc'ê das fôrças norte-americanas, que, dentro sas que estão marchando ao reste voltou a ser atacada, na

de muito pouco tempo, tentarão invadí-l�s. As ilhas Car?li?�s Mqlbora O no�so longo da principal via férrea de noite passada, por poderosas

eram antes o centro nervoso da vasta rede de defesa mponi- � &} forças aéreas britânicas e nos-

cas d� Pacífico Central. Sómente n,? mês �e abril, as Caroli!1as embal·xador li ssistência nlédica te americanas. Informações
foram atacadas 102 vezes pelas forças aereas n?r�e-amenca- I "

.
:>

11 transmitidas pela emissora de

nas. Os últimos ataques contra 'I'ruk-Ponap-Wcleiai foram su- Bu�nos Aires, 4 (U:l .) - A Rio, 5 (A. �.) -:- O ministro Berlim indicam que foi muito

rnamente destruidores e reduziram de forma considerável a e�nbalxada . dfO B_rasll anU!l� do Tdraballho ,lnfolmout qdue, Ste- intenso. Despachos fornecidos
.

íd d d d fesa dessas ilhas para repelir um desembar- CIOU ser satís atono o estado gun o p anos em es u os, 0- pelos aliados destacam-que fo-

�apaCI. a e e e '-'
W de saúde do embaixador d1"1 dos os contribuintes de Institu- ram bombardeados com êxito

".ue ahado. Rodrigues Alves que sofreu on- tos e Caixas de Aposentadorias os objetivos industriais e mílt- '\

Ecos 'da revoluça-o de 30
tem a tarde um ataque do cora-je Pensões terão a mais ampla tares situados na zona de Bu-
ção. assistência médica. '

careste.
-----------------------

Rio, 5 (C. M.) - O juiz para O Supremo Tribunal Fede- SOAbre a data da invasao
'A

há muitos «palpl·les»da Fazenda Pública de San' ral, onde o feito foi distribuído
'

ta Catarina em longa seu- ao ministro Goulart de Oliveí- LondresB (U. P.) � A emi- concentrar- suas forças na, vez, nada sabem sôbre a inva-

tença, julgou prescrita tU11:.1! ra. A Primeira Turma contr�- sora de París e os jornais de frente oriental; devido a isso" são. A êsse respeito, estão mui

ação ordinária intentada por tou o voto do relator, deu prOVI- Madrí, de tempos etn tempos, os r\lSSOS querem que as C?isas, to menos informados do qU8
Lucia Rodrigues do .Amaral mento ao recurso para que C) descobrem nOva data, na qual contmuem C01110 estao, pOIS, os os neutros, que afirmam qU\�
Borralho contra a Uniã� Fed�- i juiz julgue o mérito da causa. começarii:L1Ti. as fôrças de EH· exércitos aliados intactos na

I
o dia e a hora já foram mar-

raI. O autor pedira uma mdem-· senhower ° ataque em massa Ingla.terra obrigam os naiistas cados e que a invasão será des-

zação tll11 virtude de tér sido 1- .

contra o ocidente euI'opeu. En- a manter .grande contigente na fechada, por este ou aquele
grandemente danificada u�UJ,

.

Nos arredores de quanto. os obs'ervadore.s neu� frente ocidental, em detrimen- ponto, por essas ou aquelas
propriedade sua, por ocasmO I tros marcam datas para a inv'1" to das suas fôrças na frente fôrdLs comandadas por est, �

da Revolução de 1930. Uma
I Kohl·ma são, os alemães tentam fazer oriental. Os britânicos, por sua' ou aqúeles generais.

parte da esquadra brasileira �e I crer ao povo do Reich que os

C b t
·

: encontrava em aguas de Fio-I Nova Delhi, 4 (U. P.) - Co- aliados serão l'epelidos se teu- um a eram entre SI por en'iano.

rianópolis, sob o comando .do : lunas blind�das britânicas, que tarem· desembarcar na costa I , .., 9
. almirante Belfort e fez var�of:ll atacam .os Japoneses na zona europeia na muralha do Atlân� I

bombardeios contra palhocm'l c1� !{olllma: .apo�era�'all1-se de tico. C.hegam os alemães: nessa: �ápoles, 5 (U. P.) - Dois botes "p" e dois aviões norte-
: ha, onde se acha situada a pro� vanas forüflcaçoes Japonesas. t�nt3JtlV� de

� declal'a.r nnpos- amen�anos foram destruid?s, no sábado passado, num encon- ..

priedade do autor, que s.ofreu Outros despachos acrescentam slveL.a lllvasao, a afumar que tro aCIdental com outras forças também pertencentes aos Es
danos consideraveis segu.ndo l que, n?s arredore� de Kohima, los. russos não deseja.m que os tados Unidos. O combate travou-se devido à impossibilidade

�firl.nou. Da sentença que lhtOtll se esta travando llltensa bata�
I
allados ataquem, pOIS um fra- aparente de observar os sinais. de identificação das unidades'

a prescrição O autor agravou Iha entre aliados e niponiJms. caso deles permiUria ao ReiGh "p" e dois aviões, que se empennaram em violenta luta.
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COMO FALOU O PRESIDENTE GETúLIO VARGAS As crianças de am.anhã
AOS TRABALHADORES BRASILEffiOS Qual problema poderia preo- dos céus ingleses os aviões na-

Dirigindo a' palavra, ame-untem, aos t�'ahalld1.adores brasileko:s, do Estádio do cupar mais a mulher cívíhzada zistas, o que os aguardava á
Pacaenubú. em São Pa�üo, o Presidente GetCIlio Vargas, deba ixo de grandes a.plau- do que o da criança? Quallles-Isaída de abrigo era incerto: as
sos, pnofer íu esta memo-rável oração: tino poderia parecer mais trá- I vezes ruínas, as vezes a des-

"Pe+a pr im'e lr-a vez, neste 1° de maío, altero a praxe rle falar-vos da capital da t
. -

d
Hepúbli(,ia. Vim a São Paulo e daqui 170S drrujo a palavra, atendendo ao apêlo d0. gico nas horas arrl.argas que rUlçao 'O lar, as vezes ao con-

quase melo milhfilO río obl"eir-os da riqueza; e do progresso do pajs, Tepl'€'1entad'os atravessa o mundo do que o. trário, a sorte de ter sido pou-
em duzentos e setenta sin.cJ,icatos e seiS' fedlCmqões. de milhões de entes inocentes pado.

Para alcamcarrnns 'l'esuUaüos sa tisí'artór íos nestes ()ila,; dif'fce is e conturbados. que sofrem os horrores da C011- As famílias pobres acostu-
em que os ob-stár-ulos '°'0 mult iplicam. a vossa colaboracão foi dec1siva e o govêr�
no l'eeouhece tão patriótico d eVON1'l11c<n to. O "OS"O resoluto apóio de h0111('ns af'e í- flagração, COlll fome, frio, maram-se a mandar seus fi
tos às dur-as labutas da lndúst r-Ia nunca faltou à adnn inist r-acáo e valeu por urn abandono, moléstias, e demais lhos mesmo durante o dia para
encorajamento COll's·t:fantle no sentido de- Fazer tl'Ílunfa,r a ju.,;uic;a social. Xlout'eja rul o misérias, cortejo inseparável o subterrâneo, e assim traba-
sojídários, em peiIeiro entendimento, vamos aju-stando r-ada dia mais a mútua C011'- das guerras'! lhavam mais socegadamente;
preensão elos gr-andes e permanentes jlil'texJês.�es lllucj<Yll'ai.:=;, 0:-;; efeitos dessa r-oope- -

d d
'

d ltavam
â ,

ração tom3l11-,;€ evlden tes. :-Tes111o entre as agr-uras da guerr-a o pa ís prospera e o
Nao se po e ain a avaliar quan o vo avam a casa era ja

ambiente de ordem íntor-na, coustrutívo e saudáv-c}, rnosua a firme clispo,'i,,;1O com exatidão, nos países ocu- hora da descida geral. Assim
ele nabattsai-mos sem doscanco pelo seu engra'n.(jec ímen to, pados e nas zonas militares, o começou um período que se

A vossa cÜ'�'Cluta tem sido exemplar. N(>m g','ev'es. nem perturbações, nem de- gráu de miséria qUE' atinge ás iria prolongar, em que as cri
sajuctnmcn tns. l:-lél'\'eiS i-ornjn-eendndo. corn a mesma inl1eil'eza de ânímo posta ao tI,,- raias do cataclisma universal. anças não mais venam a luz
sernpen ho das t'a,refas quotid ium as. as graves ('i]'(>u.l1.�tânC'ias cjue atravessamo:".

I
Estais votarlos ao bem da Párria. jum ro às \'OSS<:.lS máqulnns. nas vossas of'icmas, Não é mais por milhares que do dia durante longos meses,

corno estarão an.cn.hã os nossos jovens e bravos solcl'adQs nos campos de batalha. se contam as mortes, mas por Houve crianças que foram
(.� um <,,,fôrça ún ir:o. de ad.m irável rítmo, que permtt e uug'urar para a Nação Bra- centenas de milhares não é encontradas abandonadas, em
,Ueira Ccs ele paz c1igo"d e de maior progr-esso. mais por nomes comuns que escuros rincões, e não sabiam

A Iuta pela emanc
í

padão econômica tio pais está iniciada com as indústrias
de lni'c e vamos E'ntra'" num ciclo de l'ea]/i"açõc,s <IUe- nos €xigi,.á redobt-ado e per-

se enumera as doenças surgi- mais andar, nem sorrir, nem

sisten!e esff>rç'o. :\ão se atinlg'e a maiortdade como ='Iaç'áo sem vencer difj{,tl'leladcs das en1 consequência da sub- falar, Algumas ficaram como
de tôd a o),(�E'm. Mos f�liílmGnte para o Brasil, os clementes de discórd ia, os motivos nutrição e degenerecênclas da provam as estatíetícas, "19?'
de de�nten'�lil11ento m.rer-no, não exHem, A e�-()11l�50 da,� rel�l<:õe, ela trabalho r! tuberculose, escorbuto ró; ane-] meses sem ver a luz do dia,
do capital não a=sumlu entre nós, gr-aças às medãdas arlequaoa., dn govôrmo, as-

pectos insolúveís, como noutros paises. Ao 0011tI'1ÍTio. dentro de uma sadia con- mias perniciosas, Mas é de ('(l- Quando as levaram a Escócia e

cepcâo (,1'ist'5 estamos resolvendo. gr'lüatri'l7a e ""Lti,sfatôl·iml1€nt�. os d íssid íos pas- nhecimento geral detalhes de outras regiões preparadas pa
ga·gei,·c's Gnrre as duas g,'m:ldes f.c.J1t,os de Pl'orl'u;;-ão. mostl'f1,ndo a empregados e horrôres que suportam 3�S ra recebê-las, gritaram como

e�l'Pi"€,gacl�,'-'S que a �ojabor,�c;ã,� sob a
_

égide do E�.[1aC'10, em bcne!'feio do ;;upe- criancas da Franca ou da Gré-
1

desesperadas quando as expu
nor mtere�"se cla ='Iaçato, ao l11ves de aavogau' pr·ovell(}s de g'l'UpO e a mms

van-I' "f d
'

R" , I h 1
tajo�a soluçfio pam todos. cla com orne, a ussla e ua n am ao so ,

Já fiZlf"mo.s baosta'l1te, sem Muvida. Os frut.os clês�e trabalho são magnlificos. mQS Polônia com frio, e denlais Muitos castelos e residências

a.inda há m.uiLo que. empree'nder e aperfeiçoa:I', É nesse sel"1ti�o que desejo UlnLHI- países sob a bota alemã. O que foram transf'Ormadas em cen

�la�-vns hOJe a pro,wtada rofm'ma elos se,)'\<'(;OS de a".;,ste'nC1a 00("1al. em )}ases podemos verificar com preci- tros de tratamento para estas
maiS ampla,;, Capa7..eS de l'nvoreter maJOr rLUlT1e'l'O (].e tl'abalhIadores e 811]jXl1',H' maIs -, "d 'f cr' l' b '

eficiem.tementJe as suas famí1il3s. sao e o ocorll o elll Ulll paIs. e- lanças, que a I rece em e 1e-

T€rnltf'lacloa a fase de expe'l'iência e solidificação dos in:;titubos e caixas. cujas Iliz relativamente áqueles, e que,
ceberão por longo tempo ainda,

"eserva's v>nh8Jm sendo apli'c'm:las s(>b o critério d:� imeeliata "egurança e rendimen- conseguiu a tempo salvar suas tratamentos ministrados por
'o certo. é tempo de iniciarmos uma política de mal" l'a'l-go allCaill'ce r€laÜValllen- crianças de desastres impre- médicos e enfermeiras especía-
r,e aoO emprêgo dos fundos acumwados. Empl'",sta;r (JS depósitos da.s org'dnizaçõeô vistos _ a Grã-Bretanha. lizadas,
�e seguro 'soej?.} pa.ra C'Ol1!stT'uções s'uliltuád(lS ou fuzê ... }o:� elrr.u.1a,l' a juros b3n('iirio�t;

" afastá-Vos da finalid'a,de sup!eriol' q'lte dritou a legi'slação t,·abalhi.sta, Ao c(mtl'át'j{) Hoje, ela está preparada pa- Tudo aprendem e�tes peque
disso, n% suas linhas mestras, R 'll'Ova lei o.rgânüoa de previdênd,a em €)a<]mraçã0. 1'a qualquer ataque nazista, nos entes atingidos pela g'uer-
19ualJará os benefk"ios d� todos oS' grupos profLssiOOlais, ouj,Q,rgará pensões na ba;;e mas houve U111 período que se Ira total; desde andar até rir,
-;.O's eneaorgc>s crescer"bes de falllLI'ia segundo o número de filhos menores e mplho- t' d

.

'ará as 3lposentadol'i'a,s, que palgsarão a cOr1'esponder, pelo menos. ao salário mi, poderia chamar de heróico, I a e a mIrar as belezas da ter-
ümo regiü'nal. Quail1�o às aplLcações do oa.pital t'aniib&m serão adotados rumo" di, durante o qual nada estava' ra, Algumas crianças nunca
'el·enires. FOlm.roel"8'mOS aos tra.balhadores sindicaU"ados utilidades basicas em for- pronto para enfTentar a "bli- haviam visto Ullla galinha,. ou
ma cooperatiV'i'sba. elev'Elmd'C);lhes assim, au�omàtic.ameJr-te, os salários reais; com;; tz", com seu peso esmagador; uma planta, frutas e flores,
"olaboração das admin.1,is'Lrações mun:icipaj,s, que entl'o.sal'ãoO os re;;p-ectivos projeto- C t
105 seus pLanos de ur'banizaçáo, construireJ11'?'S cidard'es-m:odêlo nas proxirnidacl"s no entanto o povo teve que su-

I
on a-se o caso de uma meni-

i05 g>randes centros i'lX;'cl,St'l'iiÜS; com instalações de tl-atamento de "aúd'e, de edu- portá-la, sem consideração de),
na que avistando a primeira

"ação profissional e filS,'Ír.'a. As qnot'8Js I'esen'adas a auxílios 11ão dever'ão visar ape- classes, entrincheirar-se ou flôr, na primavera, extasiou
'Ia,s o afa'stamento da nüséria lmiruent,e, quand'o fica inváJ:ido ou cl'€saparece o Che, abrigar-se. se, "Linda flôr, não é minha fi�
'e da famÍJHa; de'vlC'rão a'ó'slUmir form&s propllI'si'V,a,s, possi.jyjj,itand.o melhor ailimen-

Os subterrâneos aparecem! lha" disse-lhe a ama, E respon-:ação e melho'l' pac,1'rão ele v,iLla, com o fun.cionameI'lJto doe restaurantes populare,", I
esco,as ele 1lra.I:JaII'ho, cf"Ill.ros de saúld>e, l'act!Íl'io,;, c'am�os de e-sp.orte e estâllda ele como os abrigos mais próprios; ,de COln voz de sonho: "Lindo
l'€pOU'SO. A unificação ele esfôrç\Os dos g,au(1e-s institt.ltolS e () condomímio da.;; ('on,,- e no.s corredores gelados do.s Imundo!"ruções die seguro social 1Joma,.ão aiS \11ida,tj:yas c-essa natureza perfeitameslte yiá- "met.ros", varridos por corren- Eis a meninice na Europa de
\'eis. o cárcuolo da 111IobilizGc;ão ftnaneeira das re:S€n-as atul3Í!s permite-no.s anundar

tezas muitos se instalavam as-: hoje. Eis o dever que cabe às
') propósito de nelas ilwel'ter iniciaÍ1rumte quinhentos mÜJhóe, de cruz;eiros,

Concluirias êsses aperf.eiçot;n"enuos no s�stema ele auxilio e estimulo ao operá- sim que descia o s'Ol, com co-!mulheres, cuidando carinhosa ..

"io �rl\(tustrial, o Estado atacará wm idêl'ltico empEmo]1o outro aspecto relevant� berto.res e travesseiros, levando mente, dessas sementes do
'lo probJ.€'flll3 da prod-u'ç<ã:o, Estão adLanbados os éS-t.UUiooS jYd,ra a pr'omulgação ele Un1M comida; só subiam à rua quan- mundo de amanhã, - (U,J.B,)
lei definJdora elos dirEitos e deve.res dos traha,lira'dores nwais, A quinta pil,!'te eh

do O amanhecer afugentava
aosel! p<l'IJLllação tutal tl'aba,l'M e viv'e na layol1Jl"a e não é possí�'€l permitil', po;'

_ - ..- ...,. ""' ,y._.........,..
'l1.ais temQ)o, a situação de 1nse.g,ur<l!tl'Ça exi.sbe1�,tE pa'l'n a,ssalari:a.etos e el11�)regador<?'l.
'roma-se i'l1>adi,ável e'stahelecer com c'J.areza e fôrça dle le-i as obrigações de cada .... a'rea dos impactos alemães
um. o que virá üertamrente illic'remrentar as a.tivJdad'E!s a.grãrias, vín..c·ula11do o tro- �
'n1h3JClor ao solo e evina·ndo a ru,ga do campo para a' cid/ade, tão pérr!llkJosa à ex- Waf:lhington, abril -- (Int�r- coronel Artman disse que êssf's
pansão da riqu.ez.a na,ei011,a,J. Americana) _ A área de An-

I

soldados intervêm, às vezes,
Para o êxito complreto cLes5a>s iniciativa;,', f�z-s'e mi",têT cerraI' fileiras em tôrnü

zio-Nettuno foi de'scrita pelo II' e,l,l1 combates, dur,ant� 60 a 100
tlas agl'emuações sÍtndkais. A ma,�sa op-el'ária de São Paulo. nos seus td11'ta e lr(\s d'
mil loca.is el'e tralJalho, concentra cêrúa ele oit.ocent.(>� mi.! tra,b:r1l1�·r!ores e (llê.sle� major George Artn1an COlno éi, las, gel11 ull1a so tregua. Ser-

I 'lpena.s Ciento � vrnle 11111 se acham filia�,og aos ôrgoos de elas"e, �outr8 opol'[uni "área d8 impactos da artilharia! vir nessa região é uma das pio
d3de já v.os dll'igí um apêlo p<lll'a que VOs congregás,eis POI' femna que oe; oiintli alemã". O nlajor Artman é ulnlres cousas imagináveis, Quail�
C'.a1.O� repres01'tal-l<'e1l1, realm�n.t.e, um núm€t'o ele assoeJmlos Cjue fôsse éxp,'e,,-.Ro dos observadol'es das fôrças' do se apanha chuva, fica-se

,. tot,al de cOOa a t.ividad e, ap,tas a exeiTer .ativa fis�ali2ia('âo dos direitos ql�e 1111"3
tel'l'est1'es a1'lel'l'canas e voltou ..

molhado indefinidamente, por�aSSl,stem. A reforma da leI orgânlea Cogita, por I�SO mesmo. da lI1sta,laçao 0,0< "

vostos de previldiência, destinMúS a manter em cada 1lll111l'êsa o conta'c'to diret.) recentemente, de uma inspeção que não há onde se enxugar. 'E
elos assoc1.a,elos COQ1l oS' órgãos d'€ cl,asse. que fez na Itália, se os pés estão frios, também

São P<aUllo, qu.e conta e'nt1'e os .seus melhores t1'abalh8id,ores o mínistro Mal'COll- .
-

h" t E
,,_ ,

,.

nao
.

a melas para r_ocar. ,
des Filho, alta inte�igên(\ia e j)'erso,nJaJidade dinâmiea, e o in'tel'V'entor Fe'mando Nao ha Ull1 paln10 de ter 1 a enl Cln1a de tudo isso" o foo'o
Closta, tão operoso 'e exper�l11ientado H'a adrrninlstraçwo cm11'O na agricultura e na ;p- ,-" d 1

A

1
' b

dÚistl'ra _ São Pa'l.1'lo, qu'€ tn'a,nufu�Vura metade dos vintt� e qUll.tro bilhôe,g de cru-
nessa reglao, ec ara e e, mortífero dos nazistas que não

zeir'Os da p,roduçãü Í'nc!ttstrial do país e tem nlo café a M\-oura de ma,is exMnsa "que não tenha sido atingido, I pára nunca",
'

culturo, prtedS'a oferecel- o e:X1ell1lplo ele congl'egar 11a,s agremiações trabalhiS'tas 3 Os soldados tênl de estar "e11- O que nuis inlpressionou o
lllãoO de obra que Jlle garaJ1tl,ê tão excepeional situação. 1;)s,sa modU'k'açJiJo de m�l'- terrados" COll10 ficavan1 nlIA
1',llid<ade é tm1to mais iml)J'€r1:os:.l e fácil de apreender quando se considera a rapidEZ , .

'

• 11 d' 1
_' corone rtman foi a ação con-

ei'as lran;;fOTl1illçóes da vida econ.õmim e a re,-i.são elo ]11'6p.rio conceito de capitai I p�Imelra guel ra _1 un l� e nao junta da Infantaria e tanques
ellte deixou de ser si11lpJe� al'umtl�ac;1I0 de dinheiro para re'pre.,entar energiG soelo'

' ha barraca que nao esteJa cheia do 5° 'Exército, que êle assistiu,
e'onC'en\,l'adl::J em incess:lnle e fecundo l110Viméento. de buracos, dos fragmentos de na trevessia do rio Rápido. "Os

Tais são o� propósitos do moeu gl),�êr110 e p�tra realizA-los pl:nal:1'€nte cont» projeteis InImigos, "Os ale- tanques iam na frente limpaI1"com a vossa intlegl'al a.desão, POl'Que, se a·s tilrefas' do pl'esel1'le sao 1mportant",. n
-

b ' '1
.

muito mais hão de ser as do futuro, O f1m ela guerra, l'om a, Yitória da.s "açô2, l�es a rem a .sua al �I hana de do o terreno, enquanto a In,.
UnirIas, '8J]ll>oxim1a-se. D�poi", de alcanC,'á-la, dominados os inimigos extél'1105, pre· qlunze e111 qUlnze mInutos, Os fantaria avançava, sen1 'cessa!',

TRAJES cisamos 'ii'("r.tcel' o,' ini,migo" de Olurra Ol'(]�ll1 e !lião menos pe"igosos, CJue são :JS clis- sold3Jdos chamam-na, espirl- Retiradas as minas, a Infanta""-
PARA INV.8RNOc1e Ct$ 390,00 a. 480. cónHas, a inQol11)lneensão, o egoismo de cl8Jsse, a j,nt�"aMigênda elos il1t.erêsee,; tuosamente de "Pedro o ass ')-' t b 1

'

C"PAS' jJri.\"aÜ'os, A Ji.Ger�k,cle, DO �ntido estr1Vl -d,€ fr'a'llqutas J}olítk.'a,;, não ba,5'ta- pala v' d'"
, rla se es a e eCla no terreno,

..... .

46'" la or d f .

GABARDIN,E:S de Cr$ 430,00 (l o. r"eSOl'l'lll' a c,()l11,plexa qU'-"'S�lâo social. S'em a indoepelldenCi:l E'lconomlca converter-se-Ii .' e ornla que os nazIsrtas re-

COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170
• quase se-rnpne em lic!ll1cioSlid,á(il' e um ludilbl'io para o povo. qu-é não ma'w"a fomo Elolflalldo a bravura da ÍL;-, cuavam e não conseguian1 mais

MILITARES Cr$ 320,00 DOm o direito ele voto 'l�.ell1 N1t,cCl OS f11ho� l'Üm o dil'eiw de �·elLnião.. Al11;pa�a," fantarIa que opera na Itália, o
I

desalojá-los dalí,
PANTUFAS Cr$ 29,00 econômit:aJnenl.e o� ul'a1..lalh<l�1iQr.(;s eqltt\'ah� a da,]' .. l:l1es o vel'dadeu'o s'€!lUdo de li-

PULL.OVERS de Cr$ 58,00 berda.d� e segurança para exprê,;;;ar as suas opiniões pol�Hca's, K pal'a isto, urgo

COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480. eOl-dgil' « d:e8equUíbrio t)J.:i�tel'l',te entre os que náo enc"ontram limités na explora,

SAPATOS de Cr$ 50.00 a 255. ('::lo lucl'atÍ'l'a (los meias de prüdue:ão e 03 que labu.tam em perl11anêllte estado de

AGÊNCIA: PEDRO SOARES _. 9 �ecessi!dtad�, sem rp.el1'l'SOS para adqu1rir o indispen.sável à subsistência, As ativi

d8Jdes prouutpt'as TI'OS tempos que C'Ol'l'e<111 dev-em S'uoor'dinal'-,s,e aos in terê.sses ela

colet,ividadte e nâ'Ü à preocupação absorv,e.tIJte tle lucro" à V'O-l.'acidàcle de interme

diário" e parasitas, tanl<to do capJ.ta I como do DrabaJJho, Ill1J].lÓe-,�e, par C'Ol1s-egu1!tl"e,
f"zel' reV'e1"ter ii ('()1tl1iun'Í'rlal1,e os pro'l'(l'ntos ctel'ivarlos elas cirrtlll1stândas ele eme�

gênoia, apHcanc'lo"JS no clesenv.)lvlnmnto da pl'ool1çáo pa'ra o COIn'5'U1110 geral, qu','

elevoa o nível d'a.s Il1Ja&sa.s e lh�s perl1l1t,e u�u.frl1,ir o,s bens da civi]iizQç'[to,
Quando num grupo g{1'cial ou J1actonal a prod'ltr<ão. deixa, de ser de utilidades

p-ara ser de me.rcadorias so,me�1te, sobl'e-vêm ln,evitàvtelmi€lnte desequiliibrios pr<J'

fundos. ele cO'11&'eqüêncil3s fatais !xu'a a orde-ll1 ,social, porque a pane Inaio!' dês!'"

grupo'pa,ssará a sofr1€Jr TEI;;,trições e noecessldOO,es, Por isso, mesmo, tôt!-a v,ez q l1J€ ,

Estado recorre a proc'essos evol'Uth"os oom o fim dre l'e'SOlv'Elr os j)t'oblem.a,s máx',

mos doa C>lação nada' mais fêz' do que ev1ta.r as tran'$rmações viol.e.ntas, o.s de.,

perdÍlCios mat.errais e humanos, sofrimen.tos e luta,s ca'u;er�ta,;:. :At'edsamos medjtd:

sôbre os ê-rros de orga11ização sOdal, con.j�ln'and,Q pl'p.vidêntemen,te fllitUl'a� e ca1as

tróficas perturbações,
,O .aL1Jffi,ento de salários e ViencUu.ent.os gerá sempre in{Jpera,n.te enq,lUilll:rto o custe'

ela vida conHnua,r a elevar-s'e, E, txxI:OS nós s(JJMmo,s, OU remeelülJmos .,com S€r-e�!,

dad e e jurslJO 5'€11S0' das c!.rüunsltância's os lOOrei; que aflig'em o pov'o ou êste perde
a conHa'l1ç,a e a si 111IElsmo se prejudica C!lindo em exra!1SO,S oondetnáveils. Se pre

�enrlemos v,el'{]Iadeh'amIEm,te viV'er como clvU'izaílQ,S u�lIIn,pr'e"nos admitir, eomo c'On

el,içãll pa'l-a pl'osperal', n predJomlnio brUlbalizi!IMe ela J.ei de s€·1eçã'O animal, a ex

ploração do homem pelo hOll1llm. :E) poS,'l�'V'el subgi�tjt' aiucd!lll(].o':s� mU!<ulamente,

Qf1jll'€C'en4p l1iP'� �'i'� I,lVtl·y.� l'nri;)�h,p1'�$ �wrWlllid'ag� ctif P!'9,I'Il�$1l1 pt'�1\'I}�'pa,.Vm�te

tUI. iii&'

o ESTADO
Diário vesperttno

, Redação e Oficinas 1
rua João Pinto n.f) 13

T�l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

CrI
Crt
CrI.
CrI
CrI

70,00
"0.00
20.00
7,00
0.80

Ano

Semestr-e

�
I
I
�

I
j

Tr-imestre
Mê!l
Númer-o lvulso

1'110 Interior:
Ano CrI 80,06
Sl"mf'�trf' CrI "5,00
Tr+rnestr .. CrI 25.00

:\ nl�n('lnll medtante eontrãto

O. nrillinBh, mesmo

bticaclos. nAo serão
doa,

não pu,
devolvi.

.� direção não ae reaponsa
biliza pelos conceitos emitio
dOI nos artigos assinado.

tacho dt

ferro galva
nizado, de 2 mts, de compri·
mento por 1 de largura; e tam
bém uma turbina de 6 cavalof

de fôrç.a, Entender-se com

sr. Francisco Nappi, na rufO

Deodoro. lSv.-ll
.......--.......-.................

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

Vendem-se

Dr, ARMANDO VALÉRIO DE
ASSIS

MÉDICO
avisa que mudou seu con
sultório para a rua Nunes

Machado. '1.

MACHADO & CIA.
A-gêncías e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua Jeãe Pinto, n, 5
Caixa Postal, 37
Filial: Ctescíúma

Rua Floríano Peixote, s/n (Edif_
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nes principais município.

de Estado

RENNER

Está à venda
o <CR.estaurante Pérola». Para
mais Informações, dirigir·se ao

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

V,·12
tI'w"'<I"- - ."..-.- ..,....-••_

Apêlo
Apelo para a pessoa que ontem

achou no campo da Líga a quan
tia de Cr$ 115,00 (uma nota d.
100 c.r. e três de 5) tenha abono
dad& de ma restituir, visto eu _es·

tal' muito necessitada e só dispor
dessa importância para veltar a

Joinllile, Encontro-me abrigada no.

.,.lbll.rIJl.\� NQturno, �DO�AC� COSTA

J

I

o capital nO Brasil náo t2m de CjU'ú amedrontar-se se souber usai' ao pro,ftYl1c1�'
sabeelori'a da auto-limitação. O país entro\.! numa nova &ta de rea.lizoações. O gu
vêl'no está empenhado em i,l1i.cialivas il11port.antes e oom o plan.ean11lento de gra11
d.es en:,pree�'dimentos industriais que sedlO cO'l1ihecidós em brev'é cerbaiJ11'P.lll;te su,;

t�ntal'a o I'iftmo do 110.9;;0 cleSE'inllolvimenDO eC{)llómko e aumentará o gin'o dos ns
gOC10S, assegu.l·aaldo a todos, é'upitalislJ�S lê tl'a,balhadol'es, remulnel'aç-ão farta do'!
'leus 'esfol'ç�S,

TrabalhadOres do Bl'asil:
Depois da temp,es:ta(}e qUe abala o hlltI1d(J, fazendo tl'émer no" seus alieN",

ces graneles im�éri{)s, de\'�m,o,� espet'ar dias dê honmlça e l'eClo111iposi,.áo p�lI:;ífÍC'�,
A coopera<:'ao e a soiIdat'lw,ade entre os !l'l-u'pos soc:ü!is. dentro d,e uma hle.�'

ma nação e elas ll'á(!ões entre s';, Opei'fl'1'lío, sem clüvici!a, sl1h�ta11cia,1 acréscimo 'Ie
bel1l..es�ar e prospe.riclad� 1)3,-a l1laiv.1' nÚ111el'O cl'e sêl'es humanos,

O Brasil, que, tanto no campo das reLações il1<lernacioné\is como na solução dc:�,
problemas de caráter" interno, foi sC'iWpr'e pioneino das sol'1tç'6es amistosaS', (I"

3':'bitramento, da eoncordla de classes, Lerá opo.rtunÍ<lade de auxiliar a l'e("{)nSt.l'll
'.'ao do mundo e cola'borar por tocl1YS Ü'S IneiO,S ao seu aleam'e 110 retôrno elalS !la-'
�ões cidliza.das aos llal'gos cami'l1hoS' elo elIreito e ela justi.ç'a,

Pa'ra es's.a mi,!>são de enorme respüTlsabiUdadlil é que vos eüQ'lcHll110 _ cl1eÚ'';:
de Jnrl1Ílstr�a,s, oper'ál'iQS, agricuftores, wdos qUaIn.lüs nesta u'benç_oada terra pl'�""
durem e vivem do trabalho oones-tO' - act'€l'ditando que, !la após-guerra dal'emo,,;
o exemplo de 1.1Ul1 P0'Vo Ot'ga'llizado, diana dtos seu,s destinos, criado!' do 1l1'óprw'J
progre:>�q, �iel aos \dei1ir� Cl'i�tã�$ qe fra�Ell'l1j�r�c1e".

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Será decidido, donlillgo, o título
Campeão do {(inltium»

de

A-fim-de disputar o título lizado, depois de amanhã, o

de campeão do torneio "ini- prelio entre o Avai e o Figuei
tium" de Amadores, interrom-I rense.
pido domingo último, será rea-]

Defrontar-se-ão novamente I
Palmeiras está destinado a tor-

Informam-nos que o Ipiran- �ar-se um dos me�hores con

ga F. C., da Vila Operána do Juntos da nossa varzea.

saco dos Limões, desejando re- I
tribuir a visita do Palmeiras, I Flamengo 4 x Ipiranga O
jogará com este no gramado I Em Capoeiras feriu-se, da

do bairro da Pedra Grande, mingo último, um confronte

domingo próximo.
. [pebolístico entre o Ipiranga F.

, _.
- c . C., da Vila Operária do Saco

A situação dos clubes cariocas I dos Limões, e o Flamengo F.

.n:lo 4 - Com a realização C., daquela Iocalídade, vencen

dos quatro jogos da última 1'0- 'do este pelo "score" de 4 x O.

dada, a situação do Torneio

Municipal é a seguinte: O Esperençe F.C. abateu o Bagé
lO lugar - Vasco da Ga- Conforme noticiamos, reali-

ma, O ponto perdido; 2° lugar zou-se, domingo eúltímo, no

_ America, I ponto perdido; I gramado interno da Peniten-
\.

30 lugar - Botafogo, 2 pontos 1 ciária do Estado, o sensacional

perdidos; 4° lugar - Canto do encontro futebolístico entre o

Rio, com 4 pontos perdidos; 5U Bagé F. C" e o Esperança F. C.

lugar - Fluminense, Flamen- Preliminarmente jogaram os

0'0 não Cristóvão e Bonsuces- "teams" secundários dos mes

�o' com 5 pontos perdidos e úl- mos, triunfando a equipe do

timo lugar - Madureira, com Esperança, pelo dilatado "sco- Prefira uma parte de seu

7 pontos perdidos. I re" de 9 x 1. trôco em "Selos Pró Doente
Heleno marcha na vanguar-I ÁS 16 horas f?i ?ado início Pobre do Hospital de Carída-

da dos artilheiros, com 9 ten- ao encontro principal entre
de", e estará contribuindo para

tos, seguido por Isaias, que, as duas daguerridas �{uipes. + que êle tome mais um pouco
marcou cinco. Atuan o com mui o acerto de leite, tenha melhores medi
Dois surpreendentes triunfos do os rapazes do Bagé de inicio

cameutos, mais' confôrto nu

Palmeiras F. (. ,aceleraram a otensíva mr�rCaatna- leito de sofrimento, etc. etc •••
O P I

.

F C gremio do quatro tent?s. Cont a- -

(Campaha de Humanidadea merras t ; ". cando com muito ardor e com- . .

que tem a sua sede localizada
b t· id d di li d ra

do Hospital de Carldade),
.

d P d Gr nde ' a IVI a e os ISClp ma os "Ino balr�o a e ra a , 'pazes do Esperança conseguem . _

C?:r:S�gulU duas esp�tacula:es
I
marcar 3 tentos em belísimos

v:tona, talvez a.s :nals expres- estilos. Com o "placard" assí- CARTAZE'Ssivas d� su.a car.r�lr.a.. nalando 4 x 3 pró-Bagé, termí-
A primeira vítóría fOI con-

10 "half-time"
id d

.

último fren nau o .

segui a, ommgo .'. -1 No tempo complementar o
te ao esquadrão do Flonanopo- Esperanca conseguiu marcar I'l�s F. C., pela d.ilatada :onJ��: I�as cinco "goals" e os do Ba
gem de 8 x 0, cUJos_ autores gé 3 finalizando assim a cor�
tentos_f.oram G�lvao (4), Aldo tend� com a justa e merecida
(2), CllICO, e JOJoca..

cuio vitória do Esperança, pela,
O quadro do PalmeIras, .J apertadissima contagem de

domínio foi total, atuou .assim
8 7

títuíd Walmor Holi e
x .

cons 1 UI o:.
.

.

'
. Os tentos do zremío dos pre-

Dodoca; Píega, CelIo e B<:lI- sidiários foram
b

conquistados
nha;. Joj_o.ca, Aldo, Galvao,

por Saul (3), Miguel (2), Platt
Curru e C�ll�o., (2) e Vargas. Todos os pontos
Na prelImm,ar ent�e o.s 2?s. do gremio vencido foram de

quadros tal;nbem �alU vItono-
autoria de Relampago, um jo

so o PalmeIras, por 2 x �. vem e eficiente J'og'ador de
t ·t'· P lmelrenseA ou ra VI ona a. A grande futuro.

registou-se, segunda-�eI.ra, so-
O quadro vencedor jogou as

bre o quadro do Operano r:. �., sim formado: Chinês, Vargas
gremio formado por ._operanos e Pedrinho' José Albino e Ma-
d T d Bruggmann "

o sr. eo oro
. ,

'

nivela; Mário, Saul, Platt, Ma- E o

por 4 x O, o que fez JUs a uma
" M'· 1

. .,

t oferecida pelo r a e Igue..
nqUl.sslma aça

,
O "team" do Bagé preliou

aludIdo construtor. assI'm constituido' Edson Sou-
O t t f marcados' .,

s en os oram
. sa e Pereira' Calado Lisbôa e

l?o:' GaIvão, Aldo, JOJoca e Pe-
Demaria; Tavinho, 'Relâmpa-

ctromho. d l'r nse J'Oo'ou go, Nilson, Antonico e Argenti-
qua 1'0 pa

�I
e b. no

assim formado: Talmor, Boll-
.

nha e Dodoca; Pi ga, Celio e

Nino (Currú); Jojoca, Aldo, Prepc1ra�do-se para a pugna

Pedrinho, GaIvão e Cilico. de domingo
Com estas duas esp.lendida I A-fim-de enfrentar, no prÓ-Iyitórias não há dúvida que o ximo domingo, o esquadrão do

Maio -- Grande
. ,

(CSOlree»

horas •

Agradecimento
Graças à dedicação, competência

e carinho Je d, Diba Guerber, rn i
nha senhora, que teve um porto
dificil, já se encontra completa
mente restabelecido e o' nosso lar

enriquecido com mais um menino.
Assim, é com alegria que, de p ú-

blico, registro o meu Qgradecj· "11·mentos pesado(lmento àquela senhora. II IJ
São José, 2·5·44.

ROBERTO ROSA E' importante para a sc
ú de evi-

2 v .. 2 ttard os

f
�limentos gordurosos,.sobre.

,......."...,............... �J"'_ i
u o rrtos ; pesam no estomago,

As autoridades responsáveis pel, requerendo muito tempo para d i

fiel. execução das Estatísticas Mil. gestão e indispõem no trabalho
t.ares podem exigir, sempre que bOI útil.
ver dúvida quanto à veracidade d

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

qualquer informação, que cada ln Pecu'1.-0 pagoformante prove o que declarou. ,

má-fé constitue crime contra a IV' O Centro Social de Aposentados
c.ranca nacionaL (D. E. II.). e Reformados de Santa Catarina

pagou à familia do sr. João Gual
berto da Silva, falecido, em 29 do
corrente, em Lujes, o pecúlio dei-
xado pelo mesmo, na qualidade de
sócio do "referido centro.

o santo do dia i'V··:·d·······S�···�:
..

··I·1São Pio V, Papa. I I a . aCla i
= .

......•., ........
o santo Papa Pio V, era da

nobre família dos Ghislieri. ANIVERSARIOS

Nasceu em 1504 em Bosco. Re- Hoje decorre o natalício do nosso

eminente conterrâneo sr, desern
cebeu O nome de Miguel. Seus b:trgador Medeiros Filho. Antigo
pais conseguiram com faciIida- jornalista, ilustre fIgura da Magis.
de dar-lhe uma educação cris- tratura catarinense e dedicado

Colegial, o Paula Ramos rea- tão. Desde cedo teve grande de- provedor do Hospital de Caridade,

lizará hoje ás 16 horas no voção à Maria. Na idade de do- s.s. ter:n um passado de labor e

" .' '
.

honestldade que lhe assegura no

estádio da F. C. D., um provei- ze anos resolveu entrar para a

I presente
a estima de todos os seus

toso ensaio de conjunto. religião. Recebeu o santo há- conterrâneos.

O "coach" Ranulfo, por nos- rbito
com quinze anos. Apenas

•

so intermédio, pede o compare- terminou os estudos foi desti- O sr , majo� Genti; Borboto e

cimento de todos os amadores nado ao ensino; fê-lo com bri- sua exma. esposa d. Lelete. Ccm-
.

it H ild b tif' pos Borboto fazem anos hoj e.
inseri os. lho. umi e, po re, mor 1 1- �

'ti
- cada até o excesso, o papa Pio Passa hoje 0 aniversário do sr,

iU en�inar a IV, conhecendo seus mereci- Lauro Costa.

nossa hngua mentos nomeou-o Bispo de Ne-

InIIOCI·a,.,se, domlSngo, O campeonato de Rio,3 (A. N.) - Seguiu para pi e Sutri. Logo 'que o Sumo
Buenos Aires a srta, Maria da Pontífice o conheceu de perto

d
Gloria Maia e Almeida, que vai nomeou-o cardeal; tomou êle c

ama ores ministar o curso de língua por- título de cardeal Alexandrino.
Promovido pela F. C. D., se- primeiro entre Bocaiuva e Ca- tuguesa na Escola Normal Em 1565 morreu o Papa Pio IV

rá iniciado, no próximo domín- ravana do Ar e o segundo en- í Doutor Avellaneda, daquela e o nosso santo tomou o seu lu-

go, o Campeonato da la. Díví- tre o Paula Ramos e o Cole-
I

capital. gar. Nunca houve eleição mais

são de Amadores do corrente gial. I--IC_ aplaudida. Depois de doente

ano, com dois jogos, sendo o oruma de Londres nunca quebrou o jejum de qua
A firma S. Machado & Cio .. resma nem a abstinência e di-

estabelecda em Londres (49, Lon'l
Acre, Covent Ga.rden. 'IN C. 2;. de- zia missa enquanto pôde. Mor ..

seja estabelecer relações comerciai' reu no dia 5 de Maio de 1572.
com firmas brasileiras, exp o r-t.ccto- no sexto ano de seu pontifica
ras .de mate, frutas, nozes e

la-Ida e aos 68 anos de idade.
ranjas.

--

li. IEugênio Vecchiethi e Clubes:
Ada'gisa Oríge Vecchiethi
participam a seus amigos e

I
parentes o na�cimen;:o de seu

filho JOSE ANTONIO .

Fpol.ís., 29·4-1944.
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DO DIA
HOJE 6a.feira HOJE

CIHE
A's 7,30 horas:

Grandioso espetáculo de téla e palco!
NA TELA:

Burgess Meredith e Claire Trevor

Vida contra vida
COMFLEMENTO l'-:ACIONAL
A VOZ DO MUNDO (lorna1)

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

(lHE «I
A's 7,30 horas:

mcesso continua: O recorde máximo de bilheteria com o

Tecnicolor de Tyrone Power, Maureen O'Hara e

George Sanders.

O Cisne Negro
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 3,00 e 200 Imp. até 10 anos,
�_._----------

Domingo SIMULTANEAMENTE, no ODEON e IMPERIAL,
Mickey Roonev em:

A sec�etária de Andy Hardy
com Lewis Stone, Ann Rutherford e K�thryn Grayson.

Fazem anos boje:
sras.: Angelo M. Pacheco e Ben

ta de Sousa;
sritas.: professora Nilcéia Silva

Avila e Rute Gomes;
srs.: dr. Marcílio João da Silva

Medeiros, José Licínio Lopes, Má
rio Clímaco da Silva e Luiz da
Costa Freyesleben, conceituado ci

rurgião dentista;
jovem José Antônio da Luz;
menina Aní Braga.

Noivados:
Com a gentil srita Lindomir,

filha da exma. viuva Guilhermina
Ferri, residente na localidade do
Rio Uruguai, neste Estado, con

tratou casamento o sr. Raul Pinto
Gaertner.

.

No próximo d
íó

6, às 22 horas, o

«Grêmio Rose-Claire», anexo ao

«Clube Recreativo 5 de Novembro»,
no Estreito, realizará animada
soirée dançante; comemorativa de
mais um aniverõário de sua Euri
dação.
"..*-•••-..-••_-.-.-...-.-_-.-_W'.-..-_-....,.._.�..-.J

Conjunto
Vocal

Típico
Folclórico

Depois de alguns dias de per
manência em nossa capital, o Con
junto Típico Vocal Folclódco assen

tou definitivamente sua estréia
para segunda-feira próxima, no

Teatro Alvaro de Co rvo.lbo,

Ihelro da ilustração a·cima. oferecer
lhe. em amável gesto, um ciLlice do
excelente aperitIVO KNOT, lembr&-
86 V. Sin. de acrescentar, ao a.grad&
081 .. gen'Cileza:ESi'EE 1.41"'1-
BEl'!" NEli Aí'EíUTIVO

f'iJE»J!.ETt'J1

fB!�t�1
,
{//'f /)/loouro DA KIYOrSA.//lo.•con. é SEG{/ROS

. .ITI...AI ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. o ESTADO.;-.Sexta·felra, 5 de Mala de '944

Formidavel liquidação de MAIO na conhecida e barateira

" 2,20
4,00
3,30

(asa Yolanda filial, à Rua Felipe Schmidt, 2
Grandes reduções nos preços. Economisem o vosso dinheiro comprando eS,te mês na Casa Yolanda Filial.

Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso variado sortimento:
TECIDOS I Chitão, artigo superior. , , , , , , . . . . . . . .

" 5,,)0' Pasta Colgate, pequeno , .

VoU estampado ,., , mt. 4,00 Crepon para quimono , ,.... 7,50 Pasta Colgate, grande .

Voil estampado 4,50 Peluda lisa, reclame ,.....

" 5,80 Pasta Lever .

Voil estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com. listas, 6,Go Sabonete Carnaval. , caixa 4,2)
Peterpans (reclame)

" 6,00 Pelucia estampada Ivone 7,')0 Sabonete Dorly " 4,50
Voil suisso " 7,00 Pelucia com bonecos ,.,......

" 7,00 Sabonete Lever 6,00
Voil suisso (artigo superior) 8,00 Cachá, artigo bom ,......... 10,00 Sabonete Eucalol 6,00
Voil romain ,........ 9,00 Cachá, artigo superior 11,00 Sabonete Gessi " "., 6,00
Linh o liso, todas as c_ores

" 4,50 Casernira para casacos, reclame ,..

,,' 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo t I � .

Linho estampado 5,00 Caserníra para casacos, aproveitem 35,00 Sabonete Cativo em bola , .

Linho estampado com 80 de largo .. ,.. 7,00 Casemira p�l'a casacos, art. extra 55,',)0 Sabonete Vale Quanto Pesa , .. , .

Linho Radie "10,50 �1escla, artigo bom 7,00 Sabão .A.risto11110 .

Fustão branco , ,.......... 7,00 Brim Kaki , ,................ 7,50 Pó Ladi , ", _

Fustão estampado
" 9,00 r.A �JA E )[ESi\. PÓ Coti pequeno .

Fustão estampado artigo sup. 10,00 <!:olcha para solteiro 28,00 PÓ Coti grande ,
.

Peterpan (artigo superior) 12,09 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,0') PÓ Emerand de Coti '.' ', .

Tecido listado : o • • • • • • •

" 7} JO Colcha para casal, artigo bom 35,00 PÓ Suspiro de f}ran.ada grande .

Tobraloo listado o • • • • • • "10,00 Colcha para casal, artigo supertor 45,00 Talco Malva pequeno .

Tecido Beligerante ,........ 10,50 Cobertor cinza, lã de bóde ,.......... 11,00 Talco Malva grande ,'., .

Tecido c /aviões o • • •

" 8,00 Cobertor para solteiro 24, 1'0 rralco Eucalol médio
.

Tecido americano moderno ,... "lf,oO Cobertor para solteiro , '.... 26,00 Talco Eucalol grande , , ..

Tobralco estampado ",........ 7,00 Cobertor para solteiro ,..... 28,00 Talco Ross médio ,.,." ,' .

Tobralco (artigo superior) .,......... 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra .. '. 35,00 Talco Ross grande .. '
.

Tobralco estampado c/corações 12,00
I
<';obertor para casal ,', .. ,....... 28,00 T'a.lco Gessi grande : .. , .

Tecido com barra (reclame) ,.. 10,1,)0 I Cobertor para casal ,............. 30,00 Talco Palmolíve ,
.

Tecido com barra (novidade} 12,00 Cobertor para casal, tipo superior 33,00 Rouge Tentação ,
.

Tecido estampado c/Iaços 14,00 j' Algodão Léro-Léro ,....... peça 32,00 Rouge Cici ,.,
.

Opala lisa, todas as cores ,... 5,50 Algodão Minha , ,..... 40,00 Rouge Roíal Bríar .,
.

Opala francesa 6,00 Algodão Douro '
s

, , • • • • • • • 50,00 Baton Tentação ."
.

Opala belga 8,00 Algodão Argentina ,................ 55,00 Baton Lalaque ,
.

Opala suissa Matarazzo 12,00 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. "32,00 Baton Colgate .

Opala'ibranca, 1 mt. largura ,... 15,00 Cretone Lençol 6/4, branco. . . . . . . . . . mt. 12,00 Creme Coti '

,

'

.

Cambraia branca, 1 mt. largura � . . "16,50 Cretorie Lençol 7/4, branco o • 13,00 Jrelne de Alface �
.

Opala estampada
" 7,00 Cre-tone Lençol 8/4, branco . o . . . . . . . . "14,\)0 Creme Ponds o o . o .

Opala estampada
" 8,00 Cretone Império 6/4, enl cores. . . . . . . "13,00 F'íxbrfl

.

Opala estampada (art. superior) .. o . o : " 9,00 Cretone Amigo 9/4, elll cores, largo Óleo Dorly e Frank Loyd .

Opala estampada Ivette o • • • "12,ou 2 l11tS. 20,00 Óleo Cecy .' .

Zefir, artigo bom o • • •

" 5,00 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo Óleo Eucalol , o •• o ••••• o •

Percal para camisas . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 5,00'� 2,20 mts. "22,00 01eo Royal Bríar .

'I'ricolíue, reclame o • • • • • • • • • • • • •

" 7,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo Óleo de Lima
o •• o

'I'rícoline, artigo superior o • "10,00 2,20 mts. "20,00 Óleo de Ovo
o ••••

Tricoline, tipo extra "12,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo Quina Petróleo Oríental
.

'I'rícollne, com salpicas o "12,50 2,20 mts. "24,00 Loção Brilhante
.

Trico,line, para pijamas o . . . . "11,00 Cretone Curíó 9/4, branco, largo 2 mts. 24,00 Leite de Rosas o o .

'I'ricoline branca, superior .. o o . "10,0,0 Cretorie Cur ió 10/4, branco, largo Leite de Colônia o o

Brim pardo colegial o • o o "5,00 2,20 mts , o "26,00 DIVERSOS
Brim pardo colegial, superior

" 6,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Toalha Bom Dia ',.................. 6,00
Brim azul marinho, art. bom , . . . . . . . .

" 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 22,00 J,.

Brim fantasia "5,00 mts , . . . . . "40, )0 Camisas de Tricoline .. , . . . . . . . . . . . .. desde 30,00 ..0
Brim colossal " 6,50 Riscado Colossal para colchão, 'reclame 5,00 Meias para homens ,.........

" 3,00
Brim, artigo bom :...............

" 7,00 Riscado enfestado para colchão "

9,00 Meias Paulistas para mocas 5,Go
Brim Singapura

" 8,00 Riscado .enfestado para colchão, art." Camisa Socega-Leão para homem. . . . . 8,Jo
Brim Superior "10,00 supenor . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Camisa do meia grossa, manga comprida r: 15,00
Brim Estalingrado "12,' -O 4. toalhado branco e en1 cores, enfestado 12,00 Creme Rugol o •• o • 8 50
Brim Sebastopol ", . "15,( ')

r-

PERJ�'U1tI.A_RI_c\S Casacos de malhas para crianças o 10'00
Brim Caroá "12,00 Pasta Kolynos 3,30 Blusas de meia para crianca art. inverno 12 ;0
Sedas lisas e estampadas e uma .infinida�e de

..artigos que deixamos de mencionar, como: rendàs,
fitas, melas, PIJamas, cuecas, etc.

Comprar barato só na {asa Yolenda filial. (a casa que mais barato vende)
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

1,",::)
3,50
4,50
4,50
1,ilo
6,0()
9,00
12,00
9,00
3,�o
4,4·(.'
4,00
5,00
4,00
5,0')
5,00
5,00
1,80
3,50
5,00
1,50
3,50
7,00
7,00
8,')0
8,;)0
8,50
3,60
2,00
3,00
4,50

"
'1,50
6,00
15,00
10,150
6,50
8,00

CURSO P�WVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

w �

: i

iD%SCO$1
CONT'INENTAL

As mais famosas músicas, com os mais

fama sos artistas.

ÚLTIMAS. NOVIDADES II Na «���!��AR» I
....e;,f - .

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e
Hospital de Caridade
VERA CRUZ

De ordem da Provedoria da Irmandade do Senhor Jesus
dos Passos e Hospital de Caridade e de conformidade com o

que preceitua o artigo 98 do Compromisso, faço público que a
festa desta Irmandade se realizará, domingo, 7 do corrente às
8,30 horas, na Igreja do Menino Deus, com missa solene e ser
mão ao Evangelho,' pelo revdmo. Pe. Bertoldo Alvino Braun,
diretor do Ciinásio Catarinense,

Convido, portanto, todos os Irmãos' e Irmãs para com.

parecerem a êsse ato, revestidos, respectivamente, de belan
dráus e fitas, e bem assim aos fiéis em geral.

Consistório, 4 de maio de 1944.
JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os exa

mes vestibulares, mediante o qual
será permitida ai matrícula no Cur
so P. de Educação Físíca do Es
tado.
Os candidatos deverão satisfazer os

seguiu tes 'requi.si tos:
a) - Ser normalista;
b ) ._ Ter 18 anos e menos de 30,

de idade;
c) -- Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição üsícs,

e mental,
A inscrição será processada me

diante requerimento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de
vidamente, ínstituido dos compro
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, diariamente, na

Inspetoria de Educação Física (rua
.i oão Pinto, 42), no horário do ex

pediente.

I.,..--·L·Y-R·A-,-·B·O-R-G·E-S-·&--C-Ift-�--II t9r1�:::�P:::d:D:;\��::i:�AVi::
iii Reconstruções, pinturas, reformas
JlI Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações módicas, e vera como é
faeil transformar seu prédio velho em urna cons

trução moderna. mediante urna entrada pequena.
Compra. venda e administração de im6veis.

Rua Felipe Schmidt n? 44 - FLORIANOPOLIs

DR. GUERREIRO DA FONSECA
MÉDICO

Clínica de Adultos e Crianças
Doenças da Péle - Doenças Venéreas

CONSULTóRIO - Rua Felipe Schmidt 34
HORÁRIO - Das 2 às 5 horas

As 2as. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas .

Reiniciará sua clinrca a 8 do corrente

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicili.

um bungalow I
Nio tenhas dúvida em de.

nunclar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml ..
go; não merece tua estima 8111
!l'aMor d. P'trIL (L. D. N.l. .

':
mesma rua,
18 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISTADO-Sexla·'elra 5 de Maio de '944 5

(Dtplcu.ado pela Faculdade Nac. de Mealclna da Universidade do Brastl)
&:x-Interno do Serviço de Cltnica Médica do Professor Osvaldo Olrvetr-a, médico do

Departamento de Saúde
CLJ'NICr\ II11l:DlCA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e KIl:SID:li:NCIA: Rua FelJpe Schmídt n, a8 - Tel_ 812. CONSUL'l'AS - Das 16 às 18.

INDICADOR
DR. MARIO

Mí.DICO
WENDHAUSEN

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, 'GARGANTA

Eapecíalísta, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO

DR. MADEIRA NEVES

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

Amortizações de Abril lle 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 29 de Abril :le 1944 foram amor

tizadas as seguintes combinações:
OGB KIS RNf TBC ALU VZV

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

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

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

NO MUNDO DA MEDICINA
A ALERGIA

Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO)/SrVrólUO: Rua Nunes Machallo, 7 (Edifício S. F'l'ancisco), fone J.'H4

Consultas das lU às l� e das 14 às 15 horas
HESlDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

Xl éd ico - chefe elo Serviço ele Sif lhis elo Centro de Saúde

DOEi'lÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

Al\1ROS' OS SEXOS - RATOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4G

RES.: H . .Joinvile, 47 - FONE 1648

Existe um ramo da medicina mos uma tendência herediária
relativamente novo denomina- para sermos indevidamente
do "alergia", uma palavra for- sensiveis a uma ou outra subs

jada em 1905 para significar: tãncia, podemos atravessar to-
('Lll'ilCA DE Ol,HOS - OUVWOS - NARIZ - GARGANTA

uma reação alterada na pre- i da a vida sem apresentar qual-
DR. SAVAS LACERDA sença de certas cousas com que � quer desenvolvimento real de

l!:x.tnt.erno de> ServIço do Professor Leõn ldas Ferreira e ex-estagiário dos Servtços ] uma pessôa entra em contacto. qualquer sintoma alérgico defi-

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo) I'Presentemente, as palavras nido.
Cl iruca médico - ctrú....g íca de Olho, --:-

Ouv idos. Nar-iz - Gal·gmlta. ,"alergia" e "alérgico" são de Eis um exemplo ínteressan-
Diploma d.e habiii,ta,ão do Consél'ho \a(·,onal. cl: Oftallll.o!OglU. I USO frequente. De fáto pode-se te. Uma mulher apresentava
C'oJlsnlto!'1o - Felipe SdlH"Utlt. 8. elas 2 - [, I". tel. 12,,9. '. .' ,:.,.," ,.' .

Ue.sid.êllda: _ Con selhe iro ?IIaf'ra, 77 I mesmo dizer hoje que ser alér-. sintomas de alergia: ataques
gíco" significa também sentir I que apareciam e desapareciam,

I

DR. ROLDÃO CO�SONI uma pessôa simp��ia por ou- ise� .qualquer causa. aparente.
CJl1URGJA GERi\], _ ALTA CIIWRGIA _ �lOI.ÉSTIAS mi SEXHORAS _ PARTOS tra, ou deI?-�nst:3:1 a uma pe�- . Nao u�portava o lugar em que

Formado pela FacUJldade de Medicina ,da Univensidade d!, São Paulo, ond€ foi soa uma injustífícada sensíbí- ela estivesse, os ataques pode-
AssIstente por vár-ios amos do Sel:v,gO Clrm'gl\o elo Prof. Al íp ío C01'1'e1a ,Neto. lidade ante as ações de outra riam ou não manifestar-se
Ciru"gia cio estômago e vras bjliar-es, llltestM:os delgado e grosso,. í.iró íde, _1'Lns"

. .

IprósTuta, bex lga, útero, ová.nios ecg��0'��A��1'1COCele, hld roceúe, var-izes e hérrua. Que e alergia?
. N? . decorre!_' .de um interro-

das 2 às 5 hor-as, à Rua Feli>pe Schmidt, 2� (altos :113. Casa P:;raiso). Te!. 1.598. O dr. Vaughan Warren, um gatórío, o médico da paciente j

RE_�'\lCrA� Est:,es Junl{)r, 1,9; TeJ. M,64 médico eminente, define-a co- descobriu que os sintômas ha-
mo "uma capacidade alterada viam começado cêrca de seis:
de reagir"; um alérgeno é qual- meses antes. As perguntas que
q'ler cousa que gera ou produz se seguiram, feitas para desco

alergia. enquanto o termo sen- br�' qualquer mudança nos

sibilização fala por si mesmo. seus hábitos ou regime alímen
Uma pessôa sensibilizada é a tal' que pudessem ser a causa,

que reage prontamente demais não deram resultado. Depois,
a um estímulo. inteiramente por acaso, a pa-

D LAURO D IUR I As fórmas mais evidentes ciente disse, numa resposta a

re li li das reações alérgicas são geral- uma pergunta ulterior, que se

mente conhecidas. Certas su- lembrava de uma data parti-I
bstâncias alimentícias - tais cular, porque nesse dia seu ma

como morangos, mariscos ou rido lhe havia dado um colar:
ovos - tendem, mais do que de pérolas artificiais. O doutor.

outras, a produzir brotoejas .na perguntou-lhe em que ocasiões!
pele, assim como distúrbios di- costumava usar as pérolas,'
gestivos. descobrindo, então, que ela se

É grande o número de pes- lembrava de que, por ocasião
sôas que sofrem de febre-de- de cada ataque, usava o colar.

feno, manifestação' alérgic� Análises químicas mostraram
[multo comum. A tendência a que as pérolas eram revestidas
I

alergia é, de acôrdo com o dr.: com um produto sintético, e

Vaughan, hereditária, e isso; que era êsse produto que agia
sígníüca que, embora tenha- como alérgeno.

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso '3e Averfei..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

":ONMl'LTA8 - Pela manhll: diariamente d8B 10 às 12 hs., à tarde, excepto ao'>

eáhatl,,.. das 16,30 i'IIi IS horas - CONS'CLTóRIO: Rua Jollo Pinto a. 7. 8obrado -

1"006: 1.461 - ResIdência: Rua Presidente CouUnho, �3.

tNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela Universidade de Genebra

Com prátíca nos hospttals europeus

Clinlca médica em geral, pediatria. doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto

urinArlo do homem e da mulher

A88lste. Técnico: DR. PAUW TAVARES

CUTSO de Rad!ologla Cl1nica com o dr,

Manoel de Abreu Campanar ío (Slio Pau

lo'). Espectalizado em Higiene e Sallde

Pública. pela Universidade do Rio de Ja·

netro. - Gabinete de Ralo X - Electro·

earGllografla clíníca - Metabolismo ba

lIaI - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de mlcrolt

copia e análise ctíntca. - Rus Fernando

Machado. S. Fone 1.195. - FlorlanópoUE

DR. SAULO RAMOS
Iílllpeclalilta em moléstia. de .enh07" -

partoe.

ALTA CIRURGIA ABDOMINaL: CljIU)

malt0, .eMcuJa, (Itero, ovários, apêndice.

rumoree, etc. - CIRURGIA PLASTICA

DO PEIUNEO - Bérnlaa, hídroeele, .e

""cocele. Tratamento .em dor e operaçlo

u" HemorroJdes e vartzea - Fracturas:

a",arelboll de ltêseO. Opéra noe lI08P�
de Florfan6poUe.

l'raça Pereira e OU..etra. 111. Pone, 1.00'.

Itorir'o: D.. 14 la II boras, diariamente.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirorg!ão - Parteiro

RAIOS X
_

Moderna e possante inslalaçao
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da .tuberculose
pulmonar, úlceras gástr�cas e duo

denais, câncer do estom�go, afe·

�õell das vias biliares, rlns�. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artifICIal

(lara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos m�der·

nos e eficazes desta moléstIa

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra·c?-r
tas. Raios Infra-Vermelhos e R�lOS
Ultra Violeta. Infrazon-Terapla
Consultório: Rua Deodo�o, 3

e!lquina Felipe Scb.rmdt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

Especialista em Doenças de Senho-

i-as - Vias Urímár ias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Bar-ros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúr'grco, das afecções elo aparêlho
genital feminino .(Utero, ovár íos,

trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovár-ios, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da b lenorra-

gia aguda e crõntca, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Fone: 1.663.
ResidJência

(Sobrado).

- Rua Tiradentes 7

DR. REMIGIO
,

CLíNICA M:€DICA
Moléstias internas, de Senhoras e crI

nças em Geral. CONSULTORIO: Rua

'eltpe Schmldt - Ed1ffclo Amélia Neto

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

SIDl!lNCIA: J Largo Benjamin
Conatorrte, 3

OR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrurarta e Ortopedia. Clfulca e Clrarart.
lo toras. Partos e doenças de senhoraa.

:::ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
'Iamente das 15 às 17 bor8B. RESIDItN
!lA: AlmlJ'1:.n'e Al..-lm. 86. Fone 7111.

HELENA CHAVES SOUSA
IlNFJiJRM1IlffiA OB8T1llTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florlan6polla
Atende chamados e q1lalq ....

bora

Praça da Bandeira. 113 - .ob.

(ADUlto Lar&,o 13 de .bJo·)

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhA serA a lIua preferida

.acloD'" e Mtrangelr8B - Homeopatia - perramarl..

ArUgoa de borracha.

Oarante-tll! a anta obasrvAncia no receltatrto m6cJ100.

Para eliminar manchas do rosto, sardas, panos, cravos.

espinhas e 5UOr excessivo

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Abril

No sorteio real zado em 29 de
Abril de 19':14 tor sm sortea

das 'lEI seguintes eombínaçõe

M 5 C
P E O
G Z I
Z G U
y p
Y Q G
J W J
I V L
08 portadores de títulos em

rígôr contemplados são con
vidados a receber o reemo Ibôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gers ís:

Sociedade Comercial
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Não interrompam o paga

mento regular das mensallda
des dos seus titule s.

Em caso de lnterrupçãe, re
habilitem Imediatamente o..
seus títulos. E' suücíente pa
gar UMA MENSALIDi\DE PUI a
revigorar o mesmo e evitar li
perda do direito sôbre o SOf-

�elo e salvar as suas

economias.

SARDON IL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabr i

cado na rua Lacerda Coutinho, 15. A' venda na

Farmácia «ESPERANCA»,

fi CWhJ$U $IV)

na rua Conselheiro Mafra, n. 45. - Fone 1642.

PrestigIa o Glovêrno e ••

classes armadas, - ou será!!
om "quinta· eoJunl.t.". (L
D. N.).

CASA MISCELANEA, distri
buidora do!;\ Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos. -

Rua Trajano, 12.

-

S a n� uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
o. Pálidos. Depauperado"
Esgotados, Anêmico., Mãe,
que criem Magrol, Crilnçe,
uquíliclI. ",caberão • tonl·
ficeçio ge,.1 do orglniamo

COIP o

Sanueool
Llc. D.N.S.P. O' 199, da 1921

__W-,"._ _n. _" .- " - ..........,._.._ -. -_ -........".�
,

'r
I.
•
�
•
•

71.656.189.20 :
,.
,�
)
)

':
,;
"

1)
,)
1)

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no "

Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da Amér1ca. Europa ::
e Afrlca. "

AGENTE EM FLORIANóPOLIS "

C AMP O S L O B O & C I A. - Roa Felipe Schmidt, n. 39 ':

1���:t!�:::J

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDlOS E TRANSI'ORTES

CapItal • reservas Cr$

CJ1r8B do balanço de 1942:

Responsabllldades . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita Cr$ 70.681.04,8,210
Ativo ...• . •............................ Cr$ 105.961.917,10
Sinistros pagos noo últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédIos e terrenoB) Cr$ 23.742.657,44

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

de Sá e Animo Massorra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. L�I�eJ�� p.)de�S a! acôrdo hispanO-��9!t.���(�!����em.'Homenagem ao contingente
tcrldnes t'spullholas tic Tanger V07,", que considerou o acôrdo lo ditador espanhol obteve exu. d·'"

·

d' 14° D C(('llSUrUl'am a notícia .10 recen- como uma, "falta de respeito ltamente o que querla r maiores expe ICIOnarl'" O
í.", a('ôrdo híspano-ang'Io- ame-

11(.)S dil'e.itos (los outros." A.cha, embarques de' petróleo, A Ale· I U. • •

] Icuno, relativamente à expul- ta mbem, "A V07,", que tais manha em compeusação con-
'

são do cônsul geral alemão e exígêneías aliadas arranharnm tinuarJ fi receber (I "�Ilfl:âmio, APÊLO AO COMÉRCiO
outros ag'entes instalados na- a sohernnía espanhola, acres- com o qual ra,hrÍeul'á avíões I
ruela cidade. O injustificado centando, contudo: de qual. }.la1'1I matnr nossos soldados.
I to não deixou de ropereutir quer sorte, 11 neutralldnde es- Com a expulsão dos aeêntes
mil' e�rpnl� oficiais brítânícas. panhofu 'foi ���lvag'uardada. naaístus em 'I'ancer, na(I�1 per
i endo Jllo�iYlHlo um protesto �() I

E ln '�-i�sllint(lllJ o deputa(�() ,�e- deram os U Iemãesj II ernhadxa
Londres Junto da. ehancelarla] moerátíco Celler tem Idéias da utemã p os restantes consi
ospanhola, Em Portugal, só um; próprias a respeito do ncõrdo. derarlas (Ia Península não te

:ornal comeutou o acõrdo comi D isse êlc: -o aeôrdo não })Oflialrfw diHC.nldarles em suhstituír
a Espunha, Êsse jornal roi "A I ser pior para Ol'i! aliados, e só- os ag'ora expulsos."

>

'I

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOLIS

sente-se feliz em apelar para os nunca desmentidos sen

timentos CIVICOS 'dos comerciantes locais, no sentido de

conservarem cerradas as portas dos seus estabelecimentos

no período da manhã do dia 8 do corrente, segunda-feira,
em homenagem ao bravo contingente expedicionário do

14< B. C., que desFilará pela cidade, em despedida, nas

vésperas de s� ir' juntar, como representantes da bravura

da gente catarinense, aos demais componen tes do Corpo
Expedicionár ia Brasileiro.

Para as demais solenidades a realizarem-se nêsse dia

e cu io programa será publicado pela imprensa, a Asso

ciação Cornercial convida o Comércio em pêso a cotnpere

ce r, numa eloquente demonstração de apreço dada pela
classe aos nobres defensores do Brasil,

I' Pelo Soldado I Na Conferência do

J tmpério
Expedicionàrio eO�fo:�,������ �o (��pJr:20 Bri��
o Cine "Ritz" efetuou ontem nico, serão discutidas questões

, I
às 14 horas, uma sessão em no- relacionadas à paz e às condi-

O govêrno itaBaDo Mais de 2 mil I foi atacado um ;�,�?o�;l�osa�������O�oE��i� ções d� armistício da Gra-Be-

I -' do valoroso 140 B. C. \ t3JI:ha a Al.emanha, quando o

Nápoles, 4 (U. P.) _ Reali-'
� -

.

-

O comboío I _ 1 Relc!l. pedir a cessaçao da�
zar-se-á hoje a segunda reu- aVloes em aça

_

Na próxima 2a feira, dia s.: ho�ylld�des ..
Êsses assunto",

níão do novo govêrno Italiano. I Londres, 4 (U. P.) - Mais I I:on(1res, 5 (U .. P.) -, A haverá. missa campal, diante se,�ao. d.lscutIdos na .base dos

O gabinete discutirá problemas de 2.000 bombardeiros e apare- ennssora c�e BerlIm _

anunciou da catedral metropolitana, à �II�lClPlOS a que os ��lad.os che
ela agricultura na parte italia-j lhos de combate britânicos esti- I que submannos alemaes ataca- qual assistirão as altas autori-

gar am nas c�nfel en�Ias :le
na libertada. Revelou-se que I) veram em ação ontem à noite

I

r�I:l .grande comboio, que se dades civis e militares e o povo lVI_oscou � Teera. A d�s��ss��
ministro comunista da Agri-, contra a Europa OcidentaL AI-I dI:'lg�a da Inglaterra para a florianopolitano, que deverá

desses PI oblemas posslbIll�a� a

cultura apresentará ao gabine-· gumas formações aliadas con-] Rus61�. Segundo a mesma fon: prestigiar os denodados moços,
a ,�o?o? os P�V?S do Domll;lO

te vários decretos sôbre a co- centraram os seus ataques cou- te de mformaçoes, o at�que fOI que vão integrar o Corpo Expe-.
Brttânico decidirem-se .em. tor

lheita imediata da safra de trt-
I tra o território do Reich en- efetuado ao largo da Hha de dicionário Brasileiro na luta i

no dos mesmos, contnbumdo,

go, cevada e outros cereais,
I
quanto outras bombardeavam Bear, no Artico. Os alemães. contra o Nazi-fascismo. I

ao mesm? _tempo, para �sseu

pfim,de garamtír a alimenta- I objetivos situados na França, O! afirmam que oito destróieres : Após, a missa, desfilará a,
tal' ll; posiçao qu� devera ser

ção do povo italiano. J importante depósito de ml�l1i-' da escolta e cinco. navio? de fôrça da guarnição federal e,
seguida pelo governo.

I ções de Ma.illy, situado ao su- transporte, com tnnta mil to- igualmente, o Contingente Ex-

�Es,teve ontem no doeste de Reims, e as fábricas neladas de deslocamento, to- pedicionário, êste, ostentando

«!iamara ti « I de aviões de Mçntdídíer foram ran� afundados pelos torpedos I um distintivo verde-e-amarelo,
, Rio, 5 (A. N.) - O ministro os principais objetivos visados nazístas. 'jfornecido pela Legião Brasileí-

Trajano Medeiros do Paço, o: pelos aparelhos .alíados que I
------ ra de Assistência.

primeiro dos diplomatas bra-: atacaram a França. Os aviões 10 nlenor f () i :Êsse conjunto militar diri-

sileiros libertados pelo Reich a' puderam efetuar um bem sue;-I gir-se-á, de seguida, à Praça de

retornar ao Brasil, esteve on-l elido ataque devido à claridade Iespancado
. Desportos da Fôrça Policial do

tem no Itamarati, fazendo ao da lua, que permitiu aos pilo- eh g de C
. . . Estado, onde os colégios da ci-

,
e a·nos anaSVIeIras a ln· d d

-

chance�er �svaldo A�a�ha lon-' tos aliados observarem nitida- f�rmação de que, na quarta-feira, I a e, formados, atirarao flores

go e mmucIOSO relatono de to·, mente os alvos, En<tre os outros d,a 3, por motivos iqnor1dos. o aos nossos coldados.

dos os fatos que se desenrola- objetivos atacados em territó· pescador Augu.sto Schroeder (ou I' Entr� os "expedicionários". p,......_._._..........-.-.-_.......... ....-_-.....,.._.._--"'J

mm, desde a detencão dos bra- rio alemão, figura a região Je' bquetolutro tapelido tenha). Espanf·ch;)u formarao. moças conduzindo. Aéreo Clube de
'1' V' h" t'

.

.

i ru omene aum menIno, 1.0'b d'
"

SI elros, em IC 1, a e sua re- ::\1anllhelm, I de outro pescador de nome João an eIraS naCIOnaIS. Santa Cata r jna
patriação, conseguida, sobre-

I
Firmo da Silva. O menor, aterro·

'cudo, graças aos empenhos do O CATARRO zado e mei� aluc:na�o, ga�hou.o A

A .Legião Br8;sileira de Assis-
De ordem do sr. Presidentr)

o'ovêrno português e ao traba- �ato, e; ate onte:n' 1Sto
.

e, dOlS tencla oferecera no quartel da
e de acordo com o art. 5° do 1'8-

�� 1 d h 1 S 1 PODE CAUSAR dlas apos, o pal nao o haVIa acha- F P E I
" guIamento baixado e0111 o de-

1110 pessoa o c ance er a a- do, por mais que o procurasse. I'
. . um a moço aos Solda-

zar. O ministro Trajano do Pa-I ZUMBIDOS E
�·· .. �.,.�·...,....--��,.__..._,.--..-..

..

ldOS Expedicionários. �l'et� federal nO 11.278, de 8 ele

(}O teve expressões de afeto e Faça uma aph('a�ao de,SA:R. _

JaneIro de 1943, faço pu?licO
:�eçonhecimento para com as SU ROEZ DONI!:, o prepara,ao l!q�nd? i Temos informação de que a

que s:, acha ab�rta a matl'lc�lla
autoridades portuguesas. Rela- que refresca, amaCla e hlg'leul- euria Meti-opolitana oferecerá,! d? CttI so de PIlotage?l ate o

tivamente ao embaixadorA Sou- ; UM ,REMÉDIO _QUE ELIMINA O

I
za a pele. I ��os aludidos Soldados, cruci-I

(lIa 10
..�o cOI'�'ente, mes�

'"a Dantas declarou que ele se
CArARRO NASAL E ALIVIA o �............,.,...,..--"..., I fIXOS e medalhas com embl

Na seJe socIal a lua 1RAJ.A-
,), .. ATURDIMENTO CATARRAL l1asal com

e- NO S b' d
- .

portou com a maior coragem e I São pouc�s as pessoas que dão ti pouca 'TIas religiosos.
' ,o I a <?' serao os ll1te�es-

dignidade, colocando bem alto I importância e tratam a afecção ca-

f
r • 1 - I sados aten�Idos, todos os dIas,

O nome do Brasil. larraI: E�tretanto, a afecção. catar- amdla Seria conv,eniente que a Em- �as 11,30 as 12 horas e das 17

r�l nao e um mal passageIro, Se
, ... preza de ônibus do Estreito as 17,30 horas.,

nao for tratada em tempo, ela pode procura emprego, prefenndo I' , Af V",,'
de'"enerar numa grave enfermida t d h'

co ocasse alguns d.os seus car- cnso .. Iga, secr.
o <

-

rom3r con a e uma c acara. ,. .-

de, destruindo o olfato, o paladar e, I f.
.

- b"
1'os a dlsposlçao dos Soldados _....��

,
paulatinamente, minar a saude ge-

n o, maFoe.s, por o seqUlo, na Expedicionários para o seu CON'CURSOS
Boston, 5 (U. P.) - MaIS de raI. gerencla do "Estado'. trans ort d E t·t t
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tono da Corporaçao de Cr,edI- A volta da res1;lll'açao facIl, d.a A Preieitura Munici 01 de Ita'oí
I
gens cíViCo-religiosas ao C _

o, concutso. de Escrltu!'arIO do Ser-

to que concordou em baIxar agudeza de OUVIdo, o resta.beleCl.- v
.

t f' P, d
J

ii t· t d 140 B C
on VIÇO PublIco Federal. promovido

1 't d 1- mento do olfato e do paladar e le- 01. rans erlr, para o mes e agos- Ingen e o .., destaca- pelo Departamento Administrativo

�vemen � OS preços a a na-
vantar-se, peja manhã, com novas

to ,vindouro, a cobr,,:nç,,:. sem muI· i do para o Corpo Expedicioná- do Serviço Publico (DASP).
ClOnaI, afIm de se oIferar uma energias e a gat'''anta livre de ca- I ta, do lmpo�to terrItOrIal urhano.

1 rio tem a honra de co 'd
-_ .---

• d
-

'd
-

d t·
.

"

II 'I
relatIva ao 1 semestre do corrente' , nVI ar

Ire uçao na super-pro uçao a 31ro - elS o que le proporClOua- ,.,

t t d f' I as autoridades a Leg'I'a�o B 'a
'

I_ d " rá o tratamento com Parmint. Tor.
exerClClO, VlS o es o r sen O eltos. . 'A' r SI-

.

merca ona.
ne sua vída mais aprazível, mais I novos lanç�mer:tos para a cobran- i lelra de Asslstencla, a Cruz

I
Dr Newton d'Avl·la

�dêntico ao qúinino alegre. Para seu próprio bem _ lça.do referIdo Imposto Vermelha Brasileira, a impren�
•

t I
se sofre de cat�rro - cO�lece, hoje, O gral Tito tem sa, o Comércio, a indústria as D d R' d I!Ia ura o tratamento comParmlllt.· , �
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