
Pela vitória do Brasil
�

e dos AllaDoSi
RIO, 6 (A. N.) -- TODAS AS CLASSES DE SÃO GABRIEL ACABAM DE ENViAR MENSAGEM A�'� j;E�ERAJ

MASCARENHAS DE MORAIS, COMANDANTE-CHEFE ,DAS FORÇAS EXPEDICIONARIAS BRASILEIRAS� FOR,flI1rANDO VÓ�'i
TOS PELA VITóRIA no BRASIL E DOS ALIADOS E' DESEJANDO QUE NOSSAS FORÇAS VOLTEM COBERTAS DE GLó�

RIAS. SÃO' GABRIEL É TERRA NATAl- DO GENERAL MASCARENHAS.

peniGilina
CHICAGO,5 (U. P.) .• O SR. JOHN MAC DONALD. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DISTRIBUICÃO CIVIL DE PENICILI.
NA� ANUNCIOU QUE ESSE PRODUTO JÁ ESTÁ AGORA AO ALCANCE DAS NECESSIDADES CIVIS. o MESMO INFOR
MANTE ACRESCENTOU QUE ESTÃO CHEGANDO, EM MÉDIA, CEM PEDIDOS, POR DIA, DE TODOS OS HOSPITAIS

NORTE·AMERICANOS.

ao alGanGe dos
•

G1U1S
,

Um Congresso
em Toronto

o
'Manteiga
argentina
Rio, 5 (A. N.) - o caso da

manteiga argentina já se en

contra em sua fase final. O in

quérito está quase concluido.
A polícia acaba de solicitar, ao
Laboratório Nacional de Análí-

Filadelfia, 6 (United)
Reali71aml-.se entendimentos

para a instalação, em Toronto,
do Congresso das Uniões Muu

diais do Trabalho. Êsse con

gresso deveria ter lugar em

Londres, mas foi adiado, devi-
do à guerra. Em declarações à

Iimprensa o delegado mexicano Ano XXiX
Lornbardo Toledano disse ha- _

ver um movimento para que" S b
- •

I E t O Orie t H r t;�:::i;r�}�i�i�:��r;�,�:2;��� ag�r�������s��I�l�o�i����������?:ar\��:�� omenagem au cuu mgeu e
TLldo depende, agora, do gO--lpes contra as comunicações marítimas do exército nipônico. expedllllCIBona' r-lovôruo britânico, que deverá Esta informação foi divulgada pelo "Evening Standard", .

providenciar facilidades de acrescentando que os submersiveis estão sendo adaptados nos

transporte até à cidade cana-' portos britânicos para viagens de onze mil quilômetros e, des-

����: :���s��. delegados britâ-! ��l\��' se unirem à esquadra submarina do almirante Somer- PROGRAMA (20._ feira, dia 8)

o M..-\IS ANTIGO DIÁR.IO DE SANTA CATARINA
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se, cópias dos exames feitos

naquela manteiga ao entrar no

I Brasil, no ano passado, com

isenção de direitos.

Encontram-s,e sllIt·lllados 180 miai IlIIIaponeses senho;·:r-ce���p� h;re�S:o;�li�:��,d;u:�!:i!��l:::iS��::!�l�:�O. revmo,

2' -- Entrega pela L.B.A. de cruci:fixos aos soldados do con

tingente;
3· . - Em seguida, desfile até à praça Getúlio Vargas;

lUelbourue,6 (U. Pv) - Cen-, gente japonês muito dífícíl- centnm que as Iôrças de IUae 4· -- Concentração popular na referida praça, onde falarão o ..

to e cíncoenta mil japoneses' mente conseguírá receber re- ,\ rthur desembarcaram lia haín !õargento Gerson Bosco, do contingente, a aluna Sussen Mansur, o

eucourtma-se situados no su- íoreos ou abastecimentos, de-
I
de '1'01T1He e na costa de Dern- tte,. ceI. Hugo Silva, comandante da Guarnição militar e do 14' B.C.

doeste do Pácifico, em ter- Yi(l� n que os aliados centro- i ta aio norte de Holândfa, am- �i�al�t:r�:���: N�:�:�af�mos, presidente do Diret6rio Regional da

l'as dais ilhas Bougaínvílle, Iam de forma declslvu as ág'uas' plíando dessa. forma ns suas 5· -- Almôço oferecido pela Fôrça Policial do Estado, onde fala

lUarsllulls e no sudoeste da No- e os ares, em torno dessas ' postções, ao longo do litoral na rá, agradecendo, o sargento Samuel Serra Pereira, do contingente

va Guiné. Esse poderoso coutin- ilhas. Outros (IespncllOs acres- 1 costa norte tia �oYa Guiné Ho- expedicionário.
*

w.r._....-.-_.._w,,_...........-_......�-��-.,.·_-.-.--.,.._....---.............

·I ]aIllle�.:,_. Aind!l de parte oficial, Le�bramos aos cinemas de;t; capital que seria, 'para êIes, um
_

revelou-se flue durante a, luta, gesto de grande gentileza e carinho, permitirem a entrada gratis, a

Onde os estudantes vibrem H.a. r�g'ião de Awauy, foram I part�r de 8 do �or�e�te, aos dignos soldados. expedicionários, reco-

" o
_. , I alHf1ullado� 8:1-2 soWa(]o,s japo-\

rihec id os pelo d isHrrt ivo verde-e-a:::relo oferecido pela L.B,A.

Porto Alegle; .5 (A. N.) - A classe estu�antl� local
.

esta neses, In(be.ou-se também que I Sabemos que o comércio e o povo de Tijucas ofereterão um almô-

preparando comlClO de protesto e condenaçao nípo-nazí-tas-] as tropas Japonesas se estão ço ao Contingente expedicionário. à sua passagem por aquela cidade.

cista, no dia 11 do, corrente, quando transcorre mais um aní- \
retirando apressadamente na

I Os .soldados serão esj ercdos. na grande pente do rio Tijucas e,

versário da malfadada intentona integralista preparada no RiO! díreeão de 1Vewak, que ontem: dah,. o.ec rrrprmhcdos p alo povo, e�tre manifestações de entusiasmo,

de Janeiro para implantar o totalitarismo no Brasil, por meio I voltou a. ser bombardeada ne-: �:g�;��d�a�fm�ç��aça daquela CIdade, onde estará armada a mesa

do golpe traiçoeiro contra o Falácio Guanabara. t las fôrças aérens aliadas. I
'"

l10inuas russas A tempestade lamp-e-dl·u o bombardel·o tirmAosD�ofe�a�:��a ::ra���:rc��r::��:::os q�;nti�e���Vi�:e����a��:�
ti pessoa de um estudante daquele estabelecImento de enarno ao

_
expedicionário catarinense.

'

Moscou, 5 (U. P.) -:- Colu- Londres, 5 (U. P.) - Buda- que obrigou vários bombardeí-
'ii'

nas russas de abasteclm.entos, peste foi violentamente ataca- ros a regressar às suas bases,
Em Rio do Sul. homenageando o Contingente expedicionário

munições, artilharia, tIrada.s da na noite passada, por for- sem lançarem bombas pois
barriga-verde, será realizada, amanhã, a estréia do «Duque de Coxi-

h \
-

as F.C.», daquela localidade. frente ao «Marcílio Dias», de Itajaí.
por trato!es, movem-se ?Je I �ações de b?mbardeir?s britá- não conseguiram localizar os

para as lmhas de frente alem,mcos. De acordo com informa- objetivos pre-fixados. \ VI-olentos contra-ataques repeli-dosdo rio Prut, nos contrafortes ções oficiais aliadas, foram ata- '"

dos Cárpatos, a nordeste da cadas especialmente as insta- WJ'\,....-.-.-...-••••"_.....- ......".......-.-,.oy
,

Rumânia. Essas colunas pre- lações ferroviárias de Buda- S
A

b R
A" Napoles, � (U.. P.) - Au- as patrulhas na cabeça-de-pon-

param-se, ao que parece, p�ra peste. Os danos causados pe- O re a umanla Imentou de mtens�dade a lu�a te do sudoéste de Anzio. Ao que
dar início à propalada ofensiva las bombas britânicas foram Londres, 5 ,(U. P.) - A na frer:te de Anzío. Os nazis- parece, segundo os meios bem

s?yi�tica. Poderosas f?rças so- consider�veis. Outros d�spa- agência alemã ".Transocean" i tas. estao lançando furio?os !
informados, os nazistas estão

víéticas atacaram dll:lante to- chos salientam que as forças informa que bombardeiros nor-I
contra-ataques, na �entatlVa contra-atacando tenazmente os

do o dia numa estreita frente aéreas norte-americanas, com te-amertcanos sobrevoaram o desesperada para obnga� os :allados, como meio de dificul

aOA l�ngo do rio Ser�t, na .

Ru- .bases na Inglaterra,.! bombar- territórib da Rumânía, ontem, I
aliados a ba�erem em retirada. I tar os preparativos dos anglo

mama, ond� os nazls�8:S dizem I
dearam, esta manha, o Passo travando-se renhidos comba-I Duran�e a Jornada .passad�, Inorte-amer�canos p�ra lançar

que a otensíva russa ja perdu-! de Calais. O ataque foi suma- t
' .

tr
.

os nazistas lançaram contr a nova ofensiva na direcâo de
. h' t

A

dl
'

t d t d
.

es aereos en I e mcursores 8/ as linhas aliadas novos tan - R
�

Ia a res ,las. mente concen ra o, en o SIdo caças encarregados da defesa ' .

oma.

Casou com um ����uadaoér��� POe������i������ daquele território. ����r�f:����a�o�i��â���:,mI��I� i
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brasileiro Dmante a noite passada, fo- 4 I'h'"' d FI ra�lO. (\ pre�lsao do fogo dos
4tI as ores artIlheIros alIados e a Londres. 6 U.P. - Informou-se. em

ram atacados diversos pontos 1 u .. as. rma-

TruJ·illo, 6 (U. P.) - Flor de Id Ih t t f
fonte segura que Gandhi foi posto

do oéste da Alemanha e as ins- Rio, 5 (A. N.) - Noticia-se 1 as an 1- anque Ize�am em liberdade pelo governo do ge-
Oro Trujillo, filha do presiden- talacões ferroviárias de Cam- que na Ilha das Flores não há �r�c�ssar t?das as acometIdas neral Wavell, na India.
te de São Domingos casou-se, braia, ao sul de Lila, na Fran- mais súditos do "eixo". Aque- n:umlgas, Amda de parte auto- ........._ ....- -.-w-.........·,.,."...................__.....

na capital do seu pais, com o
ça. Os ataques foram dificulta-lIa ilha deixou de ser presídio nzada �ev�lo�-se que aumen- Dr. M. �. �õValcan.ti

industrial bratsileiro sr. Ante-
dos por violenta tempestade, político. tou de vlOlencIa a luta entre ausente ate melados de maio.

nor Mayrinck. ....-..-...._;, ....._.,._. .,-..-...._-...................................w....................................,

Atiraram no trem mussolinescoSem êxito Baleeira apanhad.a em alto mar Argel,6 (U, P,) - Noticia-se que, no trem em que voltava
Londres, 6 (U. P.) - Obsel'- �l?, 5 (A. N.) - Fo� re,colhI�a, e�n alto mar, por um na�lO da Alemanha para a parte da Itália dominada pelos nazis, o

vadores do Quinto Exército brasIleIro e entregue hOJe a.Capltama do Porto, uma balee�ra Duce, após a recente entrevista que teve com Hitler foi ataca
afirmam que os minúsculos cheia de roupas, co� ,capaclda?� para �O pessoas. Ao que lll- do por guerrilheiros italianos, logo após ter atrav'ess�do a fron

tanques germânicos controlá- for!llaram .as. autorIdades mantlmas, �ao se trata du;ma ba- teira italiana. "O trem foi forçado a parar" - diz a rádio de
veis à distância não lograram leetra brasIleIra nem �a�pouca de �avlOs af'L1:ndados ha pouco França, que acrescentou: "Sómente depois de duas horas é
êxito mais satisfat6rio do que i teI?po. Ao que tudo m�lCa, � I:efenda baleeIra encontrava-se que alguns ,batalhões de "camisas pretas" apareceram para

qua�do for�l11 �nsaiados �elos I
l!lOIando em a�to I::al: ha mals. ?Ull1. �no. Entr� as ro�pas en- salvar?, antIgo chefe do .gov.êrno da Itália da aflição em que se

naZIstas, ha dOIS meses, amda contradas no mteIloI da baleeua, fIguram vanas vestIdos de achava. Todos os guernlhelros que levaram a efeito êsse aten-

na cabeça-de-ponte de Anzio. mulher. tado conseguiram escapar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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oD!WSVT.!ti� O Ija;;�������;�) �� �;!��Jt�}�������::Heme�ape� .ao COn�ngente
,i:l���;n���t�;������� �e ;��I���' .���o;�!��teS �a�r��an��leXpedIClOnanO do 14 8 C

·

substância química maravIlho-1 mumçoes de guerra. Ha mui-:
• • •

sa que extingue totalmente
I
tas, cujas atividades são apre- A ft�LO 110 CO-E'ReiO

.muitos dos germes patogêni- veitadas para a fabricação de MlI""llIm" fIVlI

'cos mais nocivos ao organismo I medicamentos. Alice Royle - A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOLIS

,huI?ano., �ma das �aç�?h�sltalvez, por excesso �e �rabalho ,sente-se feliz em apelar para os nunca desmentidos sen

mais r:o�aveIs desta guena, e, - caiu de caI?a, há .dI,�S,. ata- I timentos civico s dos comerciantes locais, no sentido de

i sem du.vI,da, a des?<:berta =. ca?a pelo I?allgn? micróbio da, conservarem cerradas as por tas dos seus estabelecimen tos

iS� prodigioso especI�I�o, que es-rgripe, que e p�e.c�sament� umlno período da manhã do dia 8 do corrente, segunda-feira,
I ta prestan�o magníficos servi-: d?s que a pem::.llma mais fa-I em homeriagern ao bravo contingente expedicionário do

: ços nos fendas e enfermos, D:0S! cilmente destrói. 114' B. C., que desfilará pela cidade, em despedida, nas

I campos de batalha e que maio- . 'd'
,

t·
.res servicos prest�rá sem dú- Parentes e amIgo� aconse-'dvesperats etse.lr t uti ar, cd,omo

rep tesen te n tee da bravura

I .

'

. ." lharam-na a que pedisse uma a gen e ca annense, aos eznar s componentes do Corpo
vida nos dias próximos de paz.

pequena quantidade do remé- Expedicionário Brasileiro.

II 1\'J- t 1 d
dia a seu próprio laboratório Para as demais solenidades a realizarem -se nêsse dia

.l' ao pre enc o escrever OS . �
'. " .

."núncios mediante eontráto f d
.

b' I .... Quem podena negar esse so- e CUIa progrsrrie sera publIcado pela Imprensa, a Asso-
. ;es o_rço�d a leqUlpe . de �gG'IsLa, corro a uma das mais dedica- ciação Comercial convida o Comércio em pêso a compare'

iI .

I conneCI a p o nome e
'
ru- . , .

'

I d
-

"4 o" or+ztnala, mesmo DAo pn- d O f d"
. das produtoras da penicilina? I cer,

numa e aquente emonstraçao de apreço dada pela
"

'I'
po e X�tor b' Ihque dcoIl!seg:UtlU, Ignoro se o conselho teria -si� I

classe aos nobres defensores do Brasil.

I
bücados. 010 serão devolvi- com seus ra a os e muitos: , . "

d �
,

.

.' do pratico e se porventura sena I
"'�.

os. meses, � falça da sabedOnat� e
atendido o pedido de AII'ce por- •••••••••••••••••••••••••..,.,•••••� e••• '?

de paciencia, isolar a subs an- -.,

,.
, :

!\ direção não se responsa- cia antibiótica, cultivá-la pra- que na?, sei ate que ponto yo-,: 3)/
.

$
:

biliza pelos conceito! emítí- ticamente aproveitavel e final- dem aguem em .caso �o�o �sse e

I

. ••

�.'
dos nos artigos assinadol mente prepará-la em grande

as normas �er�l� da mtm11da�!: : I'

I escala. Não me aprofundarei <;ie dos l�,bolatonos. O q�e. seI! : : n

'�������������:_ .nesses detalhes técnicos; pre-
e qu� Alice r�cusou c�tegonca-I' : :

..;
i tendo apenas narrar um epísó- men�e a faze� tal pedido. (I e

OS I dia humano e sentimental mo- S�l�� - <:!Isse e�a - que. a : CONTINJENTAL :

I tivado pela nova droga. penícílína .nao esta sendo ain- e

ida produzida na escala neces-,:
l Alice Royle é uma moça in- sáría, que toda a produção: As mais famosas rnusrcas, com os me rs

/glêsa que trabalha em um dos atual é utilizada nas linhas de:: famosos altistas. I
T.

-

.
•

.

r> ,laboratórios destinados a pro- frente, onde está seu noivo e,: " •

, Nov.a ... 01 que, a�nl (S.el VIyO ! duzir penicilina em grande es- que os soldados tem mais direi- i o ULTIMAS 1'10VIDADES :
Especial da Inter-Amertcana) I ..........�,.�_-"..._...__._..__.._,., to do que ela aos benefícios 18 e

-- As listas de primavera dos', da milagrosa 'dro�'a. I: N �1i I lAR :
principais editores dos. Est�- Por êsse motiv� não quiz de : U {( (;" » te1 U' d

.

1 to 11 Crianças desnutridas? ,.(,OS m. os I:IC uem mui s.
-

maneira terminante solicitar _ Rua Trajano .. 6 •

'TOS de ,ll.lteresse para os leItO-I Raquitism'o? qualquer quantidade, por mí-': :
res católicos. , Anemia? .

f s ra uso
• e,

t ..:
ruma que os e, pa seu _Ct8e.....�.e<!J••O.....OAGeel!i6)G..crull.O..........e....

�,��f�'eed';1p��f; ����:tqt�� I
Tonifique-se '0", ����--�

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos e
apresenta um sumário das' E m li l' 5 ii O D E 5 [ n , , Hgrandes enciclicas papais des-I ii III ospHal de Caridàde
de Leão XIII a Pio XII. a maneira mais facil e segura de tomar-se
Reunidos 'sob capitulos inti- o legítimo óleo de fígado de bacalhau

tulados "As causas fundamen- I

���� ,.�a"�lt��:����li����liC�n��: II A q-u-l;-ml-ca de le'-J" -i-e·-----·-l'ante o Estado Moderno", "O 1
sistema eupitalista e o operá-I O leite contém, em geral, poderão se tornar nocivos.
rio", estes resumos e análiR8s' mais de 87/'f de água. Adicio-! A contagem dos mesmos pa
de encíclicas serão de grande nados a esta, há uma média de rece a primeira vista alarman
r.Llxílio para n'lUitos leitores ca- ,pouco menos de 4 fi\ de gordu-, te. O leite proveniente de uma

tólicos que tem achado dificeis la, e cêrca de 9 �i( de outros SÓ-I vaca sadía contém apenas 400
cie entender os textos por cau- lidos, incluindo proteínas, leite, I por centimetro cúbico, e 1 cm.

fia da sua complexidade. A sua açucar e sáis. Lactose e casei- i cúbico é aproximadamente a

publicação é útil para os que na, à base do queijo, são os mais 16a. parte de uma polegada cú
desejam seguir o desenvolvi- importantes. Cloridos e outros bica, ou seja o tamanho de
menta da diretriz do Papa num sáis perfazem pouco menos de uma pílula. O número decres
dado assunto social nos mo- 1 f �, e com o cálcio formam o

I
ce pela presença de bactérias.

mentosos 60 anos últimos. depósito do leite. lacto-ácidas que destróem suas

Um outro livro novo de va- A porcentagem de o'ordura ,companheiras; mas à tempera-l
------------------------.---

101' é "O Carmelita e o Poeta"
t varia segundo a raça da vaca. i tura de 59° FaJhrenheit do ar, m+.:JiIW*__ �!!"!&lJ.wm".----...------

C!8 R;obel't Se_ncom'! que trata Estatísticas oficiais -atribuem o I' êste r;úrr�er� cresce rapidamen
(Ia VIda d� �ao Joao �a Cruz, 1 () lugar à "Jersey" (e à menos, te ate �tmg�r 69.000. Por outro I
r;rande 1l11StrcO e escntor do, conhecida "Guersey") que PO-! lado,

SI o leite e conservado no

Iséculo
.

dezesseis na Espanha.' de atingir 5%, contr� 4% no gelo, ha c0!ll0 primeira reação
DepOIS de entrar para a 01'- i máximo para a "Ayshire", e um decresclmo de numero, mas

dem dos Carmelitas, conheceu 3.67 % na "Friesan" britânica. ao cabo de uma semana torna I
��anta Te:eza, a g;ande misti-j Estas cifras são de alto interes- esta a elevar-se �t� que em três I
ca e poetisa tambem, e se tor- . se para o criador, o qual, en- semanras multIplIcam-se aos

nou imbuiào de outras idéias I
tretanto leva em conta outros Imilhões, sem todavia apresen-
I' t

.

t� I t'para a reforma da sua ordem'j considerações, como, por exem- ar sm orna a gum a e o mo-

�i:nfrentan�o a inimizade dos pIo, o rendimento de leite de men�o d� putr�fação. .

"eus supel'lores por causa de suas vacas. A "friesan" britâ- Ha pOiS qualIdades-tipo, co

�mas reformas, São João final- nica é de maior produção, seja mo a bactéria que forma áci-
nente aposentou-se, morrendo uma média de 1.000 galões du- dos, sempre presentes os neu

num convento em Ubede em rante os nove mêses de lacta- tros, como os que agem sôbre
} 591. ção durante as quais é orde- a prote:ina do leite

..
Estes últi-

Uma outra biografia de ill- nhada três vêses ao dia (1 ga- mos podem produ�ir enve.na-
1 erêsse para os leitores católi- ião - 4 e meio litros); porémlmento, um dos pel'1gos dos sor

(;OS é "Orestes Brownsson", - tem-se obtido até 2.000 galões!Ventes conservados por longo
;;ankee, Radical e Católico" em casos individuais. I tempo.)or Theodore Maynard� Bro- Outro assunto muito impor-

I
••'.r __ _ _ J<

\vnson encontr?u o mais te�1- tante é. a �uceptibilidade, de I "as�1 com pouca')estuoso dos ceus na Igreja contammaçao dos rebanhos a

I
U U

Católica, lutou renhidamente, germes in�ecciosos, e parti?u- famIlel8travando calorosos debates e 1ar'mente à tuberculose. Fora
enchericlÇl toda a sua vida de lOS constituintes já discrimina- procura emprêgo, preferindo
lutas pelo catolicismo. O autor\ dos do lette, êste contém, ou pó- tomar conta de uma chácara.
já p.u?licou"A .Histó;ia do; de adquirir, .lYl:icro-organism�s I Informa;õe.s, por obséquio, na

CatolICIsmo Amencano '
. que se multIpllcam, os quars gerenCIe do '(Estado».

VERi\. CRUZ

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,? 13

T6l1. 1022-C:x.. postal 139

ASSINATDRAS
. ,

De ordem da Pro'vedoria da Irmandade do Senhor Jesús
dos PClSilJS e Hospital de Caridade e de conformidade (om o

que preceitua o artigo 98 do (Jmpromlsso, faço público que a

festa desta Irmandade se leal jZelfá, dcmiJigo, 7 do corrente às
8,30 horas, na Igreja do Menino Deus, com missa solene e S1r.

mão ao Evangelho, pelo revdmo. Pe. Bertoldo Alvino Braun,
diretor do <iinásio (atàrinense.

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

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

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

Crédito Mútuo Predial
Propr etários - J. MorEira & (ia.

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

PREMIO MAIOR CR .$ 6.:::50,00

Na Capital:
Crt
CrI
Crt
Crt

Número I vníso Cr'

70,00
40,00
20,00
7,00
0.30

lVluitas boaif caçÕ93 e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

----- wm .=

Ano

Semestre
Trimestre

Mêll

Ano

No Interior:
Cri 1'10,00
CrI 45,00
Cr' 25.00

DR. GUERREIRO DA FONSECA
MÉD!CO

Clinica de Adultos e Crianças
Doenças da Péle - Uoencas Venéreas

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

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

ReiniCiará sua dinica a 8 do corrente

Sernestr ..
Trimestr ..

Livros para
católicos

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

tipos; Manteaux. Sedas, Lãs, Peles, Case
Ternos feitos para homens e crianças� Calçados, Oortinados, Tapetes e Congoleul1s.
Temos secção especializada para conf" cção de luxo, sob-medida.

Para ..Todos» Rua Felipe Schmidt, 38-�squina Gerônimo Coelho-Telefone: 1595

"1' Crediária Para-Todos"!
miras,

NOTE BEM:

«A Cl'ediária
.... __ .- ...........__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-- Grande
. ,

(cSOlree»Maio
• ,. .

com, IniCIO as 21 horas.
santo do1·········..9Q•••••••••O.! 4 mulher e o

iVida Social i esfôr�o de guerra
: : Washington, abril - (Servi-
.........., ço Especial da Irrter-Amertc-t-

ANIVERSARIOS na) - Uma das respostas que
O nosso conterrâneo sr. João O Exérco tideu à falta de bra

Ferreira da Cunha, atualmente ÇOS para o trabalho que hoje 0,,)
em S. Paulo, faz anos hoje. verttíca nos Estados Unidos é..

o Corpo Feminino do Exército,Decorre hoje o natalício do sr.

Adolfo Chierighini Júnior, Euncio- comumente chamado \VAC, se-

nário da firma Hoepcke S.A. gundo declarou o General H. H.
•

.

Arnold, comandante das For-
O jovem Newton Noceti faz anos ças Aéreas do Exército.

hoje.
*

O General Arnold expressou

F
.

h' d i j" I
recentemente sua opinião de-

esteja oj e o seu la nata lCIO •

d
. _

a srita. Maria Beo t r rz Marchi, P?IS e uma mspeçao a Bel l i ng
'
-------------

esidente na cidade de Nova Trento. FIeld, O aeroporto do Exército
nas cercanias de Washington,
quando teve oportunidade d�
falar com vários membros de O (C Restaurante Pérola». Para
WAC. mais informações,

.

dirigir-se ao
"As bases de operações das .

t
- .

Q
.

Forças Aéreas devem ser a111-
propne afiO, na praça umze,

pliadas se tivermos de manter
n. 22. -- Florianópolis.

os serviços e nossas grandes I V_.-_12
frotas aéreas - disse o General
Arnold - Isto inclue cargosdo sr.

, que teem de ser executados por

j homens até que possuamos ele
mentos do \VAC prontos para
substituí-los. Nem todas as mu
lheres podem pertencer ao
WAC e nem todos os membros

Farmácia de plantão do WAC podem ser do WAC
aéreo, mas precisamos de tod.is
as mulheres que atendam às
Qualificações, agora e em todos
os momentos em que estamos
trabalhando com toda a nossa
força para desfechar grandes
ofensivas que' eventualmente
serão decisivas da guerra".
Cumprimentando os oficiaís

que se acham em muitos e va
riados postos do WAC aéreo, o
General Arnold acrescentou:
"Temos necessidade dessas
mulheres agora. E precisamos
delas quando vencerraos ".
é.isHCP,a,ãdEta-,

Coluna Evangélica
FÉ, ESPERANÇA E AMOR,
As virtudes humanas teêm

sido agrupadas e classificadas
de varios modos e em número
diferente pelos diversos escri ..

tores éticos.
A divisão clássica dos anti

gos moralistas gregos e roma

nos foi esta: sabedoria, justiça,
temperança e coragem. O cam

po ou a razão desta divisão não
foi esclarecida pelos antigos
moralistas, mas, talvez possa
ser justificada no campo psico
lógico, pois, os psicólogos ao

dar as faculdades ou capacida
des da alma humana, comu

mente dividem também em

quatro esferas, como sejam:
conhecimento ou "intelécto",
sentimento ou "coração", dese
jo ou "apetite", vontade ou

"volição" .

Notamos que há uma corres

pondência entre cada virtude

apresentada pelos moralistas e

as esféras psicológicas: a su

prema virtude na esféra do in
telécto é a sabedoria, assim co

mo, na esíéra do sentimento
é a justiça. Naturalmente, co

mo a alma humana é uma,
simples e indivisivel, nós não
podemos traçar linhas de se

paração absoluta entre suas

muitas faculdades ou ativida
des e suas virtudes correspon
dentes. Há, sem dúvida, um

elemento de sabedoria quando
se trata de justiça, bem como,
um elemento de retidão na

verdadeira sabedoria. A divisão
se dá unicamente por um es

fôrço mental: Assim justiça é
mais caracteristicamente uma

qualidade do coração ou senti
mento, enquanto que, sabedo
ria é uma qualidade do inte
lécto.
Continuando colocariamos a

temperança como a suprema
virtude na esféra do desejo ou ��'_,.__----�-.._-_...-.'

apetite. Temperança é o con- Horário das Santas MisSãS
trôle próprio, contrôle dos de- para Domingo
sejos e apetites. Finalmente Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
vamos encontrar a coragem co- Novena: às 19 horas.

mo a suprema virtude na esf'é- Em dias da semana: Missa:

àS,CARTAZESt d 1·
_ 7,30 horas. .

.

ra da von a e ou vo içao. Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
AI ética cristã adiciona as Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho

virtudes de fé, esperança eras.

h d " .

t d Puríssimo Coração de Maria (Par-amo;,.c �;n!in o,-as. tnr u es
to): 8 horas.

teo�oglcas , �sto e, vIr�udes. que, Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
estao relacionadas imediata- Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
mente a Deus. "Agora, pois, Igreja de Sta. Teresinha � 8 horas.

permanecem a fé a esperança Ca.pela do_ Monser:at: 8 horas.

t t' , .

t d ASllo Irmao Jooqurrn : 6 horas.
e o amor, es as res VII' u es, Saco dos Limões: 8 horas.
porém a maior delas é o amor". Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos), 8,30
I. Coríntios 13: 13..

.

horas.

Fé é um exercício da facul- Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas
. .

1 1 Capela do Abrigo de Meneres: 7
dade cognitíva do tornem, pe O

horas [todos os dias].
qual, apreendemos e conhece- Trindade: Matriz: 8 horas.
mos a verdade, incluindo um Trmdade: Chácara dos Padres: 8

elemento de sentimento e de horas.

vontade. Fé é a sabedoria cris- Estreito: 7,30 e 9,30 horas.

tã em uma forma mais eleva-
São José: 7,30 e 9,30 horas.

da,
Camisas, Gravatas, Pijame s

Esperança, pertencendo es-
Meiasdas melhores, pelos me

pecíalmente á defesa da venta-
nores preços só na CASA MIS·

de, pode ser olhada como uma
CILA NEA _ Rua Tr a iano. l:!

forma de coragem. A coragem ...........................-_......._..........-.__............._..."

cristã em sua forma mais ele-
vada é essa esperança otimista isto? Porque não há em nós a

que sustenta e anima o Cristão ve�dadeira, caridade, o verda-

na luta do bem e na peleja da deíro amor.
. . _.

fé.
.

I Só De1!s Julg� com retidão,
Amor, pertencendo realmen- porque so D,�us e J!lsto, é ,�a�

te á esíéra do sentimento, é a to, e _Bor;:.. neus e �mor dIZ

forma mais sublime da justiça S:,. Joao. Nrn,guem l�a bom se

cristã. Para haver justiça é ne- nao um, que e Deus S. Marcos

cessário que haja amor. Jesús 10: 18.
,

em seu "Sermão do Monte"
t'
"Agora, ?OlS'aPermaneoc�;n a Tecnicolor de Tyrone Power, Maureen O'Hara e

diz: 'INão julgueis". Não deve- e, a esperanç e o am r . George Sanders.

mos julgar, justamente pO,rque '.,'....,........
A. P. M. COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

. Preço Cr$ 2,00 (Unico) "Imp. 10 anos».

I I
nos falta o amor, a caridade

.' ,.

necessária para constituir-nos tçreia Presbzt,erza,na. Inâe- Amanhã ODEON e IMPERIAL, SIMULTANEAMENTE Eugênio Vecchietlti e

em tribunal. Falta-nos aquela pe,,!den�e de Florzanop�lzs. Rpa O melhor filme da família do' «Juiz Hardy s : Adalgisa Oríge Vecchiethi
caridade que nos levaria a en-IJoa� Pinto, ?7. Horários �os

A tárí d A d H d participam a seus. amigos e

I
centrar atenuantes na fraque- servícos �ellglOso� para Domr�l- secre arla e n y ar Y parentes o nascimento de seu

za, na ignorância e nas pró- : go: Escola Domznlcal;: -, �s I filho JOSÉ ANTÔNIO.

prias condições de saúde de 110 horas,,- assunt,o. A ,Blblza com Michey Rooney , Kathryn Grayson, Ann R. e Lewis Stone

S d C lt P bl ás Fpolis., 29-4-1944.
-

quem errou em lugar de encon- I agra a. u o 1f lCO
..
�

E
,.

d CONJUNTO
traI' unl'camente agravantes 11,9 horas -, Pregara o ReV. Are- 2fl Feira: Definitivamente! Finalmente! strela o

t l? d!vI tOs 'rIP1CO VOCAL FOLCLORICO - AFOXE'. :----------=--3-v.�
rara. o errp praticado. pOl'que .1UO erell'a e a . ,

,:Iubes:
Hoje, na séde do Clube Recrea

sivo Limoense, se realizará ani
mado saráu dançante,

Fazem anos noje s

as sras.: Maria B. Barreto, Ma
ria das Dôres Resende e viuvo
�eleste Lopes Mafra;
as sritas.: Zilá Gevaerd, Leni

Leal. Ondina Schmidt e Carmelita
?assos;
os srs.: dr. Alfredo Barbosa Born,

3ustavo Arantes e Augusto Barbosa
.'Jeto:

o jovem Jorge Aterino;
a menina Pepita, filhinha

!\velino Pereira,

Estará amanhã de plantão a

Farmácia Esperonçc , na rua Con
sel'heiro Mafra.

Santo Estanisláu, Bispo e

Mariir.
Estanisláu, filho de Wielis

Operações _. Vias Urinarias -- Doeri- ,

ço s �os intestinos. réto e anus
lau e de Bogna, de uma das

-- Hemorroidas. Tratamento da mais ilustres famílias da Polô-
colite amebiana. nia nasceu a 26 de julho do

Fisioterapia .- Infra-vermelho. ano de 1030. Seus pais muitos
Consult: Vitor Meireles, 28.

d' ti t
.

t d d bAtende diariamente às 11.30 hs. e.
IS ln os por vIr.u e e on-

ã tarde, das 16 hs. em diante I dade eram os pais dos pobres.
Resid: Vidal Ramos, 66. Por devoção especial à Santa

Fone 1067, Madalena edificaram-na uma

magnífica igreja. Santo Esta
nisláu na mais tenra idade,
nassava boas horas do dia fa
zendo sacrifícios. Mandado es

tudar em Gnesne e em París,
obteve maravilhosos progres
sos, Pronto em formar-se em

doutor recusou tal honra, Elei
to sacerdote pelo Bispo Larn
berto da Polônia não cansou
em pregar a doutrina de Cris
to ao público. Vindo a ser Bis
po empregou grandes cuidados
para instruir seu povo. Nêsse
tempo reinava na Polônia
Boesláu II, príncipe devasso e

perverso. De joelhos o santo
Estanisláu suplica a sua con

versão a que o príncipe deu.
Mal tinha o santo virado as

costas a cólera inflamou-se
lhe. Algum tempo depois o rei
envia soldados para o massa
crar mesmo na igreja. Os guar
das vão mais se aterrorizam.
Vai o déspota libertino e en

quanto o santo Bispo rezava a
missa desfechou-lhe tal golpe
de sabre na cabeça que o es

tendeu por morto. Deu-se essa
morte no ano de 1076.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta copital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

dia

Está ii venda

o
6 DE MAIO

São João diante da Porta
Latina Evangelista.

Querendo a igreja louvar a

memória do que sofreu S. João
Evangelista por Jesús Cristo
escolheu êste dia para celebrar
seus sofrimentos. Por Cristo,
S. João sofreu a prisão, os opro
bios na perseguição que os ju
deus moveram 'aos apóstolos.
S. João esteve em Efeso donde
foi banido pelos gentios e pou
co tempo depois levado a Roma
onde carregado de cadeias foi
metido num horrivel calabou
ço. O imperador informado das

qualidades dêste herói quiz vê
lo. Recusada a apostazia e as

promessas do imperador, foi

açoitado cruelmente e conde
nado a ser atirado numa cal
deira de azeite fervendo. Mas
o azeite em ebulicão não o

queimou, curando," entretanto
suas chagas. Todos ficaram
muito abalados e alguns até
se converteram; o próprio im

perador ficou tão assustado
que se contentou a desterrá-lo
para a ilha de Patmos, no mar

Egeu. Aí deu-se a morte do

grande santo no ano 95.

Vendem tacho de
-se ferro galva

nizado, de 2 mts. de compri
mento por 1 de largura; e tam
bêrn uma turbina de 6 cavalos
de fôrça. Entender-se com o

sr. Francisco Nappi, na rua

Deodoro. lSv.-ll

Agradecimento
Graças à dedicação. competência

e carinho tie d, Diba Guerber, mi.
nha senhora, que teve um parto
dificil, já se encontra completa
mente restabelecido e o nosso lar
enriquecido com mais um menino.
Assim, é com alegria que, de pú
blico, registro o meu agradeci
mento àquela senhora.
São José, 2-5-44.

ROBERTO ROSA
2 v.-2

..
- ...·_-...........",.....-_-......- w."..._.._......._,.J"'o.f

Comprar na CASA MISCE·
LÂNEA é saber economizar.

Dr. Newton d'Avila

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

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

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

do Estado

CASA MISCELANEA. distei
'->uidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
�ua Trajano. 12.

DO DIA
SARADO HOJEHOJE

(lHE
A's 4,30 e 7,30 horas:
Programa Gigante

(1 Uma comédia gozadissima com Adolphe Mejou e

Gloria Swanson:

Papai vai
2) Um drama espetacular da guer r a no Pacífico, com

John Howard e Margaret Chapman:

A' caça do inimigo
3) 9/10° Episó d ic s do seriado:

Capitão meia-noite
No programa. NACIONAL

Preços: Cr$ 2,00 1,50 e 1,00 Irnp. até 10 anos.

casar

CINE «(IMPERIAL»)
A's 7,30 horas:
Ultima Exibição

Despede-se de Florianópolis o milagre

O Cisne Negro
do século:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DO A família toda
de!ida-se rom

pratos feito� l•

Será das mais sensacionais a tarde {Z�J����f��e,
esportiva de amaDb�, no estádio da F.V.O.

Bocaiúva e Liceu

Elementos, que no ano findo
integraram outros esquadrões, I
êste ano resolveram vestir a ca

Abertura do Campeonato de amadores e decisão do título de miseta de outros clubes, em

campeão do «Inlttum» troca de alguns} cruzeiros" O
A' medida que os clubes Renhidíssima deverá ser a

cúmulo dos cúmulos, chamá-

�{,n:a�oristas da cidade vão ad- luta entre os rapazes do capí- los de amadores .. , "remunera

quírindo novos valores 9u,e tão F.Josário e os dos dísciplí- dos",
.rao enriquecer as suas f11eI- nados e inteligentes alunos do A lei, diz tão claramente que

\ "�s, mais se agiganta o prestí- Colegio Catarinense, pois tudo de modo nenhum poderão os

G'1O moral e social do Campeo- farão para levar de vencida a "players" inscritos em clubes
nato da Primeira Divisão de luta, amadoristas receberem qual
Amadores, uma das mais no-] P r o v a v e I m e n t e os dois quer espécie de indenização,
?,res _iniciativas da Federação: "teams pisarão o gramado da mas, os gananci?sos � fanáti-
0atarmense de Desportos en- F. C, D. asim formados' PAU- cos, pulam por CIma deste pre-
tídade promotora que se �sfor- i LA RAMOS: Vadico, Luiz e i ceito de lei, a�im-de re!orçarem ...- ....-------........*---.. - w_-............. - ..,.....,..__...........,._-------...-..-

{�� tenaz�ente para elevar 'Aníbal (ou Olavo); Jacinto, [seus esquadroes, e nao sofre- �
ainda rnais alto o nome de Nerv e Amauri' Carioni Lebe- irem uma derrota, o que no en- .;
San�a Catarina no cenário es- ta, Dutra, For�erolli e Laerte.j ta�to, são o� que mais sofrem, ! �
portivo d� l?l�asil. � COLEGIAL: Jonas, Ivan e

I
samdo o ".tlro pela culatra".

IDando m�clO ao Campeona- Katcipis, Seára, Boos e Ivo; Ur.g�, P?IS, q,:e �e tome �ma
to de Amadores do corrente!A r o I d o, Perrone, Moreno, I. provId.encla. energica a. esse

Capital e reservas , Cr$
Cifras do balanço de 1942:

ano, a F. C. D. marcou, para I Eduardinho e Genovês. o i respeito, afim-de moralizarmos

!
Responsabtl ídades ". .. . CrS 4.999,477.500,5�

�;manhã, dois jo�os d�.1 a ro-
_

_ ��i�) 'o �.aupérri.mo esporte-bretão Recerta , , , , , , , , , .. ,. CrS 70,C81.048.20

nada e uma peleja decisiva pe- A decisao do "initium" Ilorianopolítano. I Ativo..... .. Cr$ 105.961.917,/0

]a posse do título de campeão· Puna-se os inescrupulosos,' Sinistros pagos nos últimos 10 anos , , ' .. Cr$ 64.986.957,20

do torneio-início, interrompi- Constituirá um dos maiores' como preceítúa o decreto-lei n. I Responsabilldades.. .. ,... ..,. . , .. , " .. , , Cr$ 76.736.401.30(;.20

1 9 d II
Bens de raíz (prédIos e terrenos) .. , .. " ... , .. ,"" Cr$ 23.742.657,44

•

o.a� segunda-feira, devido ao e mais atraentes, espetáculos, 3.1 9, e 14 de abril de 1941, I DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Fretre de Carvalho, Dr. F'ranctsco

adlant�do .estado do tempo. dos últimos tempos a peleja que. est�belece as bases de 01'-1 de Sá e Anisio Massorra,

A pnmelr_a par.tida do cam- que será realizada amanhã, ganlzaç,ao dos desport?s em to- Agências e sub-agênclas em todo o território nacional. - Sucursal no

neo t
.

1 da
á

30 I d t d f 1 Uruguál. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
_

na o sera rea iza a as 13, no intervalo dos dois jogos ací- o o pais, e u o icara comp e-I e Afrlca.

horas, entre os fortes e aguer-jrna citados pela decisão do ti- tamente sanado. AGENTE EM Fl,ORIANóPOUR
ridos "elevens" do BocaiJ'va e' tulo de ca�peão do "torneio- Moralizemos, P?is, senhores, I C A �! P o S LO B o & C I A. - Rua Felipe Schmldt, n. :{9

��It1�a�'ili�?J;��::f��s��li�n��:���r���:�� i��f�� ���i�tE;:���:�����;;:�_:=��!��__l_CAIÚVA: Médinho, Barbato e I Figueirense, cujos quadros se- mos, isto é, �m ruinas e pres-
Walter; Capeta, Matias e Tri-irào os mesmos não havendo tes a sucumbir. �ARMACIA ESPERANÇAlha; Carreírão, Xaroba, Berne,

I

modificacões: 'AVAL Isaias i Que não se permita abusose'" :..

Arquimedes e Lauro, CARA- Botelho ê Naldü" Acimar Ald� j contravenções contra o espíri- A SUA FARMACIA
;1A�A DO AR: Luiz, Waldir e e Gevaerd; Lebetinha, a'aleg-o,! to d� lei é o q�e ?esejamos. In-I Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
I'avínho; Gato, Haroldo e Ver- Born Ico e Tavares. FIGUEI- .vestiguem os mumeros casos

I�ola; Olívio� �raldo, Honório;' RENEm: Heinz, Chinês e Dé-I' do p_rofissiona]ismo "marro_!!".
EntreRa " domicílio

�'/raced.0 e SIlVIO. I cio; Fred, Procópio e Wilson; e veJam, se nao temos razao.! BAR E ARMBZEM �

B N
Sera que às "meninos de OU-; Valmor, Geraldo, Naná, Calico I Basta somente um pouco �e I , U';· ,r." T[.'1'0" pretendem derrotar os gí-] e Nery. lboa vontade, para que surja I

[
,

gantes da Base Aérea? I Dificil ser-nos-ia fazer quai-Ino pebol catarinense, os ver-I
.

.

, �mfim, da_9o ao poderio dosquer prognóstico sôbre o resul_ldade�ro� '.'cracks", qu� !los hão

I Rua V, Meireles, 11
.

.

O.OIS esquadroe�, a partida p�o- i tado final do torneio, visto es-] �e �IgmflC.ar no eenan� pebo-
mete ser revestida de se�s�çao.1 tarem ambos devidamente cre-lhs�1Co nacional. '_I:'rabalnemos, PETISCOS - Roli-mcps - Herrings - Pickles - Cama:
A segund� pugna .sera as 16,. denciados para a conquista do I'POls,

pelo verdadeiro e:sporte .e rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos d:
horas e serao prelíantes os tão ambicionado título para o esporte. (Waldir de 011-! tainha fumad s P"1 Pt' E d
uuadros do Paula Ramos, cam-J Não há dúvida que � tarde veira Santos). CaIamO e

-

per:z'll -f't as etls --t mpa as -

_
.

u - elxe rl a. e c, e c.

neao amadorista de 1943, e do de amanhã fará época nos

Colegial. 'anais do futebol catarinense.

Pratos feitos
comMaizena
Duryea - a

delicio das

crianças.

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAíA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
IN_€ENDIOS E TRANSPOR'rES

71.656.189,20

Prestigia o Govêrno e ., 110Mpn AS E VEND.SO primeiro treino do « scrstch» etasses armadas, - ou ser'� U 1 nu, 11.
brasileiro 11m "quJnta· eolunllta". (L CASAS

Tabela de treinos ! ça de desportos, afim-de pre- Rio, 5 - Foi realizado, on- O. lf.l. Vendem-se: uma na Rua Ferriorr-

A F. C. D., acaba de organí-: sencíarem os novos elementos tem, o primeiro treino do sele- ;
do Machado, com 4 quartos, 2 50'

zar a seguinte tabela de treí- I do pebolísmo florianópolitano. cionado nacional que deverá
.

las, cópa cozinha, terreno plano,
I I medindo 6,40x50 preço o-s 25,000,00

nos para o período de 2 a 6 de Os distintos dirigentes dos
I
enfrentar os uruguaios nesta

� FA(A fEU A
• Tres na Rua Uruguay, de madei·

maio. Inossos clubes amadoristas, de- capital, em homenagem ao �(JttR ItUN_ClQ PELO
ra. todas alugadas. terreno plano,

Dia.2 - 3a. feira - Livre. viam ser mais escrupulosos na II· Corpo Expedicionário Brasilei- C�
medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00;

Dia 3 - 4a. feira - Avai F.C.' aquisicão de seus elementos 1'0. !I !li' !J� �J/J Urna em Coqueiros, com 3 quor·

Dia 4 _ 5a
..
feira _ Figuei- eSCOlhe,r O'ente nova e n00 ca-I_l�,' fOIl""'E72'

I II' -;#11, .tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
b '-' • água, medindo o terreno 30x12x 1 S

l'ense e Bocamva. Isados Jogadores, que após dez, Não serão realizadas as I ClII. TRAJAN014 19ANDAR por Cr$ 12.000,00.
'

Dia 5 - 6a, feira - Paula minuto� de jôgo, estão a botar

I rodadas paulista e carioca I
,,_ i9LTOY DA (OfYF[lT/lI/IA (I{/PiJIIYIIO Uma na rua Almir�nte Alvim,

Ramos.

10
coracao pela bôca. .

'd"
,....__...-.-_-__.-_....__-J"r�........................, com 2 quartos, sala, dlspensa, va-

.

'b L' . O
�

,. RIO, 5 - DeVI o estarem va-I 4° luo'ar - Portuguesa de ronda etc .. terreno com 22x50 por
DIa 6 - sa ado - Ivre. campeonato ?e �madoIls-, rios jogadores requisitados pa- Esporte� com 6 pontos perdi- Cr$ 25.000,00.

_

. .

mo, senh�res, fOI fe�to para I
ra os trainings da seleção do I

d'
'

! l.!ma n.a Praça da Bandelra, com

Ainda o torneio de amadores!moços. e Jovens, e nao para � Brasil não serão efetivadas as I °5sb I " J b P .,

dOls pa�lmentos, 3 quartos, banhei-

C f f 1 t quem Já tem sôbre os ombros

I
' . ugar - a aquara, 01- ro, cozmha. Preço de venda Cr$

.

on orme �ra amp. amen, e ') v. rodadas do Campeonato ban- tuguesa 'Santista e Comercial 60.000,00.

c�lvulg�do reallzou-s� �la lO ul-I..>O�u mars anos.
, .,

deirante e do Torneio Munici- com 8 pontos perdidos. 'Uma na rua Deodoro com terreno

tuno, a tarde no estadIO "Adol- l'tueremos que apar.eça Joga- paI carioca.
de 10,25 metros de frente por 56 de

iO Konder", o torneio início
I dores, que num porvIr próxi-I _ .

-

_ .

fundos por 80.000,O� �ruzeiros.
d()s quadros amadoristas do Imo, eleve nosso pebol e não I

T
. .

I
O Jogo de amanha nü varzea Urna na rua Curlhbanos, com 3

_" t auem O desmereça' I
reinaram os t(lCO ores Em disputa de um riquissi- quartos. varando, banheiro com

éorren e ano, �
.

Ontem à tarde no estádio ' . água quente e fria etc por Cr$
Como era de se esperar, uma I Que se espelhe todos os qua- '. '

_

mo tr?feu, o,ferecldo pelo sr, 22.000,00.
.,

enorme multidão acorreu ao dros que tomaram parte neste' da
F. C. D. o:, lapazes do p�u IJOaqUIm LUClO de Sousa e pelo Urna na rua Oswaldo Cruz (Es

supracitado estádio ávida por. tcrneio nas equipes do Colégio ,la Ramos treI�aram par� o J_?- Irmão Ricardo, diretor do Abri- treitol 3 quartos, sala etc .. terreno

.

t. . 'tO -

b I Catarinense e Bocaiúva Dois I go de amanha, sob a dlreçao go de Menores será realizada com 16x32 por 16.000,00.
aSSIS 11 uma compe Iça0 pe 0-

, _
,�, técnica de Ranulfo - ,

' , Urna na rua Bocaiuva com todo

:ística, que já vão para uns tre-j êstes e que sao os verdad�iros'
. . al�anha, a tard�, na �edra conforto (duas residenci�s) por Cr$

zentos e sessenta dias que Flo-· amadores, de gente moça e do! _ . .
Grande, um� pugna entre o 70.000,00.

:danópolis, não apreciava. Ique se precisa no nosso peboL I (orno estao claSSIficados os Imprensa Oflcml E. C. e o Pal-

Dez quadros de amadores Para provar esta assertiva, clubes concorrentes ao melras �. C. _,

TERRENOS
.

(aquí p'ra nós) se defronta-' foram os dois "elevens" o que Campeonato Paulista Tambem o sr. Joao MeIra ofe- Venl�em-se um na Avenlda Tr.om .

.,' _ • A
'

! t' f' . d' pows n, terreno plano, medlndo
mm em ren�idos e�b�te�, que melho.r padrao de JO�o, apre- S�o Pau�0,.4 -- Com a reali- receu um 10 eu par� seI 1S-

i 12x37 por Cr$ 15,000,00;
as vezes faZIa a asslstencla de- sentaram ao nosso publlco na, zaçao da ultIma rodada do IP';lt�do entre os quadros secun- Um na Avenida Mauro Ramos,

lirar. I última segunda-feira. I Campeonato da F. P. F., os 'I danos, I idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.0�0,00;
Porém disso tudo surgiu Vamos, pois, praticar o pró· Ii clubes estão assim classifica- 'dUm lnOa32 Rua CJa$g7ua5rOuOnOaO' ldem, .

d d
.

t F" B'
1 em, x por r . , .

um senão. E' que, se apresen- p�lO e ver a e�ro espor e, e dos: I Iguelrense e ocalUV3 Um na rua Cambonú, terreno

taram quadros, compostos na nao menospreza-lo, com, os que I 1,° lugar - São Paulo e. pal",' treinariim ante.ol1tem plano. medindc 30x50 por 24.000,00
sua mor-parte por elementos nada valem. .

mell'as, com 3 pontos perdIdos; Como preparo para os com-
cruzeuos,

. .

.,

'd d d'- , I f l' t' 2 1 S t 4' , , - Um na rua Almlrante AIVlm
Ja dec�1 os, on e, nao se espe·.. I n e Izmer;. e, �qUl em nos�a .

° ugar -:- an os, com ,bates pebollstlcos de amanha, com 9x45 metros por 11.000,00.
'

ra maIS nada, pOlS, velhos e: terra, tudo e aSSIm, ao contra- pontos perdIdos; los esquadrões do Figueirense e Um na rua Camboriu com ,25x45
cansados deviam ao invez de rio das outras capitais. 3° lugar - Juventus, S. P. I

do Bocaiúva realizaram um ri- metros, vende-se também a me·

nreliarem, ficarem encostados i Pois, amadores na acepção R., Coríntians e Ipiranga, com; goroso ensaio cUJ'o "placard"
tade por 2�.000,OO cruzeiros .

. , Ad' d tA.
'

t C l'
. '5 t d'd '.' Informaçoes com A. L. ALVES

a. cerca que ro e� a nossa pra- o <;!.mo, 80 emos o o eglO. pon os per 1 OSi I assmalou Um empate o.e 3 x 3. Rua Deodoro 35.
.

f)

"

•
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Formidavel liquidação de MAIO
5

1,;::>
3,50
4,50
4,50
1,80
6,00
9,0'1)
12,00
9,00
3,:<::0
4,4(·
4,00
5,00
4,00
5,0)
5,00
5,00
1,8:->
3,50
5,00
1,50
3,50
7,00
7,00
8;)0
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50
4,50
6,00
15,00
10,50
6,50
8,00

"

ALVARO RAMOS

SARD(,NIL

na conhecida e barateira

I����j::s:j!a iR E � N E R

Washington, abril - (Inter- ."

I
Americana) - Segundo publí- I

<.

If,
: cações especializadas, recentes

i Ii pesquízas demonstraram que o lii3::
feijão soja poderá ter um lugar!
de grande importância na ali-'
mentação das populações que
forem sendo libertadas.
Com ° seu emprego, as ra

ções alimentares terão grande
percentagem de proteina, e po
dem ser diminuidas as rações
baseadas no trigo, macarrão e

outros cereais. Todos são acór
des em que ° feijão soja é um

alimento muito rico, nutritivo
e barato. Além disso, a carne,
ovos e leite, que também con

tem proteínas, são muito caros

escassos e cada vez mais dlf'i
ceís de aquisição.

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Aéreo Clube de II
Santa Catarina

De ordem do sr. Presidente
e de acordo com ° art. 5° do re

gulamento baixado com ° de
creto federal n? 11.278, de 8 de
janeiro de 1943" faço publico
que se acha aberta a matrícula �����������������=���======
do Curso de Pilotagem até °

dia 10 do corrente mês.
Na séde social a rua TRAJA

NO, Sobrado, serão os interes
sados atendidos, todos os dias,
das 11,30 às 12 horas e das 17
às 17,30 horas.,

Afcnso Veiga, serr.

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

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

"

5,Jo' Pasta Colgate, pequeno 2,20
Voi1 estampado mt. 4,00 Crepon para quimono 7,50 Pasta Colgate, grande 4,00
Voil estampado 4,50 Pelucia lisa, reclame " 5,80 Pasta Lever 3,30
Voil estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,fío Sabonete Carnaval caixa 4,2)
Patarpans (reclame) 6,00 Pelucia estampada Ivone. . . . . . . . . .. . 7,Jo Sabonete Dorly " 4,50
Voil suisso 7,00 Peluda 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
Linho liso, todas as cores .. . . . . . . . . . .

" 4,50 Caserníra para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo t I 1>" .

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

Linho estampado com 80 de largo 7,00 Casemira para casacos, art. extra 55,00 Sabonete Vale Quanto Pesa .

Linho Rodie 10,50 Mescla, artigo bom 7,00 Sabão AristolJino .

Fustão branco 7,00 Brim Kaki 7,50 PÓ Ladi .

Fustâo estampado 9,00 CAllL\ E llfESA PÓ Coti pequeno .

Fustão estampado artigo sup. 10,00 Colcha vara solteiro 28,00 PÓ Coti grande .

Peterpan (artigo superior) 12,0:) Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,0:> PÓ Ernerand de Coti .

Tecido listado 7, JO Colcha para casal, artigo bom 35,00 PÓ Suspiro de Granada grande .

Tobralco listado 10,00 Colcha para casal, artigo superior 45,00 Talco Malva pequeno .: .

Tecido Beltgerante "10,50 Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 Talco Malva grande .

Tecido c/aviões 8,00 Cobertor para solteiro 24, lO Talco Eucalol médio .

Tecido americano moderno "12,00 Cobertor para solteiro 26,00 Talco Eucalol grande .

'I'obralco estampado 7,00 i Cobertor para solteiro 28,00 Talco Ross médio .

Tobralco (artigo superior) "10,00 I Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00 Talco Ross grande .. r�•.•..••.•...••

T'obralco estampado c /corações 12,00 .(;obertor para casal 28,00 Talco Gessi grande .

Tecido com barra (reclame) 10,00 Cobertor para casal 30,00 Talco Palmolive .

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

Tecido estampado c/Iaços 14,00 J.lgodão Léro-Léro peça 32,00 Rouge Cici .

Opala lisa, todas as cores 5,Go Algodão Minho 40,00 Rouge Roial Bríar .

Opala francesa 6,00 Algodão Douro 50,('0 Baton Tentação .

Opala belga 8,00 Algodão Argentina ,................ 55,00 1 Baton Lalaque .

Opala suissa Matarazzo "12,00 Alvejado Desafia, peça de 10 111tS. 32,00 Baton Colgate .

Opala branca, 1 mt. largura 15,00 Cretorie Lençol 6/4, branco. . . . . . . . . . mt. 12,00 Creme Coti .

Cambraia branca, 1 mt. largura . . . . 16,50 Cretone Lençol 7/4, branco ,...... 13,00 Creme de Alface .

Opala estampada 7,00 Cretone Lençol 8/4, branco 14,00 Creme Ponds .

Opala estampada 8,00 Cretone Império 6/4, em cores 13,00 F'íxbrtl .

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

Opala estampada Ivette "12,01) 2 mts. 20,00 Óleo Cecy .

Zefir, artigo bom 5,00 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo Óleo Eucalol .

Percal para camisas . . . . . . . . "5,00 2,20 mts. 2�,00 Óleo Royal Bríar .

Tricoline, reclame 7,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo Óleo de Lima .

Tricoline, artigo superior 10,00 2,20 mts. 20,00 Óleo de Ovo .

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

Tricoline, com salpicos 12,50 2,20 mts. "24,00 Loção Brilhante � .

Tricoline, para pijamas. . . . . . . . . . . . . . 11,00 Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts. 24,00 Leite de Rosas .

Tricoline branca, superior ,....... "10,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo Leite de Colônia .

'Brim pardo colegial . . . . . . . . "5,00 '2,20 mts. 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
Brim fantasia 5,c'O mts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "40, )0 Camisas de Tricoline . . . . . . . . . . . . . . .. desde 30,00
.Brírn 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 moças 5,50
Brim Singapura " 8,0'0 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem. . . . . 8,00
Brim Superior "10,00 superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "12,00 Camisa de meia grossa, manga comprida 15,00
Brim Estalingrado "12,' 'o A toalhado branco e em cores, enfestado 12,00 Creme Rugol .8,50
Brim Sebastopol "15,.:. ') PERFU1'IARIAS Casacos de malhas para crianças 10,00
Brim Caroá "12,00 Pasta Kolynos 3,30 Blusas de meia para criança, art. inverno 12,00

Sedas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,.

fitas, meias, pijamas, cuecas, etc.
Comprar barato só na Casa Yolaoda filial. (a casa que mais barato vende)

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

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

espinhas e suo r excessivo

Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri
cado na rua Lacerda Coutinho, 1&. A' venda na

Farmácia «ESPERANCA»,
na rua Conselheiro Mafra. n. 45. - Fone 1642.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhA 8erA a 811a preferida

OrolfU .,,!!Ionals fi estrauzeíras - Homeopatl... - Pl!1'f1Ima"'", _

Artlcol de borracha. '

(larant,&...., _ exata obserTAncla no receltlúrlo mé,"oo.

PREÇOS MÓDICOS.
�

S E �l:I A S Os preços altos e a necessí
dade de óleos vegetais para
substituir O de côco, que era

importado da zona do Pacífico,
fizeram com que atingisse mais
elo dobro a produção de feijão
soja nos Estados Unidos. O ob
jetivo dos plantadores de fei
jão soja é estabelecer merca- As anedotas e plada8 aparen
dos dês se produto, até que ° temente Ingênuas são grande.
óleo de côco volte de novo a armas de desagregação mane.
ser importado em quantidade jadas pela "qulnta.coluna".

� �l�ficie��. ���_ ���
--

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fabricas do país. são encontradas n os r-o 'côea da

Casa SANT ROSA
I

Diariamente recebamos novrdao=s
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS;
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465,
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170,
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58,00
COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480.
SAPJ!TOS de Cr$ 50,00 a 255.
AGENCIA: PEDRO SOARES -_ 9

. .
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Vinte-e-oito mil trabalhadores em greve
DETROIT, 6 (u. P.) -- VINTE E OITO MIL TRABALHADORES; DE 23 FÁBRICAS 'DE GUERRA 'DE 'ONTARIO E DEM

TROIT, ENCONTRAM-SE EM GREVE. SEGUNDO FONTES AUTORIZADAS, O MOVIMENTO GREVISTA ESTÁ CAUSANDO

SÉRIOS PREJUIZOS AO ESFORÇO DE GUERRA. AO QUE PARECE, A GREVE FOI EFETUADA, PORQUE A JUNTA DO
TRABALHO SE- RECUSOU A RECONHECER UMA PRETENÇÃO DOS TRABAIIIADORES.

Orientação e execução do plano de reflorestamento Ose!ec!onado
Rio, 6 (A. N.) - o presiden- semeadura, serão inaugurados bresilelro

te da República acaba de apro- ciamento integral de novas seus primeiros parques flores- R'io, 5 (A. N.) -- Falando à
var as normas estabelecidas plantações. Visando descentrá- tais, nos Estados de São Paulo imprensa, sôbre a formação do
pelo Instituto Nacional do Pi- Iizar o serviço em benefício de Paraná, Santa Catarina e Rio selecionado brasileiro que en

nho para a orientação e exe- sua própria segurança e efí-I Grande do Sul. Com a aprova- frentará os uruguaios, os técní
cução do reflorestamento nos ciência,' caberá aos Conselhos; ção do presidente da Repúbli- cos Flávio e Joreca manifesta
Estados. De acôrdo com a expo- Regionais de Florestamento ar-I ca ao plano de reflorestamento ram-se satisfeitos com produ
sição de motivos do presidente ganízar planos e fiscalizar sua do Instituto Nacional do Pi- ção do quadro formado no treí
do Instituto Nacional do Pi- execução. O Instituto Nacio- nho, estamos diante da prí- no de ontem. Declararam que
nho, submetida ao chefe do go- nal do Pinho reservou metade meira realização prática, aín- no próximo treino será escala
vêrno, são instituidos Conse- de sua arrecadação bruta para da levada a efeito por um ór- do definitivamente o seleciona
lhos Regionais de Floresta- aplicá-la exclusivamente nos gão oficial do país, em fljf,vor do brasileiro. Domingos e Norí
menta, compostos dos próprios serviços de reflorestamento. da presservação de nossas val formaram a zaga mais sólí
elementos do govêrno e das i Assim, na época da próxima imensas riquezas florestais. da no treino de ontem, embora
classes que Integram 88 Juntas] --.,.---....-------..--.--................._--....�...........-----------.....-............... Beliognimi tenha atuado tam-
Regionais daq�ela entKl.ade

i

Pedras empilhadas Gandhl· atacado Ibém com �u�taA se�·urança. Fa-
paraestal nas diversas unida- Pediu-nos um leitor cha-

.

.

la-se com Insistência na forma-

<;les_ federativas. <?abe a. êsses massemos a atenção da de malar rela !Ção do .trio final, composto. de

or�aos a taref� de incentivar a Companhia encarregada da Juran�ll', DO�ll!lgos e N?nval.
a_ça9 d?s part�culares. com as- construção do edifício do Nova Delhi, 6 (U. P.) -,Tambem Luizinho se f�rn:ou
sls.tenCla té;mca efetiva e gra- IPASE, que vai ser levanta- �andhi não 'está corr�ndo pe- como titular .da ponta direita,
t1.�lt�, l'essaltando� o val�r. �C(?-· do nas proximidades do nos- ngo de perecel�, .em VIsta �� tendo cumpndo e.xcel.ente �e��
normco das flores Las artííiciais so velho teatro "Alvaro de ataque de malana de que roí formance. No tremo do proxi
com pinho brasileiro e outras Carvalho" para inumeras vítima. Segundo um de seus Imo domingo, serão experimen
essênc�as nativas ou exótica.s. pedras que ali se estão médicos assistentes? o n:a�a- \ ta�os os jog�dores ga�chos
Para incrementar o replantio acumulando com o simples tma encontra-se muito débil e Avila e Tesourmha, considera
das espéc.ies econc:micame.nte apóio das táboas que cercam incapaz de se e�penhar. .

em dos como sérios can�ii?atos aos

exploráveis, prestara o Instítu- o terreno. Estas pedras 10- trabalhos mentais ou ativída-jpostos de centro-médio e pon
to auxílio aos agricultores, que ram e estão sendo empilha- des físicas; mas, apesar disso, I ta-direita do selecionado nacio-Ivariam desde a concessão de das junto às aludidas tá- mostra-se jovial. Outros despa- Inal.

Ambos êstes jogadores to

prêmios de estímulo ao finan- boas as quais de um mo- chos indicam que o govêrno do ram poupados no treino de on
�-------..--_................. _- menta para o:útro, podem marechal W�v�l.l estaria ?ogi- tem, P?r se ressen!irem, ainda,:
A Economia de despregar-se e, por inielici- tando a pO,sslbllld�de de líber- de antlg8!s contusoes. I

r dade, alcançar as pessoas tar Ga�?hl, em VIsta de sua
�i ff

- J

anos-guerra que por alí transitam, prin- enfermidade. �� O ...,ela O parto
IWashington, 6 (U. P.) cipalmente, à hora das ses- da montanha .••

_ , ••9.tlO••O".�"_"". R' 6 (A N) U
.

1
"No após-guerra, será necessá- soes cinematoçráiicas. . 10, ..

- m jorna i
1'1'0 que os governos de todo o Se se disser que as táboas Dr. GUERREIRO DA local noticia que o sacerdote Id

.

�

olítíca co foram pregadas de fóra pa- católico frei Vitório, que se
mun o SIgam uma p -'

_
FONSECA

'- idade l
mercial muito mais liberal, se ta dentro (e as pedra.s estao reinicieré a clínica na dencsontlt'a l\i�;u�lmenLeR:laGcl adIe.
desejarem atingir uma produ- dentro do terreno iorçaruio 2"-feira (dia 8), e an a- aarra. no 10 ranr e

_

O total e um emprêgo ínte- para fóra), bem se poderá do Sul, revelou que, em breve,

��al". Esta declaração foi fei- avaliar f! gravidade do peri- �o os meios mé��cos e cien:íficos
ta hoje pela Comissão Assesso- go e

�

a Jusleza desta recla- O caso do �o mu�do terão um� SUIj)ir�sa
ra Economo-Iínanceíra inter- maçao. abalroamento SeIjiS�ClOnal com as I�ve!açoes Par (lco� dos mlol,-. taresamericana E a propósito ob-' . . que ele pretende fazer sobre a l) II U lJ

.

.

'
_ I

- RlO, 5 (A. N.) - O 'I'ríbunal cura de moléstias com aplica-
serva-se que esta afirmação Iln-len�� luta Marítimo julgou hoje o caso do N

d " di tesia " de acôr
coincidiu com as deliberações I ;;:,.... .

" . I çao a ra 1O�� e�la , e acor-

d C f
A .

I
.

1 �B . Londres 6 (U P) - As f'ôr- abalroamento do navio Cuia- I do com experrencias que vem
a on erencia mpena n-I ., .' .: bá" com o "Siqueira Campos" i .

tâníca Essa comissão que re- ças sovletlcas contmuam ata- I •

' reallzando.
. ,

d
.

t t
. ambos pertenoentes ao LOlde -' - - - ----- -

presenta as 21 repúblicas ame- can o m ensamen e as POSl- B' '1' d 'lt
".----------

.

t " cões nazistas em ambas as
IaSl elro e que I esu aram FRACOSncanas, acrescen ou que a � .' grandes avarias Foram conde- ANf'MICOliSadoção ou continuacão em margens do no Seret, na Ru- I
d

"

. I:.

qualquer parte de politiC� que,'mânia. Foi o que admitiu, ofi- I na °ds cOtmodre�PCon.sabv,e,:s o c�
, .

1 t
. �

d B man an e o Ula a capl
restrinja o comércio ou o des- Cla men e, a emIssora e er- I

t- dIA! t 'I 1
• • A' 'lim A'nd d 1

ao e ongo curso ns o o o
Vle dos canms economlCOS po- I

. 1 a segun o a mesma
S " < d M 1 t

, 'dT lt I fonte de informações ataque�' opuano e e o, que no em

�f.ra 1 lCU t.ar 0t que as repu-
russos foram repelid�s Tam� po do Integralismo, era chefe

e�capSrát��� ��enp���iC������: bém ao sudoeste de KO�.el, na d�l RtegAibã� �o KMar, o primeiro
,

t· P IA
.

C' t PI o o raao rupper e o ma-
cial liberal motivo por que as' an 19a o ama, e nos arpa os, .

h' J
_ 'C,

�

L_ ,_ .
. d f

.

t rm elro oao .L,:omao UZ.
soluçoes deverao ser procura- prossegue e or�a m ensa

A

a

das sôbre uma base mundial. \ luta entre ?s nazIstas e as for
------------ ,ças de Stalm.

:Kogamorreu! l------
São Francisco da Califórnia, VI.'NDE-SIJ um bungalow

6 (U. P.) _ O almirante japo-
IA n na Av. Mauro

!lês comandante chefe da fro- Ramos, 94. Vêr e tratar nn

ta japonesa em serviço nas Fi- l1e�ma rua, n. 86. das 17 à�

llpinas morreu em ação, no
18 horas. lSv. 12

mêg de março. Segundo um
comunicado oficial, transmiti
do pela emissora de Tóquio,
indica-se que o almirante Ko
ga pereceu em ação, quando
se encontrava a bordo de um
avião dirigindo operações de
guerra contra os aliados. Re
corda-se que o almirante Ko
ga-Koga substituiu, há vários
meses, o almirante Yamomoto,
que também morreu dirigindo
operações de guerra a bordo
de um avião japonês. A agên
cia nipônica Domei, por sua

vez, revelou que mais dois ge
nerais nipônicos encontraram
a morte, na frente de batalha.
Um dos mortos foi o major-ge
neral Kumao Omhassi, que pe�
receu na China no dia 14 do
abril próximo passado. O outro
morto foi o general Yoshitada,
que perdeu a vida no dia 17 de
abril, ou seja 4 dias depois da
morte de Omllassi,

F I
Ass. Escolar Barão

aro gigante do Rio Branco

N t d Rio, 5 (A. N.) - Inaugurou-
. Por edital, cujo prazo expira

OVOS a aques e se ontem, no aeroporto Santos
ao fim dêste_mês, a Associação

e _ Dumont, um imenso farol ro-
Escolar Barao do Rio Branco

pre ... IDV3S80 tativo, visível à distância de
está intimando os s1's. portado-

Londres 5 (D. P.) _ Pode� 100 quilômetros, destinado a
res de. ações e títulos respecti

rosas fôrcas aéreas aliadas guiar a aviação comercial e de
vos a Irem regastar seus crédi-

>
- .-

gu 'r R' d'
A . tos dentro do prazo de 30 dias

atacaram esta manha a reglao' er a no 10 e a ]aCenclas. f'dI' '

de Bolougne na costa da pran .. 1 :Êsse farol foi transportado,.
III o �l.ctua sera c?nvocada a

e.a. Infortrl�ções autorizadas I por via aérea, de Fernando No- assen;b ela gl·.era:d, af�m-de resol-
Lucros I> .

,
ha 't

.,

A' F' ver so re a lqUl açao da sacie-

I .,._. i
sal.lelltam que o ataque foi mui-I :on e per enCla a Ir rance.

dade visto uex raorulnar os to violento. Durante a noft'" '. .

q e perdeu ela a

Rl'O 6 (A N) - Nas Deleg'a-
I

• -

"

IN d
-

t
sua fmalldade.

.

' .. I passada, aVlOes da RAF, em OVO Ire orCl�S do _Imposto d; Rend� d� I grande número, internaram-se
.,.

Para-e-l-:-im-in-a-r-'-m-a-n-cl-I-a-s-{-lo
�IO e. Sao Paulo vao funclO12ar i

em território inimigo, para RIO,o
.

(A. N.) - J� . s� sabe I rO_êto, sardas, panos, cravos,Imedl.a�amente duas �ecçoes i realizar mais um destruidor que o dIretor da DIVIsa0 de espinhas e suor excessivo use
eSp�ClalS par� o recolhImento

I ataque
de pl'e-invasão. Polícia Marítima, Aérea e de SARDONIL.

�

do Imposto sobre lucros extra- Fronteiras será o sr. Cesar
orciinários. Nas demais Del,e-, Fa�a uma aplicac;ãO de SAR· Garcês, atual diretor do DG I 1_1 OO sortidasgaci�s, ��verá,uma turma de nONIL, o prepara.do l�q!lid? departamento êsse que com �
fun�lOnarlOs so para aquele que refresca, amaCIa e hIgIelll-! reforma e regulamento da Po- Nápoles, 5 (U. P.) - As fôr-
serVIço.

I
za a pele. . !lícia do Rio desaparecerá. ças aéreas aliadas,' com bases

na Hália, prosseguiram, 011.;
tem, em seus ataques contrà
as principais vias de comuni
caão dos nazistas, ao sul e ao
norte de Roma. Entre os obje
tivos atacados pelas fôrças aé�
reas aliadas, figuram as insta
lações ferroviárias de Grosset
to, Torre Anunziata e Fabiano.
Ap�sar. do máu tempo, que
preJudlCou as op.erações aéreas,
os aparelhos ahados realiza
ram, ontem, cêrca de 1.100 sor.
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TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

NUNCR EXISTIU IGURL

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

-

Embaixador
Rodrigues Alves
A Rádio Belgano, ele BUe

nos Aires, no seu noticiário
das 8 horas, informou haver

falecido, naquela capital, is
pr-imeiras horas da manhã
de hoje, o &1'. dr. José de
Paula Rodrigues Alves, em

baixador do Brasil na Repú
blica Argentina.

O embaixador falecido,
que era uma das maiores

expressões da nossa cultura
e um dos primeiros da ami
zade brasHeird-argen tina,
foi, durante os largos anos

de sua vida diplomática, de
signado pelo nosso govêrno
para representar o Brasil em
importa.ntes missões.
Serviu à Embaixada do

Brasil, em Londres, de 1903
a 1913; esteve em Roma em

representação diplomática;
assistiu à coroação do rei
Jorge V, da Inglaterra; e

representou o Brasil na cori

ferência Americana da Con
solidação da Paz, realizada
em Buenos Aires, no ano de
1936, etc.
A sua morte, que ocorreu

aos 69 anos de idade, reper
cutiu, dolorosamente; não só
no Brasil, como na Amériea
e no mundo, onde o extinto
realizou uma cruzada de
aproximação cordial com o

ma.is elevado espírito de jus
tiça, de liberdade e de soli
dariedade cristã.

-

Amanhã, às 8 horas, nesta cop i
tal, corno em todo o país, se reQ.
lizará Q Páscoa do", Militares, que.
aqui, será oficiado, no catedral
metropolitano, pelo eXn'lQ. e reVIDO.

arcebispo d. Joaquim Domingues
de Oliveira.
Nela tomarão parte, um numero

aproximado de 600, elementos de
todos as unidades de terra, mar e
ar desta Guarnição.
No Clube 12 de Agosto, depois

do comunhão, será servido o «café
fe;;tivo» aos soldados do Brasil e

de Cristo.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


