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. f;tH.1'::o,depois..te en

trar em circulação êste ior
nal, o «Real Circuito Cinema ..

togr édico» nos informou que.
a partir de ho ie , os soldados

'Se concurso para a escolha ofl- do «con tingerite expedicioná-
cial da "Canção do Trabalha- O MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CA1'ARINA rio», conforme sugerimos, te-
dor", quando já existe, grava- Proprietário e Diretor-gerente � ALTlNO FLORES rão franca entrede nos seus

da, uma Canção do Trabalha- três cinemas: « Odeon» e

dor, a qual fez parte das come-

I I
v Imperial. (desta capital) e

morações de IOde maio, de au- Ano XXIX Florianópolis-Segul1da·feira 8 de- Maio de 1944 H. 9102 "Império» (do Estreito).
torta elo compositor Arí Ker- E' um gesto gentil que

�E�!ni�F{r��X����i�:��� Sinais misteriosos nos céus de Londres Hm;�,� t;;��'Db;tque há, evidentemente, equívo-
co na mesma, visto que não Rio,S - Os jornais publicam, tou aelmirado: disse êle. Esta- tídamente a imagem de Cristo. Londres, 7 (U. PJ - O ge-

existe, até o momento, nenhu- telegrama de Londres, dizendo mos ás vésperas de fantásticos Tinha a cabeça pendida e os neral Mufíoz Grande, chefe do

ma Canção do Trabalhador ofi _ que numerosas pessoas, que acontecimentos, em que se de- pés cruzados. Pude mesmo dis- Estado Maior pessoal de Fran

cializada e que, só agora, é acorriam para os abrigos anti- vam esperar coi�as estranhas". I tinguir claramente os pregos co, que foi comandante da Di

aberto concurso para tal fim. aéreos duran�e recente. ataquei
A senhora. Hllda Day, espo- da cruz. E assim foi claramen- visão Azul espanhola, partici

Esclarece o que há na verdade. inimigo, pl:ecls�n� ter VIst? um sa de um aviador, e residente te revelada a verdadeira visão pou em crimes, atrocidades e

É que o referrdo compositor, smal no �eu, divisando n�t�da- em Ipawick, declarou a p1'O- do crucifixo. Pouco depois en- destruições, cometidas na cí

em fevereiro de 1942, PleiteOl1j mente a �ll1�gem �o cru?Iflx:_o. pósito, ao referido correspou centrava meu irmão que, de 011·· dade russa de Novogorod. Foi

oficialização de sua Canção do E�sas mformaçoes sao tao dente: "Olhei por acaso para tro distrito, vira o mesmo sinal o que informou a emissora de

Trabalhador, mas o pedido, de-I perststentes que o reverendo o céu quando surgiu a estranha da cruz, da meneira como des- Moscou, que se referiu a Mu

pois de devidamente estudada Haroldo
.

Green, vigarro da visão da cruz. À proporção �ue I
crevi. EM seguida verificamos fíoz Grande, qualificando-o de

a peça pelos técnicos do Minis-I igl'�ja de .Saint Margat:, preteri- olhava a mesma ganhava lU-i que outras pessoas tinham ti·· "huno espanhol".
térto e um critico musical, foi I

da ll1vestIgar o caso. Nao es- tensa claridade, e pude ver n1- do a mesma visão. "

��dei�:i�i;tê���a o !�n��I;:��lJ�
N ·d d I Contra ii aUa

Emissoras ianques

:;:��'"d�:{��,v;:���;:�f�� , OVI a es para, o n�e�no dos alugUéis DO Brasil

mesma, arem disso, acentuado Embarco.u para S. Pau�o e RIO de .Ja_uell'o, nfm� �e
São Paulo, 7 (A. N.) - A Rio, 7 (A. N.) - O ministro

sabor carnavalesco e harrno- trazer as mais recentes novldades da estação, o propríetá- Delegacia de Ordem Econômi- da Viação concedeu ausoríza-

nizacão à maneira de foxes rio da "A jUOUELAR". ca da Superintendência da Or- ção para a instalação de esta-

. Também êsses nrtíeos serão vendhlos na base de dem Política e Social está em- ções emissoras norte-ameríca-
americanos. � h d

.

PRE('OS S"ENSACIO�AIS BAIXOS, tal qual está aconte- pen a a em coibir os abusos nas, no Brasil, que irradiarão

('elldô com as demais mercadorias do' estabelecimento, por de certos senhorios que ten- programas especiais em inglês

motivo da liquidação em curso.
tam burlar as determinações para as fôrças armadas daque-
e-m vigor, elevando os alugueis le país, aquarteladas no BrasiL

-

d
-" � l Faça uma aplicação de SAR- de suas casas. A mesma Dele- As referidas estações devem

I ela DONIL, o preparado líquido gacía já iniciou vários proces-I ser de pequena potência e sua'

«lnvasão» que refresca, amacia e higieni- sos contra senhorios genancio- i instalação será em caráter pro-
,.... U ,. za a pele. sos, .. visório.

·t....,. ,. ;;'\)J

Saudemos o «expedicionário» lbrasileiro, que, no ultra', 'I�li�'i

hon rar as nossas velhas e impolutas tradições her
,.�

.�.� �
1-.

Em tõme de
uma cancao

.5

oRio, 8 (A. ;\L) - Tendo
mu vespertino estranhado que
o Ministério do Trabalho abri"

.Tlro real» dos
expedicionários
Rio, 8 (A. N.) - A Artilha

ria Divisionaria da Primeira
Divisão de Infantaria Exped i
cionaria sob o comando do ge
neral Osvaldo Cordeiro de Fa

rias, _levará a efeito no campo
de instrução de Gericino, nesta
semana, importantes exercí
cios de tiros real, que serão as

sistidos pelo presidente da Re

pública. O titular da Guerra
tambem convidou todos os mi

nistros, de Estado e o prefeito
do Distrito Federal.

Sob
da
Londres, 8 (De Grigg da U.

P.) - Segundo informações
recebidas de Estocolmo e pro
venientes de Berlim, as autori
dades militares nazis esperam
a invasão ocidental para este
mês e temem que seja sincro
nizada com demolidores ata

ques pelo' Medirterraneo. Os
alemães mencionam frequente
mente a Itália o litoral do
Adratico na pante da Iugosla
via e a Grecia como possiveis
centros de ataques.

O porta-voz informou que aifôrça aérea nazi em Creta rece

beu ordens dB realizar frequen-!
tes vôos de reconhecimento em

aguas costeiras da Grada.
O comentartsta militar da

'I'ransocean, capitão Sertorius,
manifestou que a situação to
tal se encontra mais que nunca Isob a influência da invasão
ocidental, possivelmente mui
to proxima.
De Estocolmo dizem que al

guns dirigentes nazis esperam
um grande ataque aliado na

Diria.marca simultaneo com ou

tros no litoral da Mancha.
Acrescentam que os desembar
ques na Noruega são possiveis,
mas improvaveis.

PÃO DOCE COM fRUTAS
j f ·inha de

ire 2 chícaras oe ar
ó

Misture e pe\ne \ s de fermento em Pj'
. 4 cOl1erll11a j s de sopa, detogo, d I 1 colher, I..l.a

C ostO
1 pitada e l��e' 4 colheres de om�s�as,açúcar.)u 3/4 de ch1cara de Pi �vo
, Patroa». - j Junte

o
"f">.

tâmaras plcaUas. .

e ponha

t�cidoo� 3/4 de chícarad�eele;oivilhada.
fôrma rasa, unta

2 colheres das
em Cubra com

I e açúcar.de carie a
.

de sopa, 25 mlI1utos.
Forno quente, ,

Instituto de
Pesquízas

Sábado, às 15 horas, foi

inaugurado, nesta capital, na

Tua João Pinto, 25, o "Institu
to de Pesquizas Clínicas anáto
mo-patológicas", de proprieda
de dos srs. dr. Heitor Segundo
Guilherme Medina e farmacêu
ticos Narbal Alves de Sousa e

Laurentino da Costa Avila.
O ato inaugural, que teve a

presença do sr. interventor
Nerêu Ramos, foi assistido por
numerosos médicos, farmacêu
ticos e pessoas da nossa socie
dade.
Foi servido, em dado mo

mento, a todos os presentes,
uma taça de champanha,
quando, então, proferiu breve
discurso o dr. Medina, inaugu
rando o "Instituto" e saudan
do ao sr. dr. Nerêu Ramos, o

qual, também, em breves pe
ríodos, se congratulou com a

iniciativa dos fundadores do
estabelecimento científico.

O "Instituto" dispõe da apa
relhagem essencialmente ne

cessária à sua finalidade e, no
sábado mesmo, foi visitado por
numerosas pessoas.

-em Tamanho, em Beleza, em Paladar, os
bolos feitos com Composto «A PATRÔA»

• o COMPOSTO «A PATR6A»
não contém umidade, evitando,
as)im, que a massa fique empas
tada ou encaroçada.
De textura delicadíssima, as

segura bolos macios, fMos e cres

cidos, de paladar delicioso! Se
ainda não experimentou o Com
posto «A PATR6A», experimen
te-o hoje - e o usará sempre!

UM PRODUTO DA Swift do Brasil

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

Para todo o país
Rio, 6 (A. N.) - Foram bai

xadas instruções para o fun
cionamento do Departamento
Federal de Segurança Pública,
com jurisdição em todo o país. COMPOSTO

A França' renascerá como líder
Rio, 8 (A, N.) - O novo adido naval da Franca no Brasil

falando a um vespertino local, declarou que a Arm�da france�
sa, reorganizada !la Grã-Bretanha, está presente, hoje, em tO-1dos os mares. Adiantou que a tonelagem de navios mercantes
franceses a serviço da causa aliada é de 600 mil. Terminou di-I
z�ndo,: "A França recuperará sua posição como uma das'na-]
çoes líderes do mundo e como potência marítima".

.
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Washinton, abril - (Serviço
Especial da Inter- Americana)
- Através da intervenção do
Presldente Roosevelt, um sar

gento da infantaria cujos fei

tos na Itália conquistaram-lhe
a maior condecoração da na

ção, teve permissão para re

gressar para visitar sua proge
nitora que está ficando cega.
Durante o avanço aliado de

Salerno para o rio Rapído, o

Sargento Charles Kelly auxi
liou a sua unidade cercada a es

capar de dificil situação, derrn
bando 40 nazistas. Sua bravura

conquistou-lhe a Medalha de

Honra, uma condecoração con

seguida por menos de 100 ho

mens nesta guerra, e o apelido
dos camaradas:- "Coman
do"·
Em Pittsburgh, o coração da

indústria de aço da nação, a
mãe do Sargento Kelly leu a

noticia do seu feito e escreveu

ao Presidente Roosevelt. Sua I
saude está muito precária, con
tou ao Presidente, e os médicos
acham que vai ficar cega den
tro de pouco tempo. Seis outros
filhos seus estão em serviço e

ela está só. Pediu que lhe fosse
concedida a última chance de
ver o filho antes de ficar cega.
Atendendo prontamente o pe
dido o Presidente Roosevelt
deu instruções aos oficiais do
ExéI1cito na Itália para que
mandassem a Sargento Kelly
aos Estados Unidos. Mas, antes
uma cerimonia teve lugar em

sua honra e o Tenente-Gene
ral Mark Clark, comandante
das Forças dos Estados Unidos FARMACIA ESPERANÇAna campanha italiana, colocou
a Medalha de Honra do Con- do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhA ser' • eua preferida
gresso sôbre O peito do heroi. oro.....clo.... e eetrllD&'e1raa - Homeopatlu _ pert.martu _

O Sargento Kelly não volta- ArtI�o. ele borracha.

rá à Europa. De acôrdo com as GarllDte4O) • .xata obserVADcla DO receltúrlo m6dlao.

recomendações dos oficiais de- PREÇOS MÓDICOS.
verá ser treinado como artí-

1I"......_•••_•••_._._._._._._._..w_._._......._....._... -.-_..-_._..._........._._._._._._._._. ..-_•..-_._..._�

lheiro aéreo, depois mandado
servir no Pacífico.

_______

,
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"A' Crediária Para-Todos"!

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Ofícínas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

ASSINtiTURAS
Na Capital:

Ano Cri 70.00
Semestre CrI .0,00
Trimestre CrI 20,00
Mês CrI 7.00
Número avulso Cri 0.30

No Interior:
Ano CrI 80,00
Semestre CrI .5,00
Tr-imestre Cri 25.00

Anúncio. mediante eontráto

DlI orlló{1D8h, mesmo não pu.
blicados, nlo serão devolvi

dos.I
I
--

A direção não .se responsa
biliza pelos conceitos emítk
doa nos artigos .15madOl

A recompensa'
de um herói

Para eliminar manchas do
rosto, sardas, panos cravos

,
"

espinhas e suor excessivo use
SARDONIL.

'

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

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case-
miras, Ternos feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns.

NOTE BEM: Temos secção especializada para confecção de luxo, sob-medido.

«A Crediária Para.-Todos) Rua Felipe Schmidt, 38-Es(iuina Gerônímo Coelho-Telefone: 1595

Gasolina e carvão, de plantas SEJA SUA PROPIIA
tatas doce, milho, folhas, algas
marinhas, madeira e até pó de
serra. Referindo-se ao açúcar
de cana, o dr. Berl disse que
pelo seu processo o açúcar da
ria tanto gasolina como óleo,
De 100 toneladas de açúcar,
declarou, poderemos fabricar
2.980 galões de gasolina, 3.430
galões de oleo lubrificante,
além de 8 e meias toneladas de
açucar b,uto.

Washington, abril -- (Inter
Americana) -- Os países tropí
cais das Américas tornar-se-ão

provavelmente, em futuro não
muito distante, importantes
produtores de gasolina e car

vão extraidos de sua lavoura
e de suas florestas, foi a con

clusão a que chegou o dr. E.

Berl, 'professor elo Carnegie
Institute of Technology of
Pitsburgh, Pennsylvania, que
aperfeiçoou' um processo par i
a fabricação de gasolina e car- Afirmou o dr. Berl que o seu

vão de plantas tropicais e ou-, processo era o resultado de IS

t:os .materiais; que atu�lment.e anos de Investigações, acres-

I
sao jogados fora como impres- centando que "os paises tropi
taveís. cais, em futuro proximo, se tor

O dr. Berl, que afirma que narão muito importantes em

calor e pressão suficientes razão ele seu clima quente e

tr.ansmutarão carbohidratos frequentemente úmido."
em hídrocarbonos, apresentou O dr. Berl não forneceu ne

o seu processo à American nhum cálculo sobre custo de
Chemical Society, na sua con- proelução, mas afirmou que o

venção realizada em Cleve- processo poderia ser explora
land, Ohio. Os carbohidratos. elo relativamente mais barato
são a celulose, o açúcar e o -- muito mais barato mesmo

amielo. Tire-se o oxigênio dos -- CIO que o método germanico
mesmos e êles se tornarão hi- de extrair gasolina do carvão.

. drocarborios, que são o óleo e E finalizou dizendo que o la
o carvão. vrador do futuro bastará ter

O dr. Berl, à assembléia de urna pequena e simples instale·
quimicos que, submetidos ao ção para fabricar o seus pró
calor e pressão apropriados'l prto combustivel para os seus

poderemos produzir gasolina e tratores e iliminar e aquecer
carvão da cana de açúcar, ba- sua casa.

�" .a""""""BB••""••""""""�.

Ha sofrimentos que
fazem envelhecer. E as

Senhoras, 'que deles p a

decem. o sabem muito bem.

Taes sáo as Irregularidades
no funcionamento do deh

cado orqamsrno feminino.
como excessos, faltas, pe
riodos dolorosos, que tornam
certas fases do rnés um pe-

sadêlo para suas viurnas.
Defenda-se contra esses soo

Inmentos, que sào evitaveis.

Use A SAUDE DA MULHER

Regulador. tónico, anti-dolo
roso. o poderoso remedia

traz no nome o resumo de
suas Virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de

saude e bem-estar.

Um gOlpe Cinematográfico

! SÁUDE DA. �fULIIER

Crédito Mútuo Predial
S. \'. PROCURJI

UM BOM l\lEGOCIO •••

�
� Jr

Proorretários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.'250,00

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

tação dos papeis cárbono e das fitas

para máquinas de escrever e somar, da

renomada marca Kee= Lox, fabricados

especialmente para o clima tropical.

Muitas boníf.ccoõ ss e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

----_ �

Holândía, o (U. P.) - o sol- sem fuzis nem granadas. Wil
dado Hurshal Wilson fez sózi- son saltou do "jeep" empu
nho e de uma vez 17 prisionei- nhando o seu "Garand", e fê
ros japaneses, que conduziu em los acomodarem-se sôbre a pe
seu "jeep" durante 5 quilôme- quena viatura. Sentaram-se
tros, até o acampamento. Wil- nos bancos, para-lamas e pran
son não é soldado de linha mas chas de extensão, apinhados
apenas motorista do "jeep" do uns sôbre os outros. No meio do .

coronel Anderson. Muito ousa-

do, passa a maior parte do tem- caminho se arrependeram mas

po na lnha de fogo. Ontem, Wilson soube conduzi-los dís
antes do anoitecer, conduziu 4 tribuindo-os mais estratégica
oficiais até as posições âo lago mente e acelerando a marcha.
Sentani. Ao regressar surgiram A entrada daquele monte de
subitamente na estrada 17 [a- japoneses no acampamento,
poneses de mãos levantadas, causou assombro e hilariedade ..

Distribuidores exclusivos para o Sul do Brasil
-

J01\O SCHEFFER & [O.
R. 15 de Novembro,602 - Curitiba - PARANÁ

Enderêço Telegráfico "FERRUS"

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

espinhas e suor excessivo

SARDONIL

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

Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri

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

Farmácia «ESPERANCA»,

I

•
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l'i··:····O···�·····:···:·i Fotografias das regiões inundadas, Ingenuidade:Vida Social: Zurique, fi (U. P.) - Os jornais de Berlim publicam as e·· ,

.

: : pri:tpei�as fotografias da região inundad� d� "Ml;1;mlha do C I n ISmO:•••••••( Atlântico". Segundo o correspondente do Tnbuna, em Ber-
AN J VERSARIOS lim as ínundacões provocadas pelos nazistas para dificultar

a i�vasão aliada, e�tendeu-se pela costa da Holanda até a zoFaz anos hoje a gentil srita.
_Jamilta Borba. na da França. Outros despachos acrescentam que os alemães

receiam que a invasão principal dos anglo-norte-americanos
Decorre hoje o natalício da sra. seja efetuada através do Canal da Mancha.

d. Maria Helena Grijó Lacombe, -_� -

·

Estocolmo - (Inter-Ameri
cana) - Sociedades ficticias
estão aparecendo na Bélgica,
estabelecidas pelos industriais
alemães, que esperam con

servar sua posse depois da re

tirada, por meio de truques le
gais.
"L'Echo de Belgique", um

jornal clandestino, noticia que
os comerciantes alemães nos m. _
países ocupados estão mos- .....

trando indicias de crescente Está a venda
nervosismo em' torno de suas

R P
.

I Pnovas conquistas. Quanto ao
O (��staurant: ero. �»: ara

processo de criar firmas nacío-l mais Intormeções, dirigir-se ao
nais belgas como um meio de proprietário, na praça Quinze,
salvar suas propriedades, o n. 22. -- florianópolis,
jornal diz: "A ingenuidade ale- V.-13

�PA!I��t�E ��m�!� I 0ds lufeÍSrrlOaneiros ::'!w�o aJ'':�a��ua1ada pelo

Ci-I vO:.BnrgftUS!lrdDaftAUCAN.TO e 6 GRATISf peça este livro lU U
S. Miguel, o chefe da milícia Washington, abril _ (IN- Washington - (Inter-Ame-celeste, sempre era v�nerado TEE'-AMERICANA) _ 0$ pro- rícana) - O Brasil está na

como padroeiro da ,cn�tallda- dutores de gêneros alímentí- OOEN(AS DO GADO vanguarda de todos os paísesde. Zelando este prrncipe dos cios da zona norte do Estado E REMÉDIOS das Americas do Sul e do Cen-
Ontem, fe:'" anos o jovem gina- Anjos pelos direitos inaliená- de Nova York reuniram-se " tro nos atuais programas de

siano Abelardo Coelho. I veis de Deus, vela tan:bém para formar um'a corporaão de expansão industrial e de cons-
pelo povo de Deus. E mais de trabalho com a finalidade de

," trução, segundo um estudo
uma vez apareceu aquí na ter- colocar prisioneiros de guerra, que acaba de ser publicado pe-ra. Uma das aparições ma�s para que os mesmos possam :;J{ la Busíness Publishers Inter-
importantes é a. que a. Igreja trabalhar na produção de vive- .EPAIT....""o� OE.IV"COAçÃO national Corporation.
comemora no dia de hoje. No res. Acredita-se que seja esta a • O estudo revela que 19 países
= do 5° sé?ulo, um

.

pastor primeira corporaão dêsse gê- � ..., ,., americanos estão gastando o
quiz fazer sair um novilho .te nero. Os dirigentes da corpora- equivalente a cêrca de 657 mi-
uma caverna �o m_onte Oarga- ção serão diretamente respon- EN'IlEUI1CRUZEIRDEI1SÊLOSPARAO'ORTEPO�r.l[ lhões de dólares para expansão
no. Para este tím disparou uma sáveís perante o Departamen UZINAS CIIIMICAS BRASILEIRAS lTDA industrial e construções, quan-CJ'O$'AI.l' oJ4BOTlÇAUAI. EiT•&.P�flecha contra o animal. Esta to da Guerra, assumindo ínteí- do o montante do Brasil se
flecha voltou para o atirador ra responsabilidade pelo aloja- eleva a um terço do total. As.

;i;·�:;·;;;;:;;�w;w:w_'Y ������;'°ta�:eonô���eo�d�s �l�l��� ��nà� ���;�:,d�!OSaE�i�i��e��' VENbE-SE �� A��n�:�� ���;�a� r���i�od�s���i;ão s;;
OS an.-ma.·s tantes de Siponto (Itália) dirí- êste plano de produção de vive- 239.000.000 de dólares, sendo

d Ramos 94 Ve'r e tratar nagiram-se ao bispo da cida e, o. res. ' .

que vem depois o México com·dO!,,�5tiCOS , . \ qual ordenou um jejum de três mesma rua, n. 86, das 17 às
156.000.000 dólares.�1O, () (�\.: �:) - A polfeía dias afim de alcançar de Deus e e_' _. I

18 horas. lSv.·13
A construção de estradas ecarroca V�l lIllclar,a c�mpan!la, a explicação do fato. No último. Vlrilluaua. V d 1 tacho de a expansão ou construção ded.e proteção aos ammars domes- dia deste triduo apareceu-lhe r ' eu em-se ferro galva- fábricas para a industria ab-ÍlCOIS.

__

S. Miguel declarando ser a. Ol'ça • nizado, de 2 mts, de compri- sorve as maiores somas de to-
Trabalharão juntos vontade de Deus que se avi-

V. A I mento por 1 de largura; e tam dos os países. Os maiores pro-
Hollywood, 6 (U. P.) _ Ca- vasse a devoção ao protetor IgOI' • bém uma turbina de 6 cavalos jetos em execução pertencem

therine Hepburn, Lane Turnes dos cristãos. O bispo com seu Com o tratamento pelo reputado pro- de fôrça. Entender-se com o ao Brasil. São o de Volta Re-
toí t

'

t de en duto OKASA.. - A base de Hormônios d d t d B'eWalter Pidegeon trabalharão, povo OI a e a gru a on -

(extra.tosglandulares)eVUamlnassele- sr, Francisco Nappi, na rua on a e o saneamen o a ai-
controu um recinto que tinha clonadas, OKASA é uma medicação D d 15v 12 xada Fluminensejuntos, êste verão, na filmagem racional e de alta elieaeia terapeutica, eo oro, .- .

de "Seatle", da Metro Goldwin todas as aparências de uma em todos o. casos ligados diretamente O)....()._.o.....()....()�)....(l4IIIIto(,._.()._.()....o__()....()._
. .

f 'It d
'

t aI a perturbações das glândulas sexuaes,

CARTAZE5 DO D IA-��-.w.............- ...._-•••-.-........ �:��J��tea fO�n��if������ec�nsa� g��;!ex��n�etOd�BO��S�d�����:s�r:�
,

fôrma de Insuficiência. glandular ou vita-
Vai «(estrelar» grado pelo antftite. Esta nova minal,seniJidade precoce, fadiga e perda

.

d h .1 de memoria no homem; frigidez e todas
4 filmes igreja, dedica a em onra ue

as perturbações de origem ovariana.
S Mí I f' cou o centro ele Idade critica, obesidade e magreza, !la-Hollywood, 6 (U. P.) - O· igue

_

1

d id 1"
eidez da pele e rugosidade da cutis, na

'grande comediante mexicano uma l.'enovaçao a. VI a re IglO-, mulher.OKASA (importado díretamente

d de Londres) proporciona Juventude.
Cantítlas vai estrear quatro I sa,

PIedosos romeiros d.e to as Saude, Força e VIgOr. peça fórmula

t 1 E f li "prata" para homens 6 !ljrmula "ouro"
películas nos Estados Unidos as pa:: es c a

.

uropa OI a 1 .re- para mulheres, em todas 88 boas Droga-

para a RKO. O consagrado as-
zar aI. � mUltas graças mlln.- �:mst�rp�g���o�n�Ml:� el:.d1lh':

.

tro, cujo trabalho mereceu de g!'osas foram a r�compens� de . Branco, 109 - Rio.

Carlitos OS mias rasgados ele- tao g-rande devoçao e conflan-

�i�I�tO a���a;s: de����m����a:n� ÇRa. E N N E R Maguey para a
filmagem dentro de quatro m',:)-I

.

fabricação de papelses.

� Washington, abril - (IN-
,� TER-AMERICANA) - A plan-.�y ta mexicana denominada "Cen-

.

� tury" pelos americanos pode
. Iii ser usada como matéria primaA Prefeitura Municipal de ,� para a fabricaão de papel. A

São Joaquim submeteu à con- �':;"I Câmara Nacional do Comércio
sideracão do Conselho Admi-

,_

� que teve a iniciativa da pro-nistraÜvo um projeto de decre- posta, acentuou que os indios
to-lei uniformizando a remu- Aztecas usaram pergaminhoneração dos Intendentes Dis- feito da "Century" (maguéy).tritais, quando no exercício Maguey é uma planta quedos cargos de exatores. fornece aos mexicanos uma va-

Essa remuneracão estava riedade infinita de produtos.calculada na base'de seis por Do sumo do fruto fazem "Te-
cento sôbre a arrecadação efe- quilla" e "Mescal" violentas
tuada nos respectivos distritos, bebidas nativas, assim como 2) Um filme
não podendo no entanto, pelo Pulque", bebida muito popular
projeto inicial do sr. Prefeito, no México. Muitas casas de me-
ser inferior a Cr$ 300,00, nem xicanos são cobertas com as
superior a Cr$ 450,00, mensais. folhas dessa planta, que ás ve-
A Secção de Contabilidade zes atingem 10 pés de compri-do Departamento das Munici- menta, um de largura e oito

palidades propôs a redução de TRAJES polegadas de grossura. Linha
Cr$ 50,00 na percentagem mí- PARA INVERNOde Cr$ 390,00 a 480,

para costura e cordas são fei-• nima atribuída ao Intendente g��i�=OINES ,de Cr$ 430,00 a 465. ta.s das fibras das folhas. Da
de Urupêma, sob o fundamen- COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170. polpa, fazem melaço e vinagre.to de ter a arrecadação dêsse MILITARES Cr$ 320,00 Até um inseto, que se alimenta
distrito em 1943 produzido

I
PANTUFAS Cr$ 29,00 dessa planta, não é desperdic.a-,

.

'
PULLOVERS de Cr$ 58.00 .

Ulllcamente C�$}9.929,?0. . COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480. do. Frito, êle torna-se uma gu-
Essa proposlçao, porem, fOlj SAP�TOS de Cr$ 50,00 a 255. loseima, conhecida por "Gusa-

, vetada. AGENCIA: PEDRO SOARES -- 9
. no de Maguey.

_1li!!M.

•

�::)l2�lI,s_ro P E R F E I T OI

t .... �r ,,-

';]I;) � V�
Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivos n.O 1 para os seios pequenos 01.1 ilacidos
Hormo Vivos n.' 2 para os seios grandes. volumosos,
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
� " _ f1orianopolis naS Farmacia8 Moderna.
RauU ira e da FI. - Era Blumenau: Fa,macia�
Sanitas .. Ddin - Em Itajoí: Farmacia Santa

Festeja hoje a sua data natalí
cia o competente arquiteto e in
dustrial sr. Tom Wildi.

I<'azem anos hoje:
sras.: lolanda Wendhausen Cam

pelo, Adelína Paladino de Sousa e

Alcino Teixeira Donner;
sritas,: Maria de Lurdes Vieira

Rodrigues, Helena Ramos da Silvo
e lvéte Camisão;
srs.: JUllenal Porto. Arí Capela,

Alvaro Silva, João Mcn-íu Zomer,
Dto Dornbuch Júnior e o farma
cêutico Otávio Anselmo . Virtuoso;
jovem Silvino Lang Jaques,

•

No sábado. festejou seu aniver
sário o nosso prezado conterrâneo
sr. Gustavo da Costa, alto fun
.clonário (aposentado) dos Correios-
-e·Telégrafos. e o qual, por aquele
.xnct ivo , recebeu muitas felicitações
de seus rrurneros os amigos.

o abuso do sal
Além do sal que juntamos a mais

-oos nossos o l irnen tgs comuns, ciín-
-do procuramos igll�rills salgadas,
.sob o pretexto de despertar o ape
·tite, O excesso do sal, elimi'nand'o
..se pelos rins, pode irritá-los, o que
traz desordens sérias. A sensação
tão frequente, na verão. de mâos
e pés inchados, é prova dêsse abuso.

Remun�ração
de Intendentes

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORA I

(a maior organização no

gênero nesta CQpital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

2a.feira HOJEHOJE

CINE ((ODEON)�
A's 7,30 horas:

Grandioso espetáculo de Téla e Palco:
Na Té)a

.

Michey Rooney e Kathryn Grayson em

A secretária de Andy Hardy
No Palco

Finalmente! Definitivamente! E�tréia do

Conjunto Típico Vocal Folclórico,. Afoxe
Um novo ritmo! A sensação do momento!
Preço Cr$ 5,00 e 2,00 Livre de Censura

CINE (IMPERIAL))
A's 7,30 horas:

Programa ESJ;etacular - Ultimas Exibições
1) John Howard e Marguerite Chapman no filme

da guerra no Pacífico:

A' caça do inimigo
eletrizante com Burgess Meredith,

e Louise Platt:

Vida contra vida

Claire Trevor

COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
2 -;- CIENCIA POPULAR N. 5

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

O
maior sucesso do ano na Capital da República e em S,
Paulo, e, domingo próximo, em Florianópolis, nos Cines

ODEON e IMPERIAL:

Aquilo, sim, era vida!.,..
Tecnicólor com Alice Faye e John Payne.

Quantas doces recordações daqueles bons tempos de outróraí
RECORDE O PASSADO!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Formidavel liquidação de AIO na conhecida e barateira
Casa Yotande filial, à Rua Felipe Schmidt, 2

Grandes reduções nos pre çc s, Economlsem o vo s so dmnerr o com pr anc o eSle mês na CdS.) Yolanda FII'al.
Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso v arrao o 'ortrmento:

TECIDOS I Chitão, artigo superior . . . . . . . . . . . . . . .

"

5,Jo' Pasta Colgate, pequeno .

Voil estampado mt. 4,00 I C1'2]10n para quimono 7,50 Pasta Colgate, grande .

Voil estampado ". 4.50 Pelucia lisa, reclame 5,3::> Pasta Lever .

Voil estampado a escolher 5,00 Pelucía estampada, com listas 6,Go Sabonete Carnaval caixa 4,:lu
Peterpans (reclame) 6,00 Pvlucia estampada Ivone 7,)0 Sabonete Dorly 4,50
Voil suisso 7,Ol) Pelucia com bonecos 7,00 Sabonete Lever '

.. , 6,00
Voil suisso (artigo superior) 8,00 Cach á, artigo bom Ô, • • • • • • • • • • • 10,00 Sabonete Eucalol 6,00
Voil romain j • • • • • • • • • 9,00 Cachá, artigo superior 11,00 Sabonete Gessi 6,00
Linho liso, todas as cores .. . . . . . . . . . . 4,50 Casernira para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo ,. _ . . . 1,·.;3
Linho estampado 5�oo Cr.semira para casacos, aproveitem "35,00 Sabonete Cativo em bola .

Linho estampado com 80 de largo 7,00 Casemira para casacos, art. extra 55,,')0 Sabonete Vale Qual1,to Pesa .

Linho Radie 10,50 :'Iesc]a, artigo bom 7,00 Sabão AristolJino .

Fustão branco 7,00 Brim Kaki 7,50 Pó Laeli _

Fustâo estampado 9,00 CAlUA E l'U]�SA Pó Coti pequeno .

Fustão estampaelo artigo sup. Lü.oo Colcha para solteiro ,.. 28,00 PÓ Coti grande .

Peterpan (artigo superíor) 12,cl:) Colcha branca para solteiro, artigo bom :30,0) PÓ Emerand de Coti .

Tecido listado � . . . . . .

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

'I'obralco listado "10,00 Colcha para casal, artigo superior 45,00 Talco Malva pequeno .

Tecido Beligerante "10,50

I
Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 T'alco Malva grande .

Tecido c /aviões " 8,00 Cobertor para solteiro 24, �o Talco Eucalol médio .

Tecido americano moelerno 12,00 Cobertor para solteiro 26,00 'I'alco Eucalol grande .

Tobralco estampado ,..........

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

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

Tobralco estampado c/corações l:l,oo
I
(�obertol' para casal , 28,00 Talco Gessi grande .

Tecido com barra (reclame) .' , "10,')0 Cobertor para casal ., ,. 30,00 Talco Palmolive .

Tecido com barra (novidade) 12,00 I Cobertor para casal, tipo super-ior ,... 33,00 Range Tentação , , .

Tecido estampado c/Iaços 1-1:,00 I Llgodão Léro-Léro peça 32,00 Rouge Cici .

Opala lisa, todas as cores 5,50 Algodão Minho ,.............. "40,00 Rouge RaiaI Br iar , .

Opala francesa " 6,oü Algndão Douro ,. 50,00 Baton Tentação .

Opala belga " 8,00 Algodão Argentina , ,.......... "55,0(J I Baton Lalaque , .

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

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

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,,}O Creme Ponds .

Opala estampada ,......

" 8,00 Cretone Império 6/4, em cores 13,00 Fixbril .: .

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

Opala estampada Ivette , ,....... "12,0') 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, "22,00 Óleo Royal Briar .

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

'T'ricolí ne, artigo superior "10,00 2,20 mts. "20,00 Óleo de Ovo .

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

'I'rícoline, com salpicas 12,50' 2,20 mts. 24,00 Loção Brilhante ' .

Tricoline, para pijamas. . . . . . . . . . . . . .

" 11,001 ('retone Curió 9/4, branco, largo 2 mts. " 24,00 Leite de Rosas , .

'Tricoline branca, superior... ..

"

l�,ool Cretone Curíó 10/4, branco, larg.· Leite de Colônia " .

Brim pardo colegial ,... "0,00 2,20 mts. 26,00 I)lVERSOS
Brim pardo colegial, superior " 6,00 Cretorie Nupcial 9/4, branco,)arg. 2 mts. 35,00 Toalha Bom Dia .

Brim azul marinho, art. bom . . 6,00 CreLone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens .

Brim fantasia 5,,10 mts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "40, )0 Camisas de Tricoline .

Brim colossal "

6,50 Riscado Colossal para colchão, reclame 5,00 Meias para homens .

Brim, artigo bom ,............ 7,00 Riscado enfestado para colchão 9,00. Meias Paulistas para moças .

Brim Singapura 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem .

Brim Superior "10,00 superior , . . . . . . . . . . . . . . . 12,0.1) Camisa de meia grossa, manga comprida
Brim Estalíngrado "12,'

'o!
Atoalhado branco e em cores, enfestado

" 12,00 Creme RugoI .

Brim Sebastopol ". .. . . . . . . 15,< ') PER)<'Ui1IAIUAS Casacos de malhas para crianças . , .

Brlm Caroá .. ,..................... 12,GO Pasta Kolynos 3,30 Blusas de meia paracrlança, art. inverno

Sedas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, etc.

r{f!"$1nr.�r bH.,r2fn �ó ea ('·�):��é� Vi.nt�1!i..,ri.�� f·fr�,·r. �,�._1 (,� IlHSa R.UP' ·p
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RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

2,20
4,00
3,30

3,50
4,50
4,50
1,150
6,()(}
�), 0.0
12,00
9,00

4,·)('
4,00
5,00
4,00
5,0 )

5,00.
5,00
1,So
3,50
5,00
1,50
:3,50.
7,00
7,0.0

"

8,'.)0
8,50
8,50.
3,50.
2,0.0
3,0.0
4,50.
4,50
6,0e

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

6,00'
22,00.

desde 30,oQ
" 3,00-

5,50'
8.30'

15,00
8,50.

10,00'
12,00

Aéreo Clube de
Santa Catarina

De ordem elo sr- Presidente
e de acordo com o art. 5° do re
gulamento baixado com o de
creto federal n? 11.278, ele 8 ele

janeiro ele 1943, faço publico
que se acha aberta a matrícula
do Curso ele Pilotagem até O'

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

NO, Sobrado, serão os interes
saelos atendidos, toelos os dias,
das 11,30 às 12 horas e elas 17
às 17,30 horas.,

Afcnso Veiga, seu.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
MÉDICO

Clinica de Adultos e Crianças
Doenças da Péle - Doenças Venéreas

CONSUL'l'óRIO - Rua Felipe Schmidt 34
HORÁRIO - Das 2 às t> horas

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

Reiniciará sua. clínica a 8 do corrente

Procurando· arlnas defe'nsivas ... 1
.'

...._---.-....--.---_-..-----_-_-.-......._-......._---_-_. -.

Londres (B. N. S.) - O do- que os cientistas alemães, e.n

mínio elo Atlântico, pela Ingla- lugar ele submarinos, dedicam
terra, é ilustrado por fotogra- se agora ao trabalho de desce
fias publicadas em toda a irn- brir medidas defensivas, com

prensa londrina sôbre a última as quais têm aperfeiçoado o

"matança" de submarinos pelo "submarino de laboratório .,

.

Comando Costeiro. O fato pro- Porém, ° alto comando alemão
vocou amargas confissões da não parece estar satisfeito com

imprensa alemã sôbre o tra- o êxito dessa arma - eliz °

casso ela ofensiva submarina. jornal rrancamente O fato de
Procurando explicar ao público semelhante confissão de f'ra
alemão o fracasso da sua mais queza ser admitida na Alema
gabada arma, dizem os 'comen- nha atual é índice da profunda
taris tas alemães: "Desde o úl- inquietação que o povo alemão
timo verão, a atividaele dos eleve sentir neste momento. A
submarinos tem, rareado. A Alemanha sempre fez uso .dos
causa da mudança de situação submarinos para reavivar o

é conhecida. Os britânicos ij' moral esvanecente do povo,
veram êxito no aperfeiçoa- como antíeloto para os efeitos
menta das suas defesas, as elos rêides da RAF e ela ameaça
quais trouxeram para o co- da Rússia. Agora, com os sub
mando alemão a alternativa de marinas virtualmente derrota
continuar a enviar ao campo elos os propagandistas precí
de batalha submarinos em sam encontrar novos meios ele
grande número e, assim, sacrí- encorajar o povo, pois, con

ficá-los, ou fazê-los retirar forme se depreende elo artigo
para reconstruí-los, salvando citaelo, já não é mais possível
homens e material". enganar o povo com a crença IO comentário, elele extraí- na existência de armas que
mos essa passagem, adianta não têm mais eficiência. .

-- _

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

oLACTIFE
----------------�- -Lactífero Ideal das Mães. Estimula e regulariza

a secreção láctea, produzindo leite abundante.
sadío, nutritivo e assimilável, .

tornando a criança
robusta e bela, enquanto o organismo materno

se revigora e .rejuvenesce.
Em sua farmácia, ou ex. Postal, 1861.

SÃO PAULO.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rl'a Vitor Meireles, 18

\

�
\

..
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COMPRAS E VENDAS:Livros para os
CASAS
Vendem·se:uma na Rua Fernon , combatentes,do Machado, com 4 quartos, 2 so -

'las, cópa cozinha. terreno plano,
medindo 6.40x50 preço Cr$ 25.00000 WASHI!I.'GTON a b r i 1 _

Tres na Rua Uruguay. de madei- f (Serviço Especial' da Inter-
1'0, todas alugadas, terreno plano,

!
.

medindo 10x58 por Cr$ 20,000,00; Amencana). - Os soldados
Uma em Coqueiros, com 3 quo r- norte - amencanos receberam

t,os. cozin�a. sala. dispensa, bôa no ano passado, nada menos de
agua. medmdo o terreno 30xI2x1.5 três milhões de livros de bolso
por Cr$ 12.000,00.

.• t lt d' t ib
.

Umo. na rua Almirante Alvim gra UI amente IS ri uídos pe-
com 2 quartos, sala, dispensa, va: la. Cruz Vermelha americana,
ronda etc .. terreno com 22x50 por Muitos destes livros de ta-
c-s 25.000,00.

. manha reduzido foram coloca-
Uma na Praça da Bondetro, com .

dois pavimentos, 3 quartos, banhei' dos nos equipamentos de ca

ro, cozinha. Preço de venda Cr$ da soldado nos portos de em-

60.000,00. barque, concorrendo assim pa-
lJma na rua Deodoro com terreno ra dar alguma distração aos

de 10.25 metros de frente por 56 de ."

fundos por 80.000,00 cruzeiros. soldados, evitando a monoto-
Uma na rua Curitibanos. com 3 nia de viagens para terras es-

· quartos. varanda. banheiro com tranhas. Outros livros foram

�i�o 6�ente e fria etc., por .c-s: colocados nas bibliotecas am-

'um'a na rua Oswaldo Cruz (Es. bulantes da C�·uz. Ve�'n_:elha
treito) 3 quen-tes, sala etc" terreno onde se acham a dísposíção de,

, com 16x32 por 16.000,00. milhares de homens. O livro
Uma na rua Bo�aiuv�. com todo é considerado um grande estí-

, conforto (duas resldenclas) por Cr$ 1 ld d' b t7"0,000,00. mu o para o so a o, so re u-

do quando bem escolhido e ITERRENOS apropriado às preferências in-]
Vendem-se um na Avenida Trom- díviduais do soldado. \

· powski, terreno plano, medindo
,

12x37 por c-s 15.000_00;

I I
'

Um na Avenida Mauro Ramos,
idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000.00; \ Eugênio Vecchiethi e

id�:' 1��32 ��� C!$g7.����O: idem Adalgisa Oríge Vecchiethi
Um na rua Camboriú, terreno participam a seus amigos e

I· .plano roedindc 30x50 por 24.000,00

I
parentes o nascimento de seu

cruzeiros. filho JOSÉ ANTÔNIO.
Um na rua Almirante Alvim.

ccrn 9x45 metros por 11.000,00. Fpcl ia., 29-4.1944.

Um na rua Camboriu com 25x45
'.metros. vende-se também a me- '-------------3=-11

..

,3
-tade por 20.000.00 cruzeiros.

InformaçõeB com A. L. ALVES.
Rua Deodoro 35.

americanos

WASHINGTON, a b r i 1 -

(Serviço Especial da INTER
AMEF..'lCANA) - As chances
para sobrevivência dos solda
dos americanos feridos nesta
guerra são quasi duas vezes

I maiores que na primeira Guer
ra Mundial, segundo revelou
recentemente o Departamento
de Guerra dos E,stados Unidos,
tornando público um relatório
do Serviço Médico, abrangen
do período de atividades até
30 de Novembro de 1943.
Apesar do emprego na guer

ra moderna das armas mais
destrutivas já conhecidas, ape-Inas 3,7 por cento dos america
nos feridos têem morrido,
quando na última guerra a

média era de 6,1 por cento, se
gundo revela, o relatório.
Melhorias também se tornam

aparentes em todas as fases
da saúde geral dos soldados
americanos no conflito atual,
na base de comparações com a

outra guerra.
Embora grandes operações

nos tropícos tenham aumenta-

......_••_.�__•.,._....... .....-....... - ....- ....-.:- do sensivelmente o número de

tos sofredores soldados americanos em 'servi

.ti I co no ultramar necessitando

Dra. L. GALHARDO-Ex, de cuidados hospitalares, a

médica do Centro Espírita média de mortes anuais entre

.Luz, Caridade e Amor, co os que se acham em outras pa
.munica a mudança do seu ragens, por doenças, é de 0,5
consultório para a Rua Bue 'por mil, ou seja de um solda

nos Aires, 220 - 10 andar, do sôbre cada dois mil, quan
Rio de Janeiro, onde passa a do na outra guerra a média

oferecer os seus préstimos. era de 12,8 por mil homens.
Escreva detalhadamente·- Nos Estados Unidos o índice

nome, idade, endereço e en- de morte de soldados por doen

pelope selado para C!I res ças é de 0,6 por mil anualmen

posta. te, ao passo que na outra guer-
,.,... _ w_._..-.-.Jo ra a média era de 15,6 por mil
Ao tentar esquivar-se às determl· anualmente, incluindo as mor

-nacões dos órgãos de Estatística Mio tes por gripe. Além disto, o

lUar. uma pessoa revela o que é: número de registros nos hos
. Inimigo do Brasil. E para 08 Inlmi·

pitais, no curso de um ano,I'os do Brasil. a lei é infiexivel
(D. R M.) caiu cêrca de trinta por cento.

Qu.noo alguém. tal como G_
IheIro'da uustração ","cima, oterecer

lhe, em amável gesto. um cálice do

excelente o.peritivo KNOT. lembre-
88 V Sia. de acrescentar, ao agrade
oe, a gentilez .. :E$íEE' 1.411.
n�� o NEli APE!?!T!V()

PREDILETO!

I
U/'f »oooaro lJA KI10rJ.A./lflJ••ClJl1. é Sl6UIlOS

� IT.1••'-1.1 .....

•
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•
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As condicões sanità-:
rias dos soldados

Os segredos de CUIDAR BEM do
sistema elétrico do 'c;r94

ES1_'E]A ale�ta. contra as avarias que po�len� inutil�z�r o

SIstema elétrico de seu autornovel, caminhão ou ônibus
observando as seguintes regras:

• Limpar e ajustar periodicamente !!!_pla!�nadf!!_!}o distrib:údor.
• b!spec_jona�f!_s �,1bo-s--de {gniçã?,--a po_/;�ntJ._I!._/ _5!}ndel'}5a!ior.
• Limpar e ajustar as -oelas, substituindo-as após cade

76.000�;ujjàme/;�s.--
---

_----� - -)
• Inspecionar quinzenalmente a bateria:

• L;;brillc�;;;;;��to�de a--;"��;;;;;;;-;;;;do--;;ada I .600 quilômetros.
Em tudo isto, o Revendedor Esso

poderá prestar-lhe sua valiosa assis
tencia, e o auxilio permanente que,
para seu carro, representa o uso dos

produtos Esso e Atlas.

STANDARD Oll COMPANY Of BRAZIL

«Salão americano{{
Recentemente inetaleâ?

nesta capital, para ondu

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

t'SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de

Ouro Preto, rt , 2 (ao lado

do "Belo Horizon te").

'�1��;�_'••_1_"� �_�ça o Reporter Esso, diariamente, pelas estações: Nacional, do Rio;
• Record, de São Pauto, Inconfidencir:' de M. Gerais, Belo Horizon_te;

Farroupilha, de Porto Alegre; e RadIO Clube de Pernambuco, de ReCIfe.

•

REPRESENTANTES
r" maior Fábrica de Folhinhas, especiaHzada a dezenas
de anos, procura representantes e viajantes para todos

os Estados do Brasil em qualquer zona.

Bôas comissões e adiantamentos garantidos.
Seriedade absoluta e mostruário a Crédito.

Escrever à Fábrica «CRUZEIRO».
Caixa Postal, 409, São Paulo.

LIVROS
USADOS

I

Fixe bem este nome qua�do precisar de móveis: I
FABRICA DE MOVEIS "BRASIL"

Preços módicos e

serviço garantido

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

logia, Matemática, Direito, En

genharia, Medicina, Topografia,
Cinematografia. Eletricidade,
Rádio. Navegação Marítima e

Aérea, Geod ês ia, Física, Qui
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc, etc .

O.L.ROSA
Rua Deodoro, 33

......................._ Em �mm m. _

Fabricante e distribuidores das afamadas co n

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de caserniras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rn'or í

ns e aviamentos

para alfai'J.tes. que recebe diretamente dàs
melhores, fábricas, A Casa �A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

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

Esta lnodelar Organização de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinhei,·o. Peça por carta UlU catálogo. Despacha
mos e ellgradaulos gratuitamente para o interior.

s. aECAK
" ..... ,

NOVO PROPRIETÁRIO - NOVA ORGANIZAÇÃO

IL::da Celso (jarcia, 174 - Foqe: 2·8635 - SÃO PAULO

,.._....----.---....,........ - .r.-. a-__w_-_...............",..,_ •...,.."..-............,._-_-..-_-. w?'''''''''''*.- -'_''_'''

Importadora Ava-Rádios
s. PAULO - RUA PRATES, 43 - Cx, 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa.
5 válvulas, Cr. $830.00. _. 7 válvulas
Cr. $930,00. - Peça catálogo enviando $0,40
em sêlos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.D ICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso :2 Aoerfe íeoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro

(;O�SUL'l'AS - Pela manhã: diariamente da.. 10 às 12 hs., à tarde, excepto ao'
llábados, das 16,:$11 à. IS horas - CONSULTORIO: Ru.a João Pioto a. i .•otu-adu -

Fone: 1.461 - Rc!>ldêncla: Rua Presidente Coutrnho, �S.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brast l )

1Cx·!nterno do Serviço de Clíruca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. ruéd íco d.

Departamento de Saúde

CLINICA MEVICA - Moléstias internas de adultos e crtauças. CO:-;SULT()f{l()
e IUlSIHlI:NCIA: Rua FeUpe Schmtdt n. :18 - 'rei. 812. co"'SUUr,\S - nas 16,.. IK.

DR.
----------------------------------------.-----------------------

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do I�io de Janeiro.

CONSüJ.TAS: Pela manhã, das 10 às 1� - A tarde. das :'1 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA M.tDlCA DE CRIANCAS E ADULTOS
CONSCL'I'óflIO: Rua 1\'UI1CS :\1achado, 7 (EdHício S. l·'nlllcisco). fone 1.4·H

Consultas das lU às l� e das 14 às 15 IliIl'<1"

HESrDf:NCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fune íX:'I
._---------------.---

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Se1'v1(;0 ele SífilliS elo Cen tro de Saúd e

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO·GEl\:ITAIS DE I:A}mOS OS SEXOS -- HAlOS INFRA·VERMELHOS E ULTHA-\'IOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 0 h. - 11. Felipe Schmidt, 40 IH.ES.: R. Joinvile, 47 -- FONE 1648 .

CLlNIC1\ DE OLHOS - OUVlllOS - NARIZ - G.'\HGA.'II'f!\

DR. SAVAS LACERDA
E"·Lnt.erno do Ser-viço do Professor Leônldas Ferreira e ex-es tag íár+o rios Serviço,

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S. Paulo)

Cl'ín.íca nrédico - cirúrgica ele OHJOS - (}uviclos. Nar iz - Cu rgantu.

Djplorna de ha'bilu acáo do Consehho Nacional de Ofte lmolog ia.
Oonsult.ório - Felipe SÇh011i{lt. 8, das 2 - (j hs. te!. 1�;)".

nesd:dência : - Consrelhe iro ;\Jafta, 77

DR. ROLDÃO CONSONI

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da

sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater irne

diatamente uuaesquer sinto
mas de alteração do m�smo.
Todo adiamento é perigoso,
Os rins executam o trabalho
irnpor tant issimo de reter por

filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do mico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta

riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, mais

ainda, cada pensamento e emo-

ção concorrem para a

produção desses toxicos.

Quando sãos, os rins
filtram esses elementos PARA Os

BEXIGA RINS E A

Pilulas DE-WITT
CIHURGIA GmRA], • AL'rA CIRcrWIA - l\IOJ,ÉSTIAS DE SBNHOR.\.S - l'AI{TOS

FOl'mado pela Faculdade de M�dicin.a .da. Ualjvel'si.da?-", el.e Sflo Paulo, �)\1de foi

Assieten'te por váríos anos do Serviço CLI'LU'glCO do Prof, Al íp io Correja Neto.
Círurgfa do e,ti)m.ago e vias hiJiar-es, intestinos delgado e grosso, tiróiele, rins,

s-,róstata bextau útero. ovár ics e trompas. Var-Icocele, hídroceíe, varizes e hérnia.
,",' , .." ,

COKSULTAS:
das 2 às 5 horas, ii Rua FelLpe Sclumidt, 2<1 (altos da Casa Para iso ) . Te!. 1.598.

HESID:fJNCIA: H�ta Esteves Júnior, 179; Te!. M764

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO I

CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

J'ormado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

-Clínica médica em geral, pediatria, doen
cas do sistema nervoso, aparelha geníto

urmãrto do homem e da mulher

A88tste. Técnico: DR. PAU1JO TAVARES

Curso de Rad!ologla CHnlca com o dr.

Manoe! de Abreu Campanarlo (Silo Pau

lo�. Especializado em HIgiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinptp rle R�I" X - Electro·

reI'liUogrBfla cllnlca - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise cüníca. - Rua Fernando

Macbado. 8. Fone 1.195. - F'lor-íanôpol ls.

DR. SAULO RAMOS
.Iilspeclal18Ú1 em moléstlaa de senh07a -

Partoe..

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: ...UI

mago, vesfcula, útero, ovários, apêndice.
tumores, etc, - CIRURGIA PLASTICA

J>O PERtNEO - Hérnia, hidrocele, v&

I1cocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varize8 - Fracturas:

aparelh08 de lI:êsso. Opéra noa H08pita1tt
de Florlan6poHa.

Praça P�lra e OIi..-elra, 10. FODe, 1.001.
HorArio: D.. U tU 111 horas, diariamente.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstíco precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo·
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
�\plica o Pneumo-torax artificia!
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Schmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

Dr. LAURO DAURA

,

nocivos e os eliminam do or

ganismo, SOb forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

.Rins e a Bexiga são fabricadas

para o fim especial de ajudar
os rins doentes, De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza lhes confiou,
Os toxicos acumulados são filo
trados <' eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friarnentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não

mais conseguem eliminar todos
os toxicos, Estes toxicos e prin

cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres mtensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pr la sensação de "V�
lhice". Os prirneiros s iut.ornvs

são em geral as torruran res

dôres nas costas. Os rins e st ào

então sobrecarregados e mO",·
mados - e como consequencia
vos assaltam estas ler r'iveis
dóres nas costas. As Pilulus
De Witt vão ler à sêde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua açao é indicada e

segura em todos os casos de.

Especialista em Doenças de Senho
ras - Vias Urtnárras.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barr-os, ela F'a

cuídade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado. médico e

cir úrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Ut.ero, ovários.

trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ováríos, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os d
í

s

túrbios da menstl'uação e da ester-ítí

da(le,

'I'rat.amen to moderno da btenot-ru ...

gia aguda e crõntca, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

contrôle endoscópico - Uretroscopía
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA -- DIATERMIA
-- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Fone: 1.663,

Residência Rua Tiradentes 7
(Sobrado).

DR. REMIGIO'
CLtNICA MFlDICA

Moléstias tnternas. de Senhoras .. Crt·

LIlçaS em Geral, CONSULTóRIO: Rua
fellpe Schmldt - Edlf1clo Amélia Neto,
rone 1592, 9 às 12 .. 14 às 17 horas, RE.

SIDltNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrurll:1a ., Ortopedia. CHnle. e Clrurgta
110 tm-ax. Parto!! ., doençu d., senhora.. ,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDl!lN,
CIA: Al1n1n:nt.. Alvim, 36. Fone 7111.

HELENA CHAVES SOUSA
ENJI'JilRMEffiA OBSTéTRICA

(Parteira)
Diplomada })ela Maternidade

de Florlan6pollit
atende chamados • '1u.I'I ....

hora
Praça da Bandeira, II - .ob.

(Antla'o LarIl:O 13 de ..ato)

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer-
IRREGULARIDADES

UR.INARIAS

o vidro Brande de Pilulas De Wítt, contendo duas vezes e mda a quan

tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

8n�ua Ev ��i��S��� nR I [ NT[
II PETISCOS - Roll-mops -- Herrings Pickles -- Cama":
roes recheados - Sandwichs -- Cebolinhas - Ovos de:'
tainha fumadas - Pernil -- Pasteis -- Empadas --

--------- ....;; Salame - Peixe frito, etc. etc.
.

Nas vésperas
da invasão

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAfiA
(por correspondêntia)

Paro propaganda do único método brasileiro.
o autor ensina gratuitamente por correspon·

dência. Cartas ao dr. Leite Alves.
CASA BRANCA - Esta de São Paulo.

Londres (B. N. S.) - O cor

respondente especial do "Dai

ly Sketch", aludindo às me

didas altamente significativas
tomadas por Berlim nas véspe
ras do assalto anglo-norte
americano à forta1eza euro

péia, diz que todas as organi-
I za�ões naticios�s e de infor
; mao, nos países ocupados,

,. controladas pelos respectivos
"quislings" vão ser abolidas

,devido a uma ordem urgente
. das autoridades nazistas.

As diversas sédes serão ocu

padas por uma nova organiza
ção fundada pelo doutor Gbeb
bles, conhecida como "Serviço
de Informação Européia", que
terá representantes alemães
em todas as capitais ocupadas
e cidades principais. Muitos
desses agentes já partiram pa
ra ocupar seus novos postos.
Estas ;medidas, adotadas em

vésperas de assalto aliado é
muito significativa. Provam

que Berlim não confia nos

"quislings, em casos de

emer-,gência, temendo talvez que
possam colooar suas organiza
ções ao serviço dos aliados, o

que não deixará de produzir
incalculáveis consequênc1as
nos defensores germânicos da
famosa "fortaleza",

TAQUIGRAFIA GRATIS, POR
CORRESPONDENCIA

Para difusão do único mé
todo brasileiro. a Associação
Taquigráfica Paulista ensina
por correspondência. Infor
mações: Prof. Paulo Gonçal-
ves -- Rua Sete de Setem,

bro 107, l' andar.
RIO DE JANEIRO.

i

i
I

f'TRIDALTEX··

Praça da Sé 371 2.° andar
Caixo 2624 Tel. 2·3080
Telegr.: "MATCO" • S. PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' ,--ALIÃNÇA DO LAR (L�DA_)lU e IgencI8 ua rança nao Inorreu, nem morr era II Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar

RIO DE Jf\N�IRO
Carl? Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

PLA.NO FEDERAL DO BR A.SI�

Resultado do sorteio realizado no dia 29 de Abril

de 1944 de conlorrr icade com o Decreto-Lei n-. 2.891,
de 20 <1� Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe

deral e grande número de prestamistas e
A

outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as lOS

truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Especial· Premiado o n' 0.656
065n-Mi!ht1r-PrimelfO prêmio no valor de Cr.s 10.000.00

656-Centena no valor de Cr.',$ 1.200,00
Inversão do milhar C656 no valor de Cr.$ 300,00

Plano Pepular • Premiado o n" 0.656
065n -Milbar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00
656-Centeoa no valor de Cr.$ 600,00

Inversão do milhar 0636 liO valor de Cr.$ 200,00

1

Nada compromete tanto a b ô

a aparência de um

cavalheiro como o apresentar-se com a barba por
fazer. Barbear-se com Gillette é tão fácil, rápido e

econômico, que realmente não há justificativa para
os que se descuidam no barbear diário. Habitue-se,
pois, a fazer a barba todos os dias. Isto terá, sem

dúvida, uma influência decisiva no seu sucesso - na

vida social e nos negócios. Adquira um aparelho Gil
lette Tech e exija sempre lâminas GilIette Azullegíti
znas - duráveis e abso-

lutamente assépticas. ::::::;:::::::::::::::::::::::>:::::::::: :':::::::::::: .. ::::::'::::::,::::::::: ::{::::::: :::::::::: o::}:�t::·
::.".:.

\���
::;='::
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o sabão

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZ.EI-4 IND-OSTRIAL-JOINVILI;-� (Marca regist.)

CONSEHVA E DESINl-'EUTA A SUA HOUJ�\

:

S�'3Ã� ylRCtAt
ESPECi�LIDADE �: J.,.. �..::::::::>'F

/

ette
Caixa Postal 1797 • Rio de Janeiro IA-G-11'

Nova York, abril - Serviço e autores. Foram investigados distrtbuícas e criaram uma

Especial da Inter-Americana) os casos de professores marti- profunda impressão. Pouco de
- Um documento que conta rizados e mortos pelas autori- pois, entretanto, os terríveis

como autores, artistas, advoga- i dades de Vichy, mancomuna- meios de repressão dos nazis

-dos, professore.s e mestres
I

das com a Gestapo. Os resulta- tas impediram a circulação do

franceses, unidos para comba- dos destas investigações foram jornal.
'

'

ter pela libertação de sua pá- mímeograrados e Iargamen:.e Foi substituido pelas "CH-

tria, apesar da brutal agressão distribuidos. tas aos .Franceses" um mensa-

por parte das autoridades ale- Desde o início este trabalho rio mimeografad-9 cuja publl
mães de ocupação, circulou r i- pela liberdade foi auxiliado por cação foi iniciada pelo [orna
centemente na França e toí I amigos e correspondentes qll' lista francês Jacques Decour,
aqui publicado pelo Serviço de .Iistríbulram publicações como que foi executado pelos ale

Informação e Imprensa F'ran- "Os Martires", a historia dra- mães em 1941. Publicava arti

cês,
'.

matica dos refens de Chateau- gos de escritores conhecidos

briand, 27 jovens franceses quel no mundo inteiro, mas que
"Nossa resistencía começou foram fuzilados pelos alemães permaneceram anonimes de-

'com o nosso regresso a Paris em represalia pela morte de pois da ocupação. Outros gru-]
em outubro de 1940 -diz o dO-, um oficial alemão em Nantes, pos seguiram a mesma ltnh.i
cumento - quando o povo cujo autor nunca se pôde aV8- de ação.
francês, que se achava espa- riguar.
lhado devido ao avanço alemão Professores da Sorbonne e (l:�

.

e estava dolorosamente choca- outras instalações educacio
do com a derrocada da França, nais reuniram-se e publicaram
poude reunir os seus perten- um mensario "Universidade
ces e se unir novamente." Livre "

que, nos ult.imos 3 anos,
Varias comissões nacionais continuou sua luta pela libe ,

foram formadas, diz o relato- dade. Ao mesmo tempo, um

rio. Foram publicados folhetos grupo de. escritores publicou
e proclamações para os profer,·1 duas importantes edições da

sores, magistrados, advogados "Imprensa Livre" que tora:n

"Este grande movimento -

diz o relatorio - une todos o� I <cPBano Alianca»
fr.anceses de valor sob um so

I Serie 6 número 9487 Cr$ 50.0(\0 00 Tipo liberal
lema - defender a ·França e Milhar de qualquer serie 9487 Cr$ 2.000,00 » J)

sua herança espiritual. seUl! Centena Cr$ 600,00 -» »

objetivo é auxiliar tO?OS os 9u- Inversão do milhar Cr$ 200,00 -» J>

tro� r,am?s de movimento ,dJ1 Inversão da centeno Cr$ 60,00 » »

resístêncta que, por sua vez, Serie 6 número 9487 Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
dão ao movimento intelectual Milhar de 'qualquer serie 9487 Cr$ 1.250,00 - J) •

sua maís valiosa assistência". j Centena Cr$ 300,00 -» ))

Inversão do milhar Cr$ 100,00 J> l)

Inversão da centena c-s 130,00 _lO »

E outros ,rêmios menores, de aeôr do com e Regu
amemo aprovado pelo Ministério da Faz enda.
l �

OBSERVAÇAO - O próximo sorteio reallzar-se-á no

dia 31 de M tio. (quarta-reíra), às 14 horas, de conformida

de com o Decreto-Lei 2.891.

Rio de Janeiro, 29 de Abril de 1944

VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal
Eduardo F. Lobo -Diretor-Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
que estejam com os seus titulos em dia, a virem à nossa

séde , para receberem seus prêmios, de acôrdo com o nos

so RegulamAnto

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514

SEP.�AS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SAN'A ROSA

------------------------------------------------------------------------------------��----------�---------------�----
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Está próximo o assalto conjunto
LONDRES, 7 (U. P.) .. OS RUSSOS LANÇARÃO OPERAÇõES DE OFENSIVA, EM GRANDE ESCAtA, NA FRENTE·

GERMANO-SOVIÉTICA. FALANDO, NA EMISSORA DE MOSCOU, o CORONEL GE�ERAL SlVIETANOV DESTACOU QUE TO�
DAS AS FÔRÇAS RUSSAS TÊM ORDENS PARA EXPULSAR O INIMIGO DO SOLO PATRIO E DERROTÁ·LO. REFERIN

DO.SE, AO QUE PARECE� ÀS OPERAÇÜES ALIADAS, DESTACOU QUE ESTÁ PI�ÓXIMO o ASSALTO CONJUNTO, QUE
TRARÁ A VITóRIA FINAL.

PERCIVAL FLORES

Significativas e sinceras homenagens estão sendo presta
das aos elementos do 14° Batalhão de Caçadores, que com

põem o contingente escalado para integrar a Fôrça Expedicio
nária Brasileira.

Os soldados catarinenses, cujo passado de glória, de inde

pendência e de abnegação patriótica os situou sempre' como de
fensores concientes da Liberdade e da Justiça, vão ter o ensejo
de víngàr o sangue das mulheres, dos velhos, das crianças e dos
marinheiros nossos, cruelmente chacinados pelos sicários nazi

fascistas, em barcos brasileiros que singravam águas nacionais
em méras missões de caráter pacífico.

O Brasil foi traiçoeiramente atacado, barbaramente ofen
dido. Aos seus filhos sómente caberia uma atitude: desagravar
a honra nacional ferida pelos senhores de uma nova ordem que
significa bem o retôrno à velha ordem da Idade Média e o es

trangulamento formal dos elementares preceitos de Liberdade,
de Justiça e de solidariedade cristã.

O soldado catarinense, que se bateu sempre por êsses sa- Prof. Marinósio, diretor do
Conjunto Folclóricolutares princípios democráticos, sem os quais não valeria a pe- Conforme vem sendo ampla-

na viver, quís, também, associar-se aos seus irmãos do norte, mente anunciada, realizar-se-á
no combate aos bárbaros que, um dia, sonharam dominá-los hoje a majestosa estréia, do
e reduzi-los à abominável condição de escravos. famoso AFOXÉ, com seu autor

Por isso, o contingente expedicionário que Florianópolis Prof. Marinósio Filho e seu
vê desfilar hoje pelas suas ruas constitue, além do mais, um

Conjunto Típico Vocal, no palatestado vivo de repulsa às desumanas intenções do perigoso co do teatro "Alvaro de Car
ê. cruelAinimigo. E êle, à conta dos seus crimes, vaiA:ne�moo sen- valho".
�Ir o pes_? das r:ossas armas e o valor do noss� apoio as _forças

_ Este original espetáculo tem Vendianas Naçoes Ulllda�, que, co�osco, �utam pela Impla�ta.çao de, despertado a mais viva curío
um regime �ssencIalmente, IpdesvI�velmente. d��OCri:ttlco, �ue sidade dos amantes da arte,
nos. proporC;I�ne larga e profícua era de paz jurídica e de pros- pelo que, desde ontem, a bí- Nova Ior�ue, 8 (U. P.) - A propósito do processo, que es

pendade, efetiva. . . . , lheteria do teatro está Iuncío- tá sendo movido contra a sra. Velva Lee Dickinson, com�r:E nos,. de maneira alguma, ,podenan;tos fazer JUs a ess� era
nando, e tem sido de bem con- ciante de bonecas, desta cid.ade, revelou-s� q�e a acusada �Olde prosperidade e de paz, que há-de surgIr. c0l:ll� a luz do dia, se sideravel a procura de íngres- detida, tendo prestado uma fiança de 25 mil dolares. A sra. DIC

não déssemos a nossa indispensável contríbuíção de sangue, de sos.
. kinson confessou que transmitiu informações ao serviço .secretodôr e de l�grimas. . . . _ O público assistirá à exibi- \, japonês, entEe janeiro de 37 e janeir? de .44, tend? recebido, em

As maes, os pais, as noivas e os irmaos d�s �oldados cat�- cão de instrumentos típicos várias ocasioes, "fortes somas de dínheíro dos Japoneses em
rinenses sabem, como o sabem todo� os Bra�lleIros, que, so- africanos como' birimbáu de pagamento de suas atividades e indenização pelos seus gas
mente r�ndendo êsse tributo, o, Brasil podera sentar-se, org�- barriga, �gogô-ag'uê (ou piano tos". Embora não e?p�cificasse .0 total daquelas somas, C? pro.).
lh,osa, digna e soberanamente, a.mes� da p�z'. ond_e a sua vo� de curia), atabaques, ganzá ou motor do Grande �un Fe�eral mf�rrh?_u que, ao ser detida, a
há-de fazer-se cIar� quando se. dls�utIr a obJetIvaçao. das 5 L2-

canzá (a viola nordestina). sra. Dickinson trazia consigo 18 mil dólares. Esclareceu-se que
berd'fdes estabeleclda� p�los pioneiros da Democracia na me-

O Conjunto Típico exibirá em suas atividades de espionagem a acusada e��r�g,a�a no-
moravel Carta do AtlantlCo.. _ , " _ luxuoso guarda-roupa, num mes de algumas de suas bonecas de lux?, como código", ��

A

Esta lut� pela .DemocrAacIa n�o e luta que Impl�ca ínte-
ambiente de rítmos harmonio- suas cartas aos japoneses, sendo gue muitas destas foram dirí-

resses pessoais ou momentaneos. E uma guerra d� �Id� e
. d.e sos e alegres

I gidas a Inez Lopez, em Buenos AIres.
morte pela Liberdade, de um lado, ou pela Escravidão mqUlsI-' .-- _

torial, de outro. Ou vencem as fôrças do Bem, com a sobrevivên-
..

Ór:··M�··s..,.··c&V'âí(ânft Desta vez. marchara-o SOAbre Berll·m.cia da Liberdade e da Justiça, ou triunfam as do mal, com a
ausente até meiados de maio.

I
I

subseqüente implantação da escravidão econômica, social e
._ _ .

polít�z ;s�o basta para destacar a grandeza da Cruzada, em Audição de piaDO
que se empenham as Fôrças das Nações Unidas, às quais se vai A provecta professora de
juntar o Corpo Expedicionário Brasileiro, condignamente re- piano, sra. Gertrudes Bus
presentado pelos bravos soldados Acatarinenses. . ,. . I eh, como habitualmente faz

E os que ficamos a lutar por esses mesmos prmcipios, jun- todos os anos, promoverá,
to às fábricas! na tribuna e na imprensa, repetimos para hoje, às 20 horas, no salão
os soldados da terra de Anita, nesta clara manhã de maio, do Lira Tênis Clube uma au

"que não é de festa nem de tristeza", as palavras de um poeta díção de seus alunos.
mineiro, que interpreta os sentimentos od Brasil: Teve ela a gentileza de

«Nunca Soldados foram tão amados, nos enviar o programa dês-
"Nunca o Povo esteve tão perto deles, se encantador serão musí-
«Nunca se compreenderam tanto!" cal, em que figuram parti-

II"_._.JJ_._._._. - ·_·_...-_·.........._.w....·.·_·_·_·....·.·_·.·.·_-J.·J"J"_·_·J"J_·_·_..•.•J_M.M
turas de Lízt, Dabelli, Schu-

Médico brasileiro operando em Londres mann, Streabbog, Yradier-

Londres, 8 (U. P.) - De disse em alemão "Auf wieder- Abbog, Becucci, Schubert,
acôrdo com o testamento do sehem", ele sorriu com tran- Wachs, Burgamüller, T s-

c h a i k o w s k i, Moskows
dr. Alvaro Pontes, conhecido queza, respondendo num tom

kei, Chopfn, Grieg, A. Napo-cirurgião brasileiro que aquí muito cortês. Foi trazido para leão, Carlos Gomes, etc.
se encontra a convite do Con- aquí com numerosos ferimen-

A audição de hoje provaselho Britânico, os ingleses tos, embora nenhum apresen- rá que, entre nós, existem
dispensam aos feridos nazistas tasse gravidade, De qualquer

numerosos estudantes de
os mesmos cuidados e o mesmo forma, teve os mesmos cuida-

música, aptos a compreentratamento que aos propríos dos e a mesma atenção que os
der os segredos e encantos

soldados britânicos, declarou médicos e enfermeiras díspen- da Arte.
ainda á "U. P." que durante sam aos feridos britânicos. P .

uma visita que fizera a um h08- recia ainda perfeitamente con

pítal londrino, teve oportuní- tente e á von.tade durante os

dade de auxiliar um cirurgião seus quatro dias de permanen
do "Royal Canadian Medical cia naquele hospital.
Corps" a operar um jovem Dr. Newton d'Avila
aviador nazista de vinte e três
anos de idade que se atirara de
paraquedas, depois do seu apa-

'

relho ter sido abatido '�em al
gum ponto do Inglaterra".

- "Não notei nenhuma ar

rogancía naquele jovem
acrescentou - pois quando lh�

Defensores da Liberdade

Operações -- Vias Urinarias -- DoEV1-
ças dos intestinos. réto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

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

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

Resid: Vidal Ra.mos, 66.
Fone 1067.
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Estreia hoje o

famoso AFOXE' expedicionário
Homenagem das Classes Conservadoras

A ASliocioção Comercial de Florianópolis. interpretondo o sentir
das Classes Conservadoras locais, tem o satisfoção e honra de con

vidar as exmas. autoridades cívís, militares e eclesiásticas. associações
de classe. exmas. família", e povo para comparecerem à solenidade da
inauguração de uma placa comemorativa da partida do Contingente
Expedicionário do 14' B_' C .• que se reo l izc r cí. na séde doquel o uni.
dade. no Estreito. segunda· feira. 8 do corrente, às 17 horas. A sole
nidade será honraaa com a presença do "xmo. s r, Interventor Federal.

Falará. em nome das Classes Conservadoras. oferecendo a placa.
o secretário geral da Associação Comercial de Florianópolis.

Choveu) bombas sôbre objetivos rumenos

Londres, 7 (U. P.) - Fortalezas voadoras lançaram inúme-
ras bombas sôbre os campos petrolíferos de Campina, 19 milhas
ao noroeste de Ploesti. De acôrdo com informantes autorizados,
em Campina estão localizadas grandes refinarias que fornecem
ao consumo cerca de trinta por cento de petróleo produzido na

Rumânia. Ainda durante a noite passada bombardeiros alia

dos, com bases na Itália, atacaram Turno-Severin, conhecida
como a "Porta-de-terro " do Da.núbio. Êsse ataque também foi
violento tendo ca.usado danos importantes às instalações in
dustriais e portuárias rumenas daquela região. De todas essas

operações, deixaram de regressar às suas bases 16 bombardei
ros e 8 caças aliados.

bonecas e era espiã!

Londres, 8 (U. P.) - Os primeiros ministros da Comuni
dade Britânica concordaram em que Berlim devia ser ocupada
pelas tropas aliadas - segundo divulga Broadbent, do "Daily
Mail". Acrescenta: "Os planos da invasão foram plenamente
examinados e os esquemas para a reconstrução da Europa o

estão sendo agora','. "Um ponto foi absolutamente esclarecído n
- Nesta guerra não se repete o grande erro da primeira. As:

tropas marcharão sôbre Berlim, que será ocupada".

Mudas de
eucelíptos I

Faltando selos
Rio, 8 (c. M.) - Devido a.

falta de selos destinados aos

charutos, várias fábricas desse
produto na Bahia, estão na imi-
nencía de fechar e dispensar.Rio,8 (E.) - O Horto Flo

restal da Gavea, no Distrito
Federal, produziu no corrente
ano mais de 1.600.000 mudas de

eucaliptos para distribuição
aos lavradores. No momento o

citado Horto dispõe ainda de
cerca de um milhão de mudas

podendo distribui-las gratuita
mente em quantidades regula
res, mediante o fornecimento
de caixas por parte dos interes
sados.

consequentemente,
pregados,

seus em-

Nasceram
duas onces
Rio, 8' (E.) � No Parque'

Zoologico de Niteroi nasceram
duas onças aumentando, assim
a familia de felinos que alE
existe.
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