
Esteja alerta junto do seu l'láji�l
LONDRES,9 (U. P.) .• A B. B. C FORI\ECEU .NOVAS INSTRUÇõES AO, POVO FRANCÊS PARA QUE�JJi�K��-��M:
ALERTA, JUNTO DE SEUS RÁDIOS� ESPERANDO IAS NOTíCIAS SôBRE A INVASÃO. A EMISSORA DE t-0�DRES Cllft),
MOU, ENTRETANTO, A ATENÇÃO DOS PATRIOTAS FRANCESES PARA' OS FAtSOS ALARMES OU NOTÍct\S�SEl\tFUNDA.i.
MENTO, ESPALHADAS PELOS NAZISTAS, PARA LANÇAR A CONFUSÃO E DESCOBRIR OS ELEMENTOS �1t I-RESrsTÊN.,
CIA FRANCESA. OS PATRIOTAS ,DEVEM TRATAR DE OUVIR AS NOTíCIAS DIÁRIAS, PROCEDENTES DA:�lNGLATERRA,

E ESCONDER, LOGO DEPOIS9 OS SEUS APARELHOS COMO MEDIDA DE PRECAUÇÃO.
Nova penetracão
russa ,

Londres, 9 (U. P.) - Os ale
mães admitem que os russos

efetuaram novas penetrações
nas defesas nazistas meridio
nais de Sebastopol. Segundo
informou o Alto Comando na

zista está aumentando a 'Tio-
lência do fogo da artilharia so-

viética. Os russos estão atacan-
do as posições alemãs com po-
derosas fôrças. Ano XXIX N. 9103

o
Atacado pelOS
russos
Kelsinki, 8 (D. P.) - O por

to de Kotha, na Finlândia, foi
atacado por vinte bombardei
ros de mergulho, da arma aé
rea russa. A operação foi reali
zada nas primeiras horas do
dia de hoje e causou danos às
instalações portuárias. Hotha
se encontra numa pequena
ilha, ao largo da costa sul da
Finlândia.

4) }U IS ANTIGO DiÁRIO DE SAN'rA CATAR IN A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florlanõpolis- Terça·feira 9 de Maio de 1944

A «contra-ofensiva» planeada por GmbbelslCadáveres empilhados às ceDt_eDas
L dr 9 (D P) O dr d

..,

f t Londres, 9 (D. P.) - Apesar dos esforços alemaes para
on res, ..

- r. gun o o pnmeiro m orman e, evitar divulgação de detalhes sôbre r e t b b dei ,

Goebbels chefe da propaganda das que se aprestam para ata- seria efetuada por via aérea . b. .

os ec n es om ar eros

. '. '
.'

' contra Fnednschshaven os operáríos chamados de Constança
nazista esta fazendo planos cal' a Europa Ocidental e sspecialmente por sabotadores . .

'
. - -

,
. _ . . para partíctpar na demolição e remoça0 de escombrbs decla-

para uma "contra-Invasão ale- adiar, por muito tempo, a aber- e tropas de choque. Em todo o .. .

mã", destinada a desorganizar cura da segunda frente. O diá- caso, trata-se de uma informa-
raram que as baixas devidas aos bo:nbar�elOs da. R�F asce�-

os preparativos de invasão an- rio suéco "Tidiningen", por ção do dr. Goebbels, que apa- d�ram a 4.000 pessoas, entre as quais muitos artílhetros antí-

glo-norte-americana, na Ingla- sua vez, afirma que os alemães rentemente nasceu duma ad- aere�. t h'
terra, Foi o que afirmou um devem dispor de 1.500 aviões vertência das autoridades alia- "ma. este��un a �lsse-me:
correspondente de um jornal de combate de primeira linha das para que fossem tomadas MUltas vítimas nao demonstravam sinal de lesão exter-

de Estocolmo, baseado em in- na frente ocidental. Na Itália, precauções, durante a noite,
na mas o sangue que saia do nariz e da bôca demonstrava que

formes atribuidos a círculos fi- os nazistas devem possuir 700 contra a ação dos sabotadores o poder explosivo das bombas provocara derrame interno. Os

dedignos de Berlim. Ao que pa- aparelhos. O mesmo jornal nazistas, que os alemães pode- �:�!;:;�es retirados dos escombros foram empilhados às cen

rece, com a contra-invasão, o acrescenta que 300 aviões de riam l�.pçar, de paraquedas,
dr. Goebbels esperaria causar transporte seriam suficientes sôbre a costa oriental britâ- ... -

-d d
'

confusão entre as tropas alia- para a contra-invasão, que, se- nica. a �UperlOrl a e aerea russa

B I Moscou, 9 (D. P.) - A superioridade aérea russa parece

Berlim, Brunswick, Belgrado e acareste As festas de garantida, .embora os alemães contem abastecer a frente com

Londres, 8 (U. P.) _ Berlim voltou a ser atacada violenta- t
poderosas fôrças. A ofensiva aérea russa estende-se sôbre as

mente, na manhã de hoje, por poderosas fôrças aéreas norte- 00 enl rotas de Sebastopol a Constanza, no mar Negro, para onde o

americanas. O ataque foi efetuado por "Fortalezas Voadoras" O contingente catarinen _

comando alemão, intenta evacuar fôrças, em barcos de 500 a

num intervalo de menos de 24 horas. Enquanto as "Fortalezas se para o Corpo Expedi-
800 tono fortemente protegidos por caças. Os aviões torpedei

Voadoras" bombardeavam a capital do Reicll, os "Liberators" cionário foi, ontem, alvo
ros atacam os barcos alemães, e os submarinos andam ativos,

atacavam Brunswick. A emissora de Berlim, por outro lado, das mais expressivas mani- �����ad�sa���mães diariamente lancem centenas de cargas de

anunciou que formações aéreas norte-americanas estavam festações de carinho da
/ aproximando-se do oéste. Durante a noite passada, as fôrças parte das autoridades e do

aéreas britânicas atacaram o centro industrial de Leverkusen e povo da capital.
várias posições situadas na França. Também foram bornbar- Raramente se há movi

deadas, na noíte passada, Bucareste e Belgrado, além das vias mentado entre nós tão

de comunicação nazista na Itália. volumosa massa popular,
toda ela eletrizada pela

da RA,F emoção pura e alta, ori
unda do mais ardente

Mais possante que a Paulo Afonso
Rio, 8 (A. N.) - Noticias de Goiaz adiantam que uma co

missão de engenheiros acaba de constatar que uma queda do
rio Paranaíba nos limites daquele Estado com Minas Gerais,
possue uma capacidade de um milhão de cavalos vapor, supe
rando, assim, de muito, a cachoeira de Paulo Afonso, Essa no

tícia causou grande sensação aqui.

Desembarque na Riviera italiana
Londres, 8 (U. P.) - Comandos aliados desembarcaram

na Rívíera italiana e destruírmn as novas defesas instaladas
pelos nazistas. O ataque (los "('omandos" foi efetuado no fim
da semana passada; sabendo-se que o mesmo consistiu de uma
série de desembarques em diVeI'SOS pontos da costa,

Caíu um avião
Rio 9 (C. M.) Foram divulgados em Natal, detalhes do

desastrd ocorrido com um avião da R. A. F. que caiu próximo
da cidade de Assú. Morreram, horrivelmente mutilados, os pi
lotos Ronald Jack Unden e Twilm Morris, que saltaram sem

paraquédas, e, carbonizado, William John Moin�-L que ficou no

aparelho, Os corpos foram transportados de aVIa0, para a ca

pital do Rio Grande do Norte. ,O �inistro, segundo o exat?e pr�
cedido no aparelho por um técnico norte-amencano, fOI moti

vado por uma faisca elétrica,

Será a 16 o grande desfile
Rio, 8 (A. N.) - Está definitivamente fixado para o pró

ximo dia 16 o desfile, na Avenida Rio Branco, de tôdas as fôr

ças que partírâo para o fronte, deutro em breve, isto é: a Di

-visão de Iuíantarla, Dívísão de Artilharia, Corpo de Saúde e

Hatalhão de Engenhalros- O presidente da República, de uru I
palanque especial, assistírá à passagem das fôrças expedíelo-:
uáeíns. Antes, no dia 13 de maío, a Divisão de _Artilharia furá,
no campo de Sericinó, pura o presidente (la República, uma em

polgante demonstração, exercitando-se em t��os �s MIlhões,
entrando em ação todas as peças, tal como se Ja estivessem em

plena batalha.

Pai espião, filho herói
Nova York, 9 (U. P.) - O Departamento da Guerra infor

ma que 'George Sylvester Viereck Jr. filho do conhecido escri

tor e propagandista germânico que cumpre pena de prisão
como agente nazi, morreu em ação na Itália, em março.

patriotismo, para, em pra

ça pública, manifestar o

sentimento que na alma
lhe palpitava.

Esses moços, que, ontem,
desfilaram, entre bandei

ras, «vivas» e flores, têm

agora a certeza de que a

Pátria lhes quer com o

mais santo e acrisolado

üesesperada contra .. ofensiva japonesa
Kandy, 8 (D. P.) - Anun- mânia, os britânicos dominam

cia-se que as fôrças jàponesas as montanhas que se encon
abriram uma contra-ofensiva tram ao sul da estrada de
geral na frente de Kohima, Maungdaw - Butidaung, após
realizando uma tentativa de-I uma retirada estratégica na

sesperada para retomar as po- referida via,

����s �������a�o�elo��m���!� I õ--mãTó·r·gênêr;r--�
travados na última semana. da América
Foram registrados fortes ata- Rio, 8 (A. N.) - O general
ques nipônicos nas colinas ao Demerval Peixoto, comandante

ração. norte de Kohima nas quais os da Sexta Região Militar no
São os dignos soldados aliados penetraram há algu- dia de ontem assinalando a

do Brasil, que, ao lado mas semanas e dominaram os data da mort� do marechal
dos demais aliados - sem pontos fortificados japoneses, duque de Caxias, baixou 01'

exceção aerili uma! -- vão afim-de limpar a área antes dem-do-dia, declarando: "O
beter-se pela restauração que cheguem as "monções". Os duque de Caxias foi o maior
da Liberdade, espezinhada assaltos desfechados pelas tro- general da América".
pelos fanfarrões totalitá- pas nipônicas custam-lhes per-
rios, que, tendo castrado das desproporcionais, o que Camisas, Gravatas, Pijarnes

O lel�la-O obteve grande êxito a conciência dos seus res- vai facilitar a eliminação de Meiasdas melhores, pelos me

pectivos países, tentaram alguns dos bolsões japoneses
nores preços só na CASA MIS·

Belo Horizo.nte, 8 (A. N.) _ Con1Unicam de Uberaba que impor a mesma e envile- existentes em vários pontos.
CILA NEA - Rua Traiano. 1 �

se realízaram ontem, na fazenda modêlo "GetÚlio Vargas" cedora amputação aos de- O comunicado diz que a luta ."-·P·_'ã"-·s··-C·-o···a"····m-···;-II"'-.;Ot
....

a-··r-
........._

leilões de gado zebú selecionado pelos técni�os �o govêrno mí- mais povos. 'em tôrno de Kohima prosse- li
neíro. Os leilões alcançaram sucesso, [amais VIsto em qual- Pata a fren:e! gue, estando a artilharia [apo- Belém, 8 (A. N.) - Cêrca de

quer outro ponto do país. Basta dize; que um bezerro de nome
I

Para a glórIa! n�sa muito bem em�as8:da. dois m�l sold�dos de terra, mar
"Grilo" com' apenas 10 meses de Idade, alcançou o elevado

I
\ Nao se tem qualquer índica- e ar, inclusive norte-ameríca-

preço de 300 mil cruzeiros, sendo que outr?s exemplares tam- Faça uma aplic�ção de, S�R. : çã? ,sôbre se os japoneses estão nos, f�zeram a "Páscoa", na

bém alcançaram preços elevado�, que vartaram en.tl'e 100 e. DONIL, o prepara.do l!q!lld?, utilizando tanques em seus no- manha de ontem, enchendo li-

200 mil cruzeiros. As arrematações alcança;r1am a cítra, nunca I que refresca, amacia e hígíení-. vos contra-ataques. Na frente. teralmente a Basilica de Nos-

atingida, de um milhão e novecentos mil cruzeiros. I za a pele. I de Araken, no sudoeste da Bír- sa Senhora de Nazaré ..

amor.

Aonde quer que êles fo
rem, sob outros climas,
através das heróicas vicis
situdes da luta, saberão

que aquí fica um povo que
lhes almeia os mais viri

dentes loiros; e. quando
alvorecer o dia da Paz, os

espera para lhes tributa.r
maiores e mais fulguran
tes provàs de afeto e admi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rua João Pinto n.? 13

T@l. l022-Cx. posta] 139 A declaração dos diretores não for completo. A mutila-
dos jornais americanos a Ia- ção do uotlcíárío, que os jo .r-

vor da liberdade de Impren- uaís põem ao alcance do
sa representa, sem dúvida, público, exprime uma das
uma reivindicação básica, modalidades mais violentas
sem a qual a verdadeira de- de censura, quando parte
mocracía jámnis poderá viu- das autoridades, ou, uma das

gar. Um reg-ime de opinião negações mais ostensivas do
{�xig'e Imprensa livre e res- senso de respousabllídade,
pOnSé1YeI. Estti chn'o que o quando 1)31'te dos prõpríos
exercício tht Iíberdade implí- jornais.
cu �;eJlSO de responsabílída- J.. Iíberdade de imprensa
üe, e, no que concerne aos não depende, pois, apenas do

[ornais, um tios pontos mais govêrno, Essencialmente, Os foto'n f� Importantes, em que êsse depende dele, visto que, na Ura OS e
H ()� orhel nRIII. mesmo não pu- seus?f tlet resPOn�.,)abi1idade se Yid3t, potítíca, são °t' g'O\I·er. O'y&:5 t

'

fI
blf cadns, Dia serão devolvi. mam es a, J'eSI( e no dever nau es que, no uso ItO PO{ er, ..,;1 OS C!lf ogra OSdos de oferecer ao público Iníor- em últhun análise, contam.

I U' Comprar, vender ou a ugar

.

mações exatas e objetlvas. 3'1l1s, a liberdade de Impreu- Nova York, abril (Inter-Ameri-
A direção não se responsa-

A opinião se alimenta, antes sa depende nos seus frutos só na cana) _ Os grupos encarrega-
bilha pelos conceitos erníts dH tudo, pelas notícias, que da própria qualídade da imo

I dos de levantamnto de mapas e

� dos noa artigos assinado. são postas ao seu alcance. prensa, Entretanto, jámHis II fi (l. [RVIOOD JI fotografias de reconhecimento

B
Levar 110 conhecimento do se (leve perder de vista que N \DL unu das Fôrças Aéreas dos Estados

, ..- 4*_. ---••mml_.c__a:, povo notícias verdadeiras, Imprensa idônea não pode

I
[a maior organização no Unidos já fizeram milhares de

------------- transmitídas pelo menos. de surgir onde o pensamento gênero nesta c(lpital] quilômetros de vôos, para ope-

D IS50LVE boa-fé, constitue uma das estiver subordlnado fi. inte- rações "in boca", tendo recebi-'. maneiras maís eficientes de resses de partidos ou regí- Rua João Pinto, 4.
do muitas medalhas e conde-

habilitar ti, fine se forme, no mes, Havendo liberdade, ha- Fone 775.
corações, pelos seus feitos sô-

ACfGORDUR'AV Estado, uma concíêucla es- verá bons jornais, e também bre território inimigo.clarecída, -enpaz de erttícar e máus [ornais. �ão havendo Antes de um objetivo ser

I
[ulgar em fnnção de elemen- Iihel'dlltle, n prôpr'ía ímpreu- Está à venda bombardeado, os fotografasMu'ltos' QU·. OS por Me"'s tos idôneos sn honesta encontra supre" .

t. , ,.

lo «Restaurente Pérole». Para precisam en rar em ação para
v. é demasiadamente gorda? Não gos- lUaS. é evidente que um mos, senão, ínvencíveís 01ls·" determinar se os mesmos me-

taria de ter o corpo das belíssimas Es- noticiário ,.",l'() ,'1(["'..1°1'0 não táeulos 1"al'H cumprir SWI mais ínlormeeões d'·fl·g,·r se ao '
'

trélas de Cinema de Hollywood? Um
,,- ,� , 1 J

•

recem O esforço do ataque aéreo
médico da California que presta assís- existe som Ilherdade para missão, e o número de maus prcprieté rio na prara üutnze ali d b A

tencia ás estréIas e aos mais famosos , l , la o, em como expor as suas
artistas, descobriu um método rapido conseguí-Io, pois que não é j 01' U a i s necessàrfameute

n. 22. __ florianópolis. fôrças no mesmo. Depois o
e seguro de dissolver a gordura sem re- verdudeíro () nottcíá I (']'e8, (',fi.
correr a dietas drásticas ou a exercicios

' , .... arro flue , V.-14 ,ataque, segue-se o reconheci-
excessivos. Esta descoberta, chamada menta, que vai mais uma vezFormode, promove nova saúde e

VENDE SE b 1energia ao dissolver a gordura de modo '

_.

um unMga ow

I,' determinar os danos causados
que v. se sentirá e parecerá mais jo- J. na Av aura
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas ,

.

e, mais tarde, para verificar se
3 vezes ao dia. Formode é um pre- Para eliminar manchas do rosto, sardas, panos, cravos, Ramos 94 Ver e tratar na h I t

-

parado garantido para remover o ex-
' .

,
OUve a guma recons ruçao; na

cesso de gordura. Peça Formode, espinhas e s uo r excessivo mesma rua, n. 86, das 17 as afirmativa, deverá opinar sô-hoje mesmo, em qualquer farmácia. A 18 horas 15v IS
nossa garantia é a sua maior proteção,

. .' bre se há necessidade de novo
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio SARD ( 1\ NJ IL V d 1 tacho de bombardeio.
Ve,!� .� prescrição médica

.

"

j_'
.

.

en em-se ferro galva.!, I?e intervalos em i�t�r�alos

M h
nizado , de 2 mts. de compri- regulares, os portos irnrmgos,

aravil as menta por 1 de largura: e tarn- fábricas de aviões, comunica-
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri-

bém uma turbina de 6 'cavalos ções ferroviárias e aérodromos

d
·

di cada na rua Lacerda Coutinho, 15, A' venda na de fôrça. Entender-se com o precisam ser fotografados paraa Clfur6 a
Farmácia «ESPERANCA». sr. Francisco Nappi, na rua localizar concentrações, movi-

Londres (B. N. S.) - Os cí- Deodoro. 15v.-13 menta de equipamento de tro-

rurgíões - oculistas britânicos na rua Conselheiro Mafr a, n. 45. - Fone 1642. pas e escolher os alvos que de-
estão socorrendo centenas de Não tenhas dúvida em de. ,ven: ser bombardeados em prí-
pacientes vítimas de ferímen-

. � nunclar um "qulntl)-coluna", melro lugar.
_

tos de guerra, que receiavam

U
· · -

f t t ' b t� d por mais que pareça teu aml.' Para as operaç�es de ofensi-

perder a vista para sempr� -) ma op I n Iao o r rrnm·en o Com � i ��, go; nlo merece tua estima 11m I
va, estas fotografI,a� determ�

escreve o "Sunday Chromcle" I
ú Ia II li I "�l traidor d. PÃtrlL (L. D. N.). nam o local e a fOIça das um-,

e,os progressos da cirurgta bri- Nova Iorque, 8 (U. P.) - A1c.riaria, o ,império. �o. n�ono.pÓo- ." .Içlade�que.vãoseoporàsnossastanica nesse terreno teem dado i teoria de que todos os trans·· 110 desLrmdor da lllIClatlVa pl"-jR E N N E R e fOIneceI �a�as em grande
resultados miraculo,so.s. Sir Ian I porte�

aéreos para � exterior va�a. e �riador.da in�rcia e l1a-1 esc3:la dos objetIvos
_

sôbre os

Fraser, chefe da cllmca da fa- deverao estar nas maos duma ralIsla llldustnal. . Os trans-I quaIS os atacantes vao concen-

mosa Casa de Saúde St. Duns- empresa de grande vulto, é vi- portes aéreos, disse, não elife- trar o ataque.
tan, disse recentemente que de gorosamente criticada pelo sr. rem comercialmente dos tran'1- Grande número de heróis
500 casos de cegueiva aparen- William Jackson, vice-presi- portes maJdtinws, ,f,erroviarios foram mortos nesses vôos de
temente total, um terço foi dente da United Fruit Co, por ou qualquer outro negócio de reconhecimento. O sargento
curado por meio de operações, ocasião da segunda sessão pie .. transportes, e um ato governa- David A. Barker, fotografo de

que teriam sido impossível nos nária do Consêlho Permanen- mental, nesse teI'l'enO, contrá- uma, unidade, foi morto sôbre
dias anterioves à guerra. Uma te das Associações Norte-Ame- rio ao desenvolvimento da in- os ceus da Alemanha, quando
aita percenta;gem de êxitos tem ricanas, de Comércio e Indús- dústria particulal', viria fazer em serviço, justamente no dia
sido alcançada particul'armen- tria, realizada no Hotel ViTal- com que subsistis.sem cert'lS �m que completava 21 anos de
te na restauração da vista cujo dorf. Expressou que ninguem condições, que lutamos no mo- Idade.
olho teve o iris destruido por pode aceitar tal teoria, que, mento por clistruir". Foi condecorado, por vôos
estilhaços de vidro. Em muitos eficientes sôbre o território
ca;sos, as vítimas de raides aé- FARMACIA ESPERANÇA inimigo, tendo-lhe sido presta-
reos fomm operadas quando do Farmacêutico NJI,O J�A US

das homenagens postumas, en-
toda a esperança parecia perdi- Hoje e amanhii seré • sua preferld.

tre as quais a Ordem de "Pur-
da. Esses pacientes inclúem »ro.......clonals e Mtraol{elras - HomeopaU.. _ PertlUlllarl.. pIe Heal't".
membros da "Homa Guard" ,

Artlll'o. de borracha. Conhecido como um dos mais
trabalhadores da defesa civil, O•••ot.,...., • exata observànda no receltu.trto mMIClO. ousados fotografas do exército,
bombeiros, policiais, bem co- PREÇOS MÓDICOS. o sargento Bark!er, atravessou

���ça:�����t�n��:heres das

ft Luflwafle esta' por bal·xo ;O��U�d�U!t�:;��ê��ale��an��
O enorme progresso no tra- « » , sua máquina fotográfica. Ape-

tamento das injúrias dos olhos � 'TRAJES nas com oito anos, ganhou a

é um dos aspéctos mais extra- Nova Iorque, 8 (U, P.) - O ministro da Propaganda do PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480. primeira câmera e desde então
ordinários da cirurgia britâni- Reich, dr. J. Goebbels, acaba de fazer uma revelação sensacio- CAPAS: evidenciou a maior vocação" G_ZmARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
ca atual conclúe o jornal - e é nal. Na publicação "Das Reich , o responsável por um dos mais COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170. para a sua arte.
agora possível dizer que não importantes ministérios da Alemanha, admite ser obvio o facto MILITARES Cr$ 320.,00 "Nasceu para ser fotógrafo",
existe quasi paciente, mesmo de que os aliados tenham obtiçlo superioridade na quinta arma PANTUFAS Cr$ 29,OD declarou a sua mãe, sra. LaUta
t d ceg'uel'ra tempora' so'bre a autrora famosa "Luftwaffe". Não obstante a conhecida PULLOVERS de Cr$ 58.00 FI' " t b'razen O a' .

-

COSTUMES d9 Cr$ 390,00 a 480.
UI' ong, ,e morreu, am em

ria, que seja totalmente irre- figura do nazismo friza que as fôrças aéreas teutas "não foram
SAP�TOS de Cr$ 50,00 a 265.1 como fotografo, no seu posto

parável. banidas do ar". AGENCIA: PEDRO SOARES __ 9 de serviço".

A-SS1NATURAS
Na Capital:

CrI
Cr,
CrI
CrI

Número �vulso CrI

Ano 70.00
(0.00
20,00
7,00
0.30

Semestre
Trimestre

� Mês

No lnterior :

" Ano CrI SO.OO
�<

Semestr-e Cr$ ,(5.00
Trimestr .. "rI 25.0n

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con.

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de caserniras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins 'e aviamentos
para alfai-J.tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajea.
melhores fábricas. A Cas(l .,A CAPITAL" choma a atenção dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

....................._ I � I _ �
I

"
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;Vlda Soclali os japoneses
.
:-

••••••••f ........ Kandy, 7 (U. P.) - Em sua

ANIVERSARIOS nova ofensiva, os ingleses já
Passa hoje o natalício do nosso expulsaram os nipônicos de im- GH�gório nasceu na fazenda

prezado conterrâneo sr. cel, Aris· portantes posições em tôrno Arianzo, perto de Nazianzo,
tiliano Ramos, ex- interventor fede· de Kohrma. Embora as novas pelo ano de 330. Uma esmera

rol, atualmente residindo no Rio

de Janeiro. posições conquistadas não te- da educação moral e intelec-

.. nham sido localizadas com pre-
tual preparou-o para a sua Iu-

Hoje festeja seu c.rríverudr ic a .iisão, sabe-se que os britânicos tura grandeza como bispo e

gentil srita. Iêda Orofino, filha do contiuuam sua investida. N;1 santo. Em Atenas, onde conti-

sr. Luiz Orofino. .

d t d
•

irea e Imphal, continuou ter- nuava os es u os superiores,
'ível a luta contra o arco ocí- veiu a conhecer o grande Basí-

Completa hoje 3 anos a menina

Sueli, filha do sr. Amir S. Brito. lentaI, bem como a léste de lio com o qual, de ora em dian-

_(anol.a.toni, algumas milhas te, deveria ligá-lo uma amiza-

10 norte da planície de Impal, de que durou até a morte. Aca

ll:d,e tropas indianas têm in-I bados os estudos, Gregório vol

Itgído grandes baixas aos ja- tou para a casa paterna, Seu

ioueses, especialmente ao sul pai que era bispo de Nazianzo,
'a planície e nas proximidades ordenou-o sacerdote, embora o

ie Bisshenbur. Os chineses, filho pouca inclinação sentisse

jue avançam pelo vale de Mo- para esta dignidade. Êle teria

Juvenal Farias, sub- �aung, venceram e ultrapassa- preferido dedicar-se aos estu-
Polícia do Estreito, I" d

-am as defesas nipônicas nas
c os e exerC1C10S a piedade na

}roximidades do rio Lahkram solidão. Entretanto, teve oca

em sua investida para o sul' sião de fazer as pazes entre

procedente de Ingahtawang.
'

seu pai e um grupo de católi-
cos que achavam. que o bispo
não estava bastante decidido
na sua profissão da fé. Mais
uma vez, contra a vontade do

próprio Gregório Basílio Iê-Io Ibispo. E para reorganizar a

Igreja em Constantinopla foi
chamado para lá, tendo que

19AI'fIlAR. aceitar a dignidade de bispo da-
RLTOf DA COIYFtITARI4(IIIPlIffYIIO I quela cidade. A sua atividade

I enérgica em pról da ordem
... ....;;;-.- ;;;..,;;;==========õõl criou-lhe muitos inimigos e êle

teve que enfrentar, mais de
uma vez, o perigo de ser assas

sinado. Quando uns bispos pou
co escrupulosos afirmaram que
a eleição de Gregório para
bispo de Constantinopla não
tinha sido legal, este renun

ciou e retirou-se para a fazen
la de Arianzo. Teve agora o la
zer desejado para seus traba
lhos científicos e a prática da
ascese. Morreu pelo ano de 39fl.

dia!o santo do
S. GREGóRIO DE NAZIANZO,

BISPO ); DOUrrOR DA
IGREJA

•

A srita. Azenir Cardoso, filha do

sr. Numas P. Cardoso e aluna do

Inst. de Educacão. faz anos hoje.
•

Decorre hoje o dia natalício do

sr. Orlando Filomeno. conceituado
cirurgião dentista;

•

Hoje o ar ,

delegado de
faz anos.

•

A libertação
de Ghandi
Bombaim, 7 (U. P.) - ().mae

.atrna Gandhi, que fôra inter
lado há cêrca de 22 meses, no

Casamentos:
.alacío de Aga Kham em Po-

Realizou.se hoje. por procuração, .)na, deixou sua luxuosa prisâ ..�,

'o enlace matrimonial da senho'l podendo agora ser considerado
rinha Célia Rosário Carneiro da homem livre. Gandhi parecia
Cunh�. filha do sr. ceI. Silvino E. I alegre, embora sua fisionomia
Curne íro da Cunha e da exrno .

I
.

t
sra. d. Consuelo Richard Carneiro l::lxasse ransparecer eXaU'3- •

da Cunha, com o sr. Alvaro Feo- .ao. O govêrno britânico conce-
Aereo Clube· de

11050, c.lto funcionário da Corri- deu ao Mahatma liberdade in- Santa Catarina

p��hia Va�e. do Rio Doce. Os atos condicional a conselho médico De ordem do sr. Presidente
�:lVlI e rehgloso, que f0ram efe· d

.

d t bíd 'd 1 O

tuados na residência dos pais da epois e er rece 1 o o seu bo- � e acorc o com o art. 5 do re-

noiva, tiveram como paraninfos. letim de saúde a noite passada mlamento baixado com o de

respectivamente. o sr. major Elpí- Sua discípula Madeleine Siad. 'reto federal n? 11.278, de 8 de

dio Fr��oso e sra. Marieta Fragoso. bem como dois médicos índia- 'aneiro de 1943, faço publico
dr. Marlo de Carvalho Rocha e

·1 h h b
sra. Georgina B. Richard, represen- r : OS, que � acompan aram em ·lue se ac a a erta a matrícula

tada pela sro, Amélia Richard da! sua reclusão, também foram do Curso de Pilotagem até o

Rocha. por parte da noiva; dr. João I .iostos emliberdade.Conquanto dia 10 do corrente mês.

Linhares e sr:,," rep�esentados pe+e J grande líder nacionalista da I Na séde social a rua TRAJA-
sr. e sra. JaIme Llnhares e cel, r dl 1

. NO S
_.'

Silvino E. Carneiro da Cunha e
11 la ograsse sobreviver ao 1 , obrado, serao os interes-

sra.., por parte do noivo; cal, Silo ,eu nono e último jejum, reali- sados atendidos, todos os dias,

vino E. Carneiro no. Cunha e sra. zado no ano passado, sua saúrJe das 11,30 às 12 horas e das 17

Dulce C. da. Cunha C?,bral. por ':em sido, desde então muito às 17,30 horas.

parte da riorvn ; dr. Jose do Potro·
pr cá

.

'

Af
'

V·
cínio Gallotti representado pelo dr. E!. na.

_

cnso elga, seu.

��:;:���!�:!a�;�o�� eC:���:'C'-ÃRo-TO-AO-ZO_E(fS--()�D()-O°
- o

-DO-IAO--
Ap6s as cerimônias, a noiva se

guiu de avião para o Rio de Ja· HOJE 3a.feira HOJE
neiro.

(lHEDESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO A's 7,30 horas:

Grandioso espetáculo de Téla
Na Téla

�reston num drama de palpitante atualidade:

Anjo da meia noite

E SallarA di Cam. Disposta para lulll

Seu Hgado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre 1i

vremente, os alimentos não são digerida.
e apodrecem. Os gases-incham o est6rna

go. Sobrevém a prisão de ventre. Voe!

sente-se abatido e como que envenenado..
Tudo é amargo e a vida é um martÍrio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.

extraordinariamente eficazes.Fazem cor

teI' esse litro de bilis e você sente·se dis.

posto para tudo. São suaves e, contudo"

especialmente indicadas para fazer a bilis

correr livremente. Peça as pílulas Carter.

Não aceite outro produto. Preço: Cr, $ 3,00.

e Palco:

Roberto

No Palco
Um novo ritmo! A sensação do

Conjunto TíUico Vocal
Preço Cr$ 5,00 e 2,00 «Imp. até 10 anos».

momento!

Folclórico

(lHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas:

Mickey Rooney e Kathryn Grayson em

A .�ecret��ia de Andy Hardy
Uma dellclosa comedia com a família mais cotada do cinema

COMPLEMENTO l'TACIONAL (Cooperativa)
Preços: Cr$ 3,00 e 200 -Livre de Censura

itírõi-S-eaõ-W·íii·ãi·--··
Rio,S (C. M.) - Possidonio

Vieira da Costa, na viagem da
barca "Gragoatá" do Cais
Pharou:x para Nite.roi, atirou
se ao mar. Um passageiro, que
se soube depois ser o comercia
rio Aquiles Rocha Melo, atirou·
se tambem as aguas e salvou
da morte certa o quasi suicida.
Possiodonio foi conduzido á

Delegacia da visinha capital
onde declarou ter tentado con

tra a existencia por motivos

�ue preferia silenciar,

O maior sucesso do ano na Capitl\l da República e em S.
Paulo, e, domingo próximo, em Florianópolis, nos Cines

ODEON e IMPERIAL:

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

Quantas ':loces recardações daqueles bons tempos de outr6ra!
RECORDE O PASSADO I

Dr. Newton d'Avila
Operações" Vias Urinarias·· Doeri
ças dos intestinos. réto e anus

_. Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana '

Fisioterapia ._ Infra.ve;melho.
Consult: Vitor Meireles, 28.

At�nde diariamente às 1l.30 hs. e,
a tarde. das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

......J'..""'......,_,...._ ...._....- .....-_....- __,.-'-"_......._-.�.....w..-�

Nova ofensiva
em $ebaslopol

Londres, 7 (U. P.) Os Londres, 7 (D. P.) - Os ale-

guerrilheiros jugoeslavos con- mães admitem que os russos

tinuam atacando os nazistas lançaram nova ofensiva na z»

em. diversos pontos da Jugoes� na de Sebastopol. Segundo a

lavra. Em sua contra-ofensiva emissora de Berlim, os russos

que está anulando os êxitos estão atacando as linhas na

obtidos, nestas últimas sema- zístas naquele setor com inau-
, ,.

dita violência.
nas, pelas forças germamcas.1
Informações oficiais contir- --------.................,.-_.....

mam o cêrco de Markon-Jigk-
•

rad, que está sendo atacada de ALVARO R "MOS
tod�s as direções pelos guerri-]

11
lheíros do marechal Tito. CIRURGIÃO-DENTISTÀ

uvIfõs··-·-·······-····"''''''' Rua Vitor Meireles, 18

USADOS
Compra e Ven.da
�iteratura, Pedagogia, Psico·

logIa, Matemática, Direito, En·

��nharia, Me�iicina. Topografia,
Cmematogr afIa, Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

<\érea, Geodésia, Física, Quí
1

nica, Mecânica, Carpintaria,
�tc, etc,

O./L. ROSA
Rua Deodoro. 33

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

Foi etacaClo O
Passo de Ca,lais
Londres, 7 (U. P.) - Bom

bardeiros da Nona Fôrça Aé
rea norte-americana atacaram
esta manhã o Passo de Calais.
Participaram no ataque apare
lhos Liberators que foram es

coltados por máquinas de caça
do tipo Mustang Lightning. O
bombardeio foi efetuado com

pleno êxito apesar da oposição
oposta pelas defesas anti-aé
reas nazistas.'

IA CONHECE

II
a1it/I f440 fie

I\.OLYNOS,?
Que prazer! Ter uma denta

dura resplendente ..• e uma

bôca fresca e sedutora, usan
do Kolynos! Kolynos tem

uma Triple Ação: limpa, re
fresca e embeleza .• _ dando
aos dentes um brilho que
faz realçar a sua aparência.

Economizar pneus
WASHINGTON - (INTER

A.�ERICANA) --;- Os propríe
táríos de automoveis dos Esta
dos Unidos venderam ao go
vêrno mais de 10 milhões de

pneus sobrecelentes.
Estes pneus representam re

serva de mais borracha de
imensa utilidade para as ne

cessidades de guerra, vindo,
com a incrementada produção
do hemisfério, contrabalançar
a perda das fontes de borracha
do Extremo Oriente.
A entrega dos pneus obede

ceu a uma ordem do Govêrno,
o qual determinou que ne

nhum proprietário de automó
vel podia ter mais de 5 pneus
para cada veículo. Cêrca de me
tade dos pneus recebidos são
utilizaveis ou estão em condi
ções de vir aservir depois de pe
quenos reparos. Os restantes
demasiados gastos pelo uso irã�
ser convertidos na borracha
para novos pneus ou outras
necessidades da guer;a.

Os proprietários de automo
veis dos Estados Unidos só po
dem adquirir pneus novos ou
reformados mediante certifica
do d� necessidade passado pelo
Governo. Sao também obriga
dos a verificar periódicamente
do estado dos pneus dos seus
carros para se certificarem do
cuidado com que êles vêm sen
do tratados .

us�-o COM CONFIANCA
""

-

O cêrco de
Markon-Jikrad

.

Hem tudo que é muito é bom
A ingestão de grànde porção de

água, maior que a exigida pelas
necessidades do organismó, obriga
a grande diurese e sudação exa·

gerada, com o que se perdem soes

que nos são indispensáveis.

«Salão americano(
Recen temen te instaladO

nesta capital, para ondu
lação permanen te, equi.
pado com todo conforto,
Ja está funcionando o
<'SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço ga'rantido"(1
�
� autoridades responsiveia pela

fiel execução das Estatísticas MiU
\.ares �odem exigir, sempre que hotl·
ver duvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada I.·
formante prove o que declaro.. A
má-fé constitue crime contra II _

".ranea nacionaL (D. E. 11.>_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIRURGIA GERAL - ALTA CnWRGIA - 1I'lOL:f;STIAS DE SEN,:I:IORAS - PAltTOS

l' or.mado pele 1<'acuWaoe ele JV1ed1{!Ül� ,da. Urnversidade d,e .::lao Paulo, onde fOI.

Assistente por vários anos do Serv iço Ci.rúag ico do Prof. Alipio CO,[rel.a ,Neto..
Cirua-g ia do estômago e vias bíd iates, íntest.nos delgado e grosso,. ttrô ide, rms,

próstata bexíga útero ovário", e trompas. Varicocele, hídn-ocele, varizes e hérrna.
, "

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua F'el ípe Schm.ídt, 2,1 (altos da Casa Paraiso). Te!. 1.598.

RESIDJ1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 17!J; Te!. 1I17G4

DR. ROLDÃO CONSONI

MADEIRADR. NEVES11 entrada é p!Jga � do, arremata com precisão pa- acertadamente, pune a falta
, .

U e ra O fundo das redes, conse- máxima; Honório, encarrega-Ha dias da semana passada: guindo, desta forma, consignar do de cobrá-lo, envia o balãolendo o_u melhor relendo o de- o 1 o tento. ao reduto final guarnecido por
�re.to-Ie� federal n. 3.199, q�e I A. torci�a alvi-negra aplaude,Miltinho.1 egulariza o esporte. no Brasíl.: o feito brilhante do impetuoso I Êsse tento deu ensejo a que

!"one: 1.4.61 - Re"'dêncla: Rua \'J'�sldente Continho, �3.

deparei com.um artigo em quej"center-forward". 'os "meninos de ouro" se reaní- M-A"--R--IO'� WENDHAUSENreza que os jogos_da categoria Ataca o Avaí e Heinz, ao ten- 'maram, para novamente apre- OR.
d; �madol'es �erao real:zados tal' defender um "s h o o t" ciàrmos um jogo movimenta- <DIplomado pela Faculdade Nac. de Mec lclna da Universidade do Brasil )

5;O?I� O controle das entidades I manda a pelota a escanteio. Ida. à;x.tnterno do Serviço de Clinlca Médica do Professor Osvaldo Olivelra. médico do

maXlm�S do pebol �st�duais I No 20 "half-time" o Avaí rea-, Haroldo, ao procurar defen-
CLIXJ('A MfWWA _ MOI���;�n:�:�s d;eS=���tos e crianças. CO:'i'SUI/l'úRIO

com � entrada çratuita"t ... ge para empatar a partida, o Ii der um pelotaço, o faz com ra- • 1{I!:SIJ)li:NClA: Rua Fettpe Setuntdt n. 38 _ 'reI. 812. CO�SUL'l'AS _ [las 16 à. IH.

�a"1110U-me e�ta, nOyldade, I q_ue O consegue quando Lebe- ra íntelícídade mandando a pe-
p'0IS e � Flonanopoll�, o_si tI.nh.a, um inteligen.te extrema lota no próprio arco.
matchs desta ,categona sao . direita, passa. :uaglstralmente I E cou: o "placard" m�rcandoc?�rados, o. que e �ontra o es-ja bola a Galego, este, numa eS-13 x 3 fOI dada por terminada a
pirite da lei, que amda ao que I petacular cabeçada vaza a contenda.

Ime consta s� acha em vígôr meta alvi-negra. OS QUADROS
em to�o o PaIs.. ,. Minutos depois Naná marca Bocaiuva: Miltinho, Barbato
,
AqUI em -!,,1�:mal:l.OpOlls, tudo um tento para o Figueirense, e Walter; Silva, Trilha e Con-

re ao contrano, .mterpreta-se mas o cronometrista dá por ceíção; Lauro, Xaroba Aldo
tudo por outro prisma que tal- terminada a peleja, não sendo, Arquimedes e Silvio.'

,

vez tenha ,a lente. "estrábica", portanto, valido o "goal". Caravana do Ar: Luiz, Wal- los Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hosp ital
.

d Ih d "

I de Caridadecausas porem, a 1 a os ca- Desta forma, por apenas umldir, e Tavinho: Gumercindo CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOSsos raros", pois, êste é um dos
I escant�io, o Av�í sagrou-se Haroldo e Gato'; Odílio, Eraldo: COXSULTúlUO: nua Xlllles i\lacharlo, 7' (]D,lifíeiO S. Francisco), foue 1.44-1

casos raros. I campeao do torneio. Honório Silvio e Hazan. Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

P�rque motivo é relega�o êS-1 C!s dois esquadrões jogaram � arbitragem do sr. Walde- HESlDENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

te direto, se todo o Brasil res- aSSIm formados: miro Melo foi felizmente das DR. BIASE FARACOpeita? I AVAÍ -- Isaias, Naldir, e Bo- melhores.'
,

Não podemos atinar com s�- telha;. Acimar, Aldo e Gevaerd; _ i\léd'ico _ chef'e do Serviço de Sífilljs ,d? Centro de Saúde

melhante cousa, mas, que seja i Lebetmha, Galego, Bom, Ico Colegial 3 x Pauia Ramos 1

I
DOENÇAS DA

PEI,JE
- SíFILIS -_AFECçõES 1!RO-G,EN.ITATS,DEfeita a vontade dos que assim e Tavares. ,

\l\IBOS OS SEXOS - HAlOS l�FRA- \ EHMEU�O� E Ul:TRA-VIOLETAS
interpretam, pois, gasta-se tin-! AFIGUEII!ENSE: Heinz, Chi- A segunda pa.rt.id_a �e cam- CONSUJR1ts�i ��sJ�i��ife�47!'lo�t:c 1��18mldt, 46-

ta, pepel, palavras e ceras com nes e DecIO; Fred, Procopío e peonato da la DIVIsa0 ue Ama-
" r. •

maus defuntos, chamado a Wilson' Valmor Naná Geral- dores, foi levada a efeito ante- CUNICA DE OLHOS - OUVWOS - NARIZ - GARGANTA

atenç�o desta ou daquela irre- do, CaÚco _e NerY.
'

ontem, entre o Colegial e .0 OR. SAVAS LACERDA
gulandade. I A atuaçao do Arbitro Waide- Pa�la Ramos, vencendo o prr- ;;x-Interno de Serviço do Professor Leôn írías Ferreira e ex-estagtãrío dos Servtços
O conteúdo do decreto-lei su- miro Melo não pode ser consí- metro, por 3 x l. do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Perelra Gomes (S. Paulo)

pracitado, é em sua totalidade derada bôa, visto ter inúmeras I ,Amanhã daremos maiores Clínica médico _ cit'Ú>rgica de 01>1lOs _ OlL\'itIOS. Nariz - Gar-gan ta.

completamente esquecido em falhas. detalhes desse encontro. Diploma de habil i.taçâo elo Conselho Nac íonal de Of talrno logia.

Santa Catarina, e mui princi-I
__

àa.nsultól'io - Felipe Schmidt, 8, das 2 - G hs. te!. 1259.

Res,1dência: - Conselheiro Mafra, 77

palmente em nossa capital. Bocaiuva e Caravana do Ar Negociando
Urge, portanto, que os diri-I empataram Fomos informados que o pos- LAURO DAUO"gentes dos desp?rt.?s em nos.a! Como alguem ainda ígnc.ca, s:;tnte esquadrão do Tamanda- íNSTITUTO C��IC�IAGNÓSTICO I Dr. 11

t�rra. tomem energicas pro':'l-:os prélios entre Bocaiuva e Ca-/e, ?es�a capital entrou em ne-

DR. DJALMAd�nCI,a� que o caso requ.er, p�IS,' ravana do Ar atraem verdadei-' gociaçoes com um destacado I
Especialista em Doenças de Senho-

nao e Justo que se desrespeite, ras multidões ao esta'dia da t paredro blumenauense para a
N

ras - Vias Urímár ías.
, , MOELLMAN Curso de especialização de Gí n eco-

a lei, ainda m�is quando
_

ela e
I F. C. D., isto devido à grande realização em data próxima de' logia (doenças de Senhoras) com o

dada pelo mais alto orgao da '

rivalidade existente entre os! um "match" intermunicipal "'ormado pela Universidade de Genebrs Professor Moraes de Barros, da 1<'a,

Nação. ! dois conjuntos. I entre o mesmo e o renomado I Com prática nos hospitais europeus culdade ele Medicina de São Paulo.

Que explique, os senhores
I A t - t d d

. ,.

ao conjunto pebolístico do Vale Clínica médica em geral, pediatria, doen Tratamento especia lízado, médico e

,.

b l'
n e on em, an o InICIO I . , ças do sistema nervoso, aparelha geníto- clrú rguco, das afecções do aparêlho

responsavels pelo pe o Ismo ca- campeonato da Primeira Divi-' do ItajaI, o Amazonas F. C. url!nárlo do homem e da mulber gen'ftal feminino (Utero, ovários,

tarinense. O caso, pondo-o em: são de Amadores, defrontaram-I Adiantou-nos air;tda, o i�f�r- 'sslste. Técnico: DR. PAULO TAvARID� trompas, etc.).

pratos llmpos, cobrando ou: se mais uma vez os dois mante da respectIva notICIa, Curso de Rad!ologia CHnlea com o d! Cura radical das inflamações dos

não o acesso à praça ?e espo;-I aguerridos conjuntbs, numa i que é pensamento dos dirigen- 1�:�a:P:l�:�: ce:P��;���e (:l!°s:úart� ;��;:)s. �g:!�:��n�:o�:at�dO:e;S o�::
te as entradas em Jogos e partida repleta de lances ma- t�s do encarnado .e branco. rea- Pública, pela Universidade do 1'I-io de J,. túrbios da menstrnação e da estel'ilI-
amadores.

. , A I gistrais e empolgantes. jlIzar no mesm� dIa, eI? Blume- nelro. - Gabinete de Ralo X - Electr( dade.

Tal::-ez, I.StO aqUi se de, po�- O Bocaiuva, de início, jogou nau, uma partIda amIstosa en- car(1]!ografla clínica - Metabolismo b, Tratamento moderno da blenol'l'a-

que nao eXIstem amadores, pOIS como devia jogar levando dois tre os "fives" representativos I 'aI - Sondagem Duodenal - Gabinet gla aguda e crônica, em ambos os

todos são profissionais, jogam t t d t '. .' dos referidos clubes. I de flsloterapla - Laboratório de micro· sexos, por processos model'nos sob

.. -

t·
I en OS e van agem, por em, copia e análise cUnica. _ Rua Fernand contrôle endoscópico _ Uretroscopla

pelo dmhelro.e nao para pra 1-
nos minutos finais o Caravana! Fazemos votos, de que o Ta- I

Machado. 8. Fone 1.195. _ FlorlanópollB _ e ele laboratório.

c�r O ver�a�eiro esporte, (Wal- passou à ofensiva. i �a��aré r�alize essa excursã? FISIOTERAPIA _ DIATERMIA
dlr de Ollvelra santos)., Ao ouvir-se o apito final do a vlzmha CIdade, para soergUI-

DR. SAULO RAMOS
- INFRA-VERMELHO

. .

-
,

'(�i . cronometrista, o "placard" as-! men.to �o p.ebol e do basquete CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

.di· horas e das 2 às 5.
Decidido, afinai, o titulo e ,sinalava um honroso empate flonanopolltanos. Ij)spec1a1.18t11 em moléstlu de IKInh07U _ Consultório _ Rua Tlradentes 14.

campeão do torneio (cinitium» 'de 3 x 3. I Partoe. Fone: 1.663.

Como tivemos ocasião de no- O JOGO E OS TENTOS .....................� _\LTA CIRURGIA ABDOMINaL: eel()· ResLdência - Rua Tiradentes' 7
• •• • I A b·t dI' W ld

. I I rnar;o, vesícula, t'ltero, ovários, apêndIce (Sobrado).
bciar, grandIOSa fOI a assls- rIra a p� o �l. .. a emI:o i IDmOre<s, etc. _ CIRURGIÃ PLASTICA _

tência que acorreu ao Jestádio Melo, o preho inICIOU-Se as
.

00 PER1NEO - Hérnia., Wdrocele, VI'> OR. ANTôNIO MONIZ
da F. C. D. para presel'lciar a 13,40 horas, com fortes cargas rlcocele. Tratamento sem dor e operaçit>

partida decisiva pela posse do s.obre os arcos dos dois con- ,Ie Hemorroldes e varizes - Fracturas DE ARAGÃO
título de campeão do torneio- juntos. <parelhos de r;êsso. Opéra nOll lIospltllif.

I f
de Florlanópoli8. CIrur&1a e Ortopedia. CUnlca e Ctl'1lJ'&1a

"initium" entre o Avaí e o Fi- Nota-se, nessa ase, que o "raç. Per"lra e OUvelra, 10. Fone, 1.009 do tOl'III. Partos e doenças de !lenhor....

gueirense: que foi realizado no Bocaiuva exerce, técnicamente, Hor'rl.o, Da. 14 la UI hora.. , dJarlame�tf' �O:r-.'SUL'fÓRIO: R. João Pinto 7 Did.
intervalo dos dois jogos da pri- II'melh.or do�íni�. l 'Iamente das 15 às 17 horas. RESlDItN.

meira rodada. VeIO o prImeIrO e o segundo GlA: Al.InIn:n>f! AITtm. M. Fm,. 7nl

Ambos os esquadrões esta-
I
tento do B.ocaiuv�, .respectiva-

l
DR. AURÉLIO ROTOLO

vam em ótima forma e espera- mente por IntermedIO de Xaro� Médico _ CirurR'ião __ Parteiro
vam confirmar as suas classes

I
ba e Aldo, em ataques fulmi- R A lOS X

técnicas. I nantes. Moderna e possante instalação
Os dez • minutos restantes, 1 A multidão delira de entu- de 200 MA.

divididos em tempos de 5 mi� siasmo ante as magníficas jo- Diagnóstico precoce da tuberculost

nutos foram arduamente dis-I g'adas do meia Arquimedes e as pulmonar, úlceras gástricas e duo
, lenais, câncer do estômago, afc·

putados, O que nos proporcio- empolgantes defesas do ,goleiro ções das vias biliares, rins, etc
nau um verdadeiro espetáculo Miltinho, dois jovens que no \plica o Pneumo-torax artificia]

de futeból. futuro muito prometem. ,>ara o tratamento da Tuberculose

I
.

b
.

A' t t d Ald 'a Pulmon<lr - Tratamentos moder-Iniciada a pe eJa, so o apl- pos o en o e o, o mel
nos e eficazes de!fta moléstia

to do sr. Waldemiro Melo, os

I
Eraldo atira a pelota ao fundo

Quando Dolguém, taJ_ O� Completo gabinete de Eletricidad(
dois rivais esforçam-se tenaz- das redes, marcando o 10 Iheira da ilustraQito ..cima, oft!recar. médica: Ondas curtas e ultra-curo

mente para vazar a meta ad- "gooal" para os rapazes da Base lhe, em IloIIltveJ gesto, QJD céJice do tas. Raios Tnfra-Vermelhos e RaiO).

versária mais são repelidos de-' Aérea. ercelente aperitivo KNOT, Iembnlo Ultra Violeta. Infrazon-Terapia

VI'do a �xplendida atuação dos I No 2° half-time o Bo.caiuva ... V. Sia. de acrescentar,Bo agrad. Consultório: Rua Deodoro, 3
-

"", • gentiJeZIJ.:ESTEE 1.411- esquina Felipe Schruidt

zagueiros. exgotou-se o que aproveItam os Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 bn
I

Wilson apoderandó-se do ba- vapazes do C�ravan3; do Ar pa- aEN O I1EU APEnlTIVO Tl'll'fnnl' 1.475

!t��o�I{:::s�aao f��i:;,e�!�or�� I raÓ�����oa e�����a�ãO tar-
I'I1EDIJ.ET(J! "'---F-Á-RMÃêIA·-ÉSPÉRAN"ÇA·-""

ga, mas, em último re�urso I
dou a vir; ao procurar. defender A SUA FARMÁCIA

consegue evitar que o balao se um "shoot", o zagueIro Bar- (/1'fPf(OOUrODAKI10rS.A.lIfO.,CO/,UU6UROS R C Ih' M f 4 5 FONE 1 Zencaminhasse para o seu redu- ; bate comete toque de�t�·o d� , IT"'dlol ...
ai ODse eU'o I ra, e - .64

to; Geraldo, wuito l;>em co�oca- ár�a c,io penalti que o JUIZ, mUI Eatre,. a domicíUo

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso :te Aoerreteoarnento e Longa Prática no Rio de Janelro

�ON8uurAS - Pela manhã: dlarlament.e das 10 às 12 hs., à tarde, excepto 0011

.áoadOll, das 16,30 ã. 18 hOI'a� - CONSUI,TóRIO: Rna JoAo Pinto a. 7, sobrado -

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janelru.

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR. REMIGIO
CLíNICA M�DICA

Moléstias ínternas, de Senhoras @ Cri·

UlçaS em Geral. CONSULTóRIO: Rue

"ellpe Schmldt - Edlficlo Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. REl.

SIDltNCIA: J Larqo Benjamin
Constante, 3

HELENA ÇHAVES SOUSA
ilNFERM1ilIRA OBST1!:TRICA

.

(Parteira)
Diplomada pela MateMlldact.

de Florlan6polla
Atende chamado.. e QaalQD'"

hora
Pr..ça da Bandelra, 113 - .ob.

(I\ntllOo Lar..o III de lIalol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o &STADO-Terca.felta 9 ele Maio de '944 s

Jormidavel liquidação de
.

MA lOna conhecida e barateira
�

�

Casa Yoland� filial, à .Rua Felipe Schmidt, 2
Grandes reduçoes nos preços. Eccnorntsem o vosso dinnerro comprando este mês na Casa Yolanda Filial.

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

" 5,,)0· Pasta Colgate, pequeno
" 2,20

Voil estampado mt. 4,00 Crepon para quimono " 7,50 Pasta Colgate, grande 4,00
rvoil estampado 4,50 Pelucia lisa, reclame " 5,80 Pasta Lever 3,30
tvoil estampado a escolher

" 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,50 Sabonete Carnaval � caixa

tpeterpans (reclame)
" 6,00 Pelucia estampada Ivone 7, ')0 Sabonete Dorly .

tvoil suísso 7,00 Pelucia com bonecos 7,00 Sabonete Lever .

tvoil suisso (artigo superior)
" 8,00 Cachá, artigo bom 10,00 Sabonete Eucalol .

vou romain
" 9,00 Cachá, artigo superior 11,00 Sabonete Gessi I. • •••

Linha liso, todas as cores . . . . . . . 4,50 Casernira para casacos, reclame "45,00 Sabonete Lifebuoy é Saulo ...• , •....

Linho estampado
" 5)00 Casemira para casacos, aproveitem "35,00 Sabonete Cativo enl bola o •••

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

Linho Radie 10,50 Mescla, artigo bom 7,00 Sabão Aristolíno .

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

Fustão estampado
" 9,00 Clt]!l\' E ltIES.r\ Pó Coti pequeno .

Fustão estampado artigo sup. "10,()0 Colcha para solteiro 28,00 PÓ Coti grande .

Peterpan (artigo superior) 12,0') Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00 Pó Emerand 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 Beligerante o . . . . . "10,50 Cobertor cinza, lã de bóde o 11,00 Talco Malva grande o o o

'(Jec�do c/avi?es
" 8,00 Cobertor para solteiro 24, la Talco Eucalol médio .

Tecldo amerrcano moderno "12,00 Cobertor para solteiro 26,0.0 Talco Eucalol grande ".

'fobralco estampado , . . . . . . .

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

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

Tobralco estampado c/corações "12,00 Cobertor para casal 28,00 Talco Gessi grande _ .

Tecido com barra (reclame) o .: "10,1)0 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 Algodão Léro-Léro peça 32,00 Rouge Cici .

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

Opala francesa
" 6,00 Algodão Douro - - . 50,00 Baton Tentação o .

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

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

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

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

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

Opala estampada
" 8,00 Cretone Império 6/4, em cores 13,00 Fixbril o ••••••••

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

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

Zefir, artigo bom o • o • • • • • • • • • • •

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

Percal para camisas o • • • • • • • • • • .. 5,00 2,20 mts. "22,00 Óleo Royal Briar o ..

Tricoline, reclame
" 7,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo

�
Óleo de Lima ..

Tricoline, artigo superior o • "10,00 2,20 l11tS. . o • • • • • • • • • • • 20,00 Óleo de Ovo .

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

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

Tricoline, para pijamas , . . . . . . . "11,00 Cretorie Curíó 9/4, branco, largo 2 mts. 24,00 Leite de Rosas o •••••••••••••

Tricoline branca, superior ,....... "10,00 Cretorie Curiá 10/4, branco, largo Leite de Colônia o ••••••

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

f\Brinl azul marlnho, art. bom . . . . . . . . .

" 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 22,00
Brim fantasia o � • • • • • • • • • • • • • • • • "5,llO mts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, )0 Camisas de Tricoline . . . . . . . . . . . . . . .. desde 30,00
Brim colossal '...............

" 6,50 Riscado Colossal para colchão, reclame " 5,00 Meias para homens " 3,00
Brim, artigo bom. 7,00 Riscado enfestado para colchão 9,00 Meias Paulistas para moças 5,50
Brim Singapura o • • •

" 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem 8,,)0
Brim Superior "10,00 superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "12,00 Camisade meia grossa, manga comprida 15,00
Brim Estalingrado 12,. 'o

I
A toalhado branco e em cores, enfestado

" 12,00 Creme Rugol 8,50
Brim Sebastopol "15,\. ') PERFUlllARIAS 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 (asa Yolanda filial. (a casa que mais barato vende)
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

Cidade invisível I���';:o��� �l:;t�'���aap�:;��I�w-"w__""�-�_-_--r�_"'_'_"""" '.-__-...�

Londres (Por Paul Barret, lehurst e decidiram lá procurar
I de greda: cob�rta com cal, de

II COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA" �
Comentarista da B. B. C.). - abrigo. Qaundo os reides atin- modo a. Ief�etlr mélho� a luze!, , !Na pequena vila de Chisle-I giram sua maior íntensídade.: dar �als VIda ao ambiente, eu I Fuadada em 1870 - Sede: B A I A

hurst cêrca de dez milhas ao 114.000 pessôas faziam a via-' poderia pensar que me encon-l INCENDIOS E TRANSPORTES

sul d� Londres, visitei recente-.' gem a partir de Londres, dià-: trava em um baile, num clube
,

Capital e reservas Cr$ 71.656.189,20 �
mente um abrigo anti-aéreo I riamente. de camp? � ': Cifras do balanço de 1942: �
U é O único de sua es écíe na I Atualmente as cavernas es- Esta cidade subterranea em :It Responsabllldades crs 4.999.477.500,58 It

q e P
I

- .' , . Chisl h i t m també ,� Receita Cr$ 70.681.048,2'0 �

lÁ Inglaterra e talvez no mundo. tao abngando uma media de I e urs
. e. em um ': Ativo Cr$ 105.961.917,10 �

� Êsse abrigo foi instalado nas 14.500 pessôas por noite, das posto de prrmeiros socorros,:. Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20:
\.

cavernas de greda que ficam de I
quais, pelo menos, 1.00.0 são I mst�lado pela Cruz Vermelha. :: Responsabilidades . Cr$ 76.7311.401.306,20 �

60 a 120 pés abaixo do nivel do crianças. Os demais são ho- A diretora do mesmo dec.larou ': Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44 �
I 60 t' DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Frel:re de Carvalho, Dr. Francisco •

sólo, de maneira que ° ruido �ens idosos, mulheres e invá- que pe amenos pacien es � de Sã e Anisio Massorra. �
mesmo da mais violenta barra- lidos. aparecem para tratamento to-t s Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no )

gem anti-aérea não perturba o Aqueles que, dur3Lnte vários das as noites. Naqu�la ,p�rte ) Uruguâí. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa �
sôno dos milhares de londrinos anos têm passado todas as suas da caverna, descob�l. rápida- � e África. # �

t t f ) AGENTE EM FLORIANóPOUS
que lá dormem, noite após noites nas cavernas de greda já men e ° oque emmmo: 'um

) C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, n. 39
�

noite. estão tão acostumados à nova ramalhete de al�gres flôr�s � Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
)

Se fossem postos em seguida vida que a mesma tornou-se vermelhas que a diretora havia ) SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·
,

ao outro, os corredores subter- absolutamente normal para I colocado ao lado da branca pa- ! NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL :
râneos se estenderiam por mais êles. rede. _w..:o...W'.......- ..........._._......_...._·� ....·��·__·_w_....- w_..·�_.. ._-.....

de quatro milhas de comprí- O
.

abrigo tem sua própri�
menta. A origem exata das ca- cantina, que fornece cada r:.0I-
vernas de greda de Chislehurst te nada menos de 300 galoes
não é conhecida, mas, segundo de chá. Os abrigados construi
certos geólogos, sua existência I ram seu próprio salão de diver
remonta há vinte séculos. timentos, o qual é usado para
Pouco depois dos primeiros cinema, eoncertos e espetá

grandes bombardeias de Lon- cuIas teatrais, dados por com

dres milhares de hab:iJtantes panhias recrutadas entre êles

das 'áreas densamente habita- próprios. Quando lá estive, a

das da vasta cidade, especial- Orquestra de dansas do abrigo
mente os que viviam próximos estava colocada no palco, en

das dócas qu� foram severa- qu�nto no� outro .ex�remo .do Imente atingidas nos ataques salao pessoas maIS Idosas, m

diurnos de 1940, lembraram-se clusive um bom grupo de futu

d�clv�nudegredadeCh�- �aswgrM,apreciavamasda� ������������������������������������

.....

SE�fJAS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANIA. BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE: 1514

"

4,21)
4,50
6,00
6,00
6,00
1,:j:)
3,50
4,50
4,50
1,80
6,00
9,00
12,00
9,00

"

3,�0
4,4(·
4,00
5,00
4,00
5,0·)
5,00
5,00
1,80
3,50
5,00
1,50
3,50
7,00
�,oo
8;>0
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50
4,50
6,;)0
15,00
10,50
6,50
8,00
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6 o ESTADO Terca.feira, 9 de Maio de 1944

CONCEITOS SOBRE A IMPRENSA foi preso em Porto Alegre
Porto Alegre (Pelo correio) I Bem contra sua vontade.

Rio (Por via aérea) - O porque uns e outros buscam o siões, no mundo onde as socie- - Gilberto Ventura Ramos - Ramos que se acha profunda- r."Coreio da Manhã" publica o bem comum. E o autorizado dades organizadas demandam que; apesar do segundo nome.Irnente abatido, será recambia-rseguinte tópico: "A nova díre- orador não quis deixar sem es-' que cada um desempenhe a e um aesventurado - sem ha- do para Florianópolis, onde
teria da Associação Riogran- clarecimento êsse "paralelis- sua missão política como parte ver bebido conhecimentos na prosseguirá o processo respec
uense de Imprensa foi apre- mo", quando acrescentou. "Is- de um todo de responsabílida- célebre obra de Vieira, es- tivo.
sentada, em audiência oficial, to não significa que muitas ve- des definidas, o conceito em treíou-se na arte de furtar, em- .::::;;;;::;;:::::;::;;;::;;;;::;;;;::;;:::::-:;;;;::;;;;::;:;:::;;::.
ao interventor gaucho coronel zes não discorde o govêrno do que se tem tido a imprensa se- polgado tão só á vista de doze I IErnesto Dornelles. jornal ou o jornal ao govêrno, rá talvez mais amplo, nunca miseros cortes de casemira e Dr Newton d'Avl·laNessa solenidade, o jornalis- pois dentro de um critério sa- menos do que êsse mais uma de um relógio (esse granfa!) •

Ita Adail Moraes pronuneíou dio e honesto todo o debate e vez emitido pelo interventor de ouro com corrente desse .

breves palavras, salientando o I qualquer investigação só po- sulino. Nos tempos de paz, o metal e de platina.
De regresso do Rio de

f
.

I f
.

ti I Janeiro, comunica a Iobjetivo que sempre tiveram dem acilitar a obra gbvE\rna- jorna sempre 01 a sen me a Néofito no "métier", julgan-
os homens de jornal do Estudo 'mental". E terminou o coronel avançada que hoje, na guerra, do melhor despistar o lesado,

I
seus amigos e clientes

Ide colaborar com o poder pú-1Dornelles por dizer que é seul deve estar redobrando de vigí- Ramos - que é de Florianópc- que r�l����:iu a

bli�o, O que faziam com muito propósito manter inalterável o ,lância, a esclarecer o povo e os
I
lis fez uma porção de vol-

L'1aIOr empenho no momento ambiente de cordialidade entre homens públicos. I tas, como o veado perseguido . _

presente, tão delicado ainda' os jornalistas gauchos e a ad-/ Os regimes totalitários in-I pelo caçador, andando da ca-I 5 v.4
para a vida internacional do ministração do Estado. ventaram um tipo novo de =. pital para Canoinhas, e daí pa- O----t--d--t-----país. I Necessário se torna assina- prensa de ação no todo contra-I ra a nossa capital. Mas, por to-l por o a aguDa
'r,1 Res�?ndeu � isto o chefe �o la!-' que os, atos ,dês_se pomem pruducente, com_? se está :;�-I da a paI:te, sem .qu� �e aperce- Rio, 9 (E.) _ O Tribunal deJ!jxec_utlvo, reiterando as ��Ir- publl?o ate aqui n�o teI� des- do. JYIas nas naçoes d�mocI�tl- i besse, fOI esse primario delxan- Contas ordenou o registo do'1�1açoes ,9ue em outras ocasioes mentido a,s s�as afirmações _no cas.Justamente tem sId� o Jo1'- do marcas de sua passagelY!-, crédito especial de Cr$ .fizera some. o."yalo:: d?s condu- que respeita !is suas relaço�s nallst!i o elemento ammador largan�o os. cortes de casemI-14,108.919,40, aberto ao Minístétore�.da opirnao p�bhca como [com os que vem. exercendo, 11-! das forças que se le,:antaram ra aqui e.all.,. rio da Viação para conclusão8',uxlliares dos ,governo�, con-Ivremente, r:o _RIO G�ande. do, para re�taurar as liberdades ��a�cIO Jose PereIra,. o pl:O- das obras do Pôrto da Laguna.SIderando que estes e a Impren-! Sul, a proflssao d� Jornallsta.1 temporar:ament� su,f0cadas pe-/ príetárío de uma

_
alfaiataria, ....,._..._ ..-.........--.._.........................ea "devem andar paralelos", I Sempre, em todas as oca- la opressao faSCIsta '.

I
situada a rua Joao Pinto, n. Dr. M. S. Cavalcanti

- -- 16, na a:r:tiga �idade de Des- ausente até melados de maio. •
P A R A F E R I DAS I

terro, apos a salda de Ramos, I - .

que ali trabalhava, dando por projecão de filmes
E C Z E MAS I

falta da mercadoria, bem co- O Instituto Brasil-Estados
mo do relógio, que ali, "depen- Unidos fará exibir aradurara" um seu freguês deu o . '?
" trilo" h d êco até

seus eesociedos e iemiliee,

eSI,r�o'I"c egan ooecoaealhoie, às 4,30 e 7,30 horas,
po icia 1 noa. � .

t 'f'E tã S P' bli
sessoes CInema ogra zcas, comF R I E I R A 5 n ao, a egurança u ica �

d EilI

do vizinho Estado, suspeitando a projeçao e riovos
a

I m:s,
TE 5 P I N H A 5 E T C R ti

.

t
recomendando ser a 2 sessao,NU N C; � EXIS I U I G U J:I L ,. qdue amos se IveS�etlondenda- «exclusivamente», para adulo

_ O para a nossa capi a, a as
t

Unidades brasileiras e norte-americanas em operações r:IJ'J!�1�h�:�i1��u::����: _os

--F-RA-CO-S.-
Nova Iorque, 9 (U. PJ -, do Japão e destinadas à Ale- avariaram ou destruiram de 12 seus bons-oficios para a locali-I ANtMICOS

Unidades navais brasileiras e I manha. Essa informação foi I a 15 submarinos nazistas, que zação. do antigo alfaiate.. TOMEM
norte-americanos intercepta-, transmitida em Nova Iorque. tentaram voltar a atuar em Entregues as investigações Vinho Creosotadaram recentemente navios do. pelo sr. Edward Torulíson da! águas meridionais do Atlântí- ao inspetor João Vargas de

"8ILVElRA"eixo que tentavam romper o: Rede Azul de Rádio, numa Ico. Oito submarinos germâní- Azevedo, conseguiu esse polibloqueio do Atlântico Sul. As i transmissão procedente do fCOS foram afundados e outro' cial localizar Ramos em uma
unidades navais brasileiras e' Atlântico Sul. Ainda segundo I

também provavelmente des- casa de comodos, situada á rua
estadunidenses conseguiram' o mesmo informante, as fôrças truido além de mais três ava- Sete de Setembro n. 1142, onde Companhia Telefônica (aterlnenseapreender quatrocentas tone- navais e aéreas do Brasil e dos riados. O sr. Tomlison, ao ter- se encontrava hospedado des
ladas de borracha procedente Estados Unidos dispersaram, minar a sua solução, citou o vi- de quando aquí Chegara, pro-.:-.. _...- ;; ..-.-.-•••-_ _ -_ �- -.-.-.-_.._.. ce-almirante Jonas Ingram, cedente da terra catarinense.
A restaural'HO da nossa marinha mercante q1!� afirmou enc?ntrar-se def'í-] �ogo ao primeiro interroga- ASS9D_lbiéia Geral Ordinár.ia . \

. , J
\I
_'., : nitívamente dominada a amea- tono, demonstrando ser um Conndamos aos senhores ACIoo

, Rl�), ,8 (A. :N.) -:-, O Loíde nor no apos guerra, quando ça dos submarinos nazistas no' primário na "arte", l--�aJ"1os nistas para se �eunirem no dia ,!2t�l'asIleIl'o, como fOI Informado, teremos que empenharmo-nos I Atlântico Sul. I "abriu-se" entregando o reló- do corrent.e ,r;tes, em A�semble:aencomendou no Canadá 20 m mant '.' ] ( 1- - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - , ' .

' -.-

I
Geral Or-dindr-iu , paro a d íscussôo

.' d ." d .�. 'I' t .

e
, ',er os mercar os !ue ��. � ����- - ��m •

'gIO e dOIS cortes de casemira e deliberação do relatório da Dire.naVIOS, e cerca e i) !lll .

O" C?nqulstamos em cousequen-r que se encontravam em seu toria; Discussão e Deliberação 50.::olad�s cada um. Os prrmeiros CIa ��_�?�!l_a_g:·����·_uuu_. UIUHIIII:[Il�IUBfII poder, esclarecendo que cinco br e o balanço e a conta de lucres
.) serao e,?,treg'ues d�ntl'o de pwe·rg"uar-n·t- :_"'a·�u-�mn.,.

- nu

•

m;, :v cortes deixára em Canoinhas,Fe. perldaEsl;. !'ardecerD. dOt .Conselhoum ano ja tendo SIdo pagos 'IIiõ7 'li: MJJS Q,u_" UJB.

FI
.

'1' der
Isca; elçao, _

a Ire orla e seus,

.. -t- NOME, E UM um elTI ol'lanopo IS, ven era suplentes; Elelçao do Conselho Fis-10% do montante, do pre�t). m�rl Imo •••

I I )( B o LO I outro .a Moacir Dutra, também cal e seus suplentes. '

�gora, 1}O!len�os .adIanta,r que a RIO, 8 (A. N.) - O chancf�- na capital catarinense, sendo Sendo est?-. a segu�da conv,ocação� ompu.nhm JIIaclOnal de Naye· ler Osvaldo Aranha, encaml-
que os três restantes vendera- a AssembleIa reahzar�se:a com

g'ucão Costeil'a está construin· nhou à polícia da Bahia uma
-

t 'd d f' d d
.

_ qualcy,:,sr ,nún:ero de ACI?nlstas..

.' _ . .. os nes a CI a e, lCan o e ln Florlanooohs;:l de MOla de 1944,do, em seus estaleIros, que sao carteIra de Identidade encotl- dicar o lugar onde se acham
.

A DIRETORIAos mais importantes da Amé- trada em Essex, na Inglaterra.
.

rica do Sul, ;) navios de 3.500 Essa carteira, - eis o dado --------------.------------

toneladas cada lUU, Em bl'eye, curioso, - pertence a Juliana

O S D t0sses navios estarão prontos Santos, de côr preta, e foi ex- sr. ousa ao as
e, então, será iniciada uma sé· itraida na Bahia a 21 de janei- Rio, 9 (A. N.) - O "Colo-
:l.'ie de navios maiO'l'es, de 8 mil, 1'0 de 1942. Porque teria ido nial", navio em que viaja o em- Londres, 9. (Edward �urray, da -0:. P.) - Inf?�mações de
tOll�la,das.. Preliminarmente,1 parar na Inglaterra? . . baixador Sousa Dantas em Malmoe ao Daüy Mail, dIzem que umdades da dIZImada es-

sel'�o constr�Iidos 3 d.ês�es tipo. _ companhia dos demais 'brasi- qua�ra germânica pa�r�.llham � Báltico, e na grande e�te�sãoAssun, o Lmde Bl'asIlell'o con.1 Por con(urso, e nao leiros repatriados do Reich, Inas aguas entre a SueCla e a Dmamarca. � DNB anunCia no
tl'ihue com 20 unidades e a

I por contrato : chegará ao Rio de Janeiro dia \ vas" medidas para enfrentar as tro�as all�das transportadas
41osteil'fl com A para a reculle.' Rio, 8 (A. N.) - O Conselho '14 do corrente. Como já foi di-1pelo ar, e que F.,'ommel recentemente mspecIOnou as defesas da
1'1l.çã.o da tonelng'em mercunte I Nacional de Geografia acaba vulgado, o ilustre diplomata Escandinávia, Europa ocidental, e costa sul da Fran�a. Argelperdida em consequêl!cia da I de de_ci?-ir que, nos. Cursos ?e-. terá uma recepção festiva. Sua irradiou_uma mensag'em ao povo de Marse}�a prevenm.d? que
p"'uel'l'u e !JOl' at_?s tle pIratagem cundano? do. Br�sI1. o �l1Sll10, c�egada será uma consagra- os ale�aes podem proclamar o est�do-de.-sItlo para facIlltar o

\do "eixo". Serao, ao todo, cel'- do frances e mgles constituem çao. Povo e govêrno o desagra- recolhImento em massa da populaçao,' e mspecIOn�r ,do�umen- ,

ca tle 130 mil tOlleladals, o que
I cátedras especiais, que devem. varão, pelas violências a que tos na esperança de capturarem os llderes da reslstenCIa.

('orresllonde precisamente às I) ser alcançadas mediante (} con- i os prepostos de Hitler o submfl- _ .

�lOssas pe�'das marítimns. ::f;sse c�rso, extin.guindo-se" a.ssim. o teram. A .colônia lusitana .do Invasao da Escandl"'.na'VI-aü o l?rimeuO grande passo no
I
sIstema a�tI&'o ?-o exercito, d�-IRiO mOylment,a-se no ser:tIdoBrasIl para o l'eecentamento i quelas dlsclplmas medlanve de aSSOCiar-se as homenagens" Londres, 9 (U, P.) - O corresponte do Daily Sketch emdo seu g'rande Comércio exte· contrato. a9 mesmo tempo gue a Federa- Estocolmo diz que os alemães receberam informações de no

__;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;:;=::.::"..;:_=.:.::_=.;;;;;;;;;;;;;;;;;: çao das AssocIaçoes Portugue- tável atividade na Islandia, confirmando a crença de uma in-
� s�� do �rasil pr�jeta uma ma-' vasão da Escandinávia. A rádio de Berlim diz que os obstácu-
� S. i.'· N,GT T T_j-,NT () J lllfestaç�o es�eclal, en:. data los contra tanques anfíbios se estendem a grande distância

•. r--_ .1... . �...._ que sera preVIamente dlvulga- pelo mar. Os alemães enviaram reforços de 50.000 homens pa-, Contém oito elementos tônicos
da. I ra a Dinamarca e 30.000 para a Noruega, segundo a imprensa

�-','.'. O -d t I
sueca, Franz Enderez, correspondente militar do "Die Welt-

Fósforo, Cálc;o, Vanadalo e presl �n e quer woche", 'ex-oficial de estado maior referindo-se à invasão, diz
Arseniato de qu� continuem. que "o inimigo tem enorme superioridade aérea e exato conhe�

RIO,8 (A. N.) - Em VIrtude' cimento da disposição das defesas alemãs".Sódio, etc· das dificuldades de transporte,
o Itamaratí havia proposto Indícios de luta em CassinoOs Pálido§, Dep�uperfldoB, fossem suspensas, as viagens , '.

EsgotadoEL Anêmicos, de estudos do Brasil para os Napoles, 9 (U. P.) - Na sua maIOr parte a CIdade de Cas�

Magros, Mães Que Criam, Estados Unidos. O nASP, po- sino está de posse dos aliados, embora a posse represente um

Crianças Raquitiells rece· rêm, chamado a opinar, foi! terl'eno batido, um largo campo. àe batalha. SôlY!e a planic�e

1
berão a tonificação geral contrário a tal decisão, decla-ise el,eva a massa do Monte ca�smo on�e os alemaes tem ar!I-

do organismo com o rando que ela seria altamente ']han� � metra]ha?ora�. tt;odavl�, na CIdade, os emba�es sao

prejudicial as relações
� cultu-I eSI?ôradIC�s. A �rtIl�ar�a. e a UlllC� yoz que se ergue. so�re as

J
rais entre as duas naçoes. O rumas. Ha, porem, mdIclos de proxlma luta. Os naZIS Ílzeram
presidente da República deei-' evacuar quasi toda a população de Cassino e sua área, com o

I diu então que essas viagens! objetivo de alargar o ambito da zona militar, pondo á disposi-:
________l!IIIIIII!IfIIIIIIIIIl_!IIIIIIIO!!IIIIII!PIII.... -.--_..lI)IiI!IIIIIIiI!IIIIII!II.... prQssegu,iS.$e:m� I São do coroanclo todos os ectWcios.

__�
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