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Apavorados com a próxima i. 'i: �

LONDRES, 10 (U. P.) ..• OS NAZISTAS ESTÃO CADA VEZ MAIS ASSUSTADOS DIANTE DA POSSíVEL IBm�A' E n.
TALEZA DE HITLER PELOS ALIADOS. INFORMANTES FIDEDIGNOS INDICAM QUE OS ALEMÃES A· '

__ :�jQlJFÁ A
INVASÃO SERA FEITA, AO MESMO TEMPO, PELO NOROESTE E SUL DA FRANÇA, ISTO É� PELA CO. �'A;ç:DÕ ATLÂNTl.
CO E PELA 'COSTA DO MEDITERRÂNEO. OUTRAS FONTES ACREDITAM QUE OS ALIADOS PRETENDEM TAMBÉM DE"
SEMPENHAR UM DESEMBARQUE NA COSTA DA JUTLÂNDIA, QUE OS NAZISTAS MINARAM. EXISTEM ALGUNS OBSER
VADORES QUE AFIRMAM SER POSSíVEL A INVASÃO DA NORUÉIA, SIMULTANEAMENTE COM OS DESEMBARQUES

ALIADOS EM OUTROS PONTOS DA COSTA EUROPÉIA DO ATLÂNTICO.
c _

fabricacão,

de eco
Miami, �9 (U. P.) - Ó cor»

nel Edmundo Macedo Soares,
engenherio do exército brasi
leiro e diretor da Usina de
Volta Redonda, chegou hoje
aqui e imediatamente parto 1

para Washington- O coronel
Macedo Soares permanece r'á
nos Estados Unidos 30 dias,
afim-de estudar processos de

fabricação do aço.

o
A opinião de Viola

V MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX I Florianópolis-Quarta-feira 10 de Maio de 1944

RN�pt�r�m:�e In!� tã�!II!!!�aPiP.�I� po�e��!�J is�r�!r� I��������n��":�:gii�������g
mações aliadas salientam que as nov�s posições. conquísta-jram ope�ações ir�.portan�s. Af? 'I an.únc�o c�njunto, pelo qual informam ter s�do estab�lecido o

as fôrças britânicas anularam I das, afim-de repelir possíveis forças aereas aliadas prosse- prrmeiro Banco de Olhos" nos Estados Umdos, possívelmen
um saliente nazista de 10 mi- contra-ataques, inimigos. Re,- g�iram atacan�o a� principais I te I�? mundo, o qual é, c�ar:lado "Depósito de Corenas Huma

lhas depois de violentos com- velou-se, tambem, que em dí- VIaS de comumcaçao dos na-I nas , o qual se tornara Indispensável ao tratamento de certos

bates durante os quais foram versos setores os nazistas fo- zistas, especialmente na zona: tipos de cegueira. As corneas seriam utilizadas em transplan
causadas pesadíssimas per�as ram repelidos, devido aos vio- de. R?ma, e. �tacaraJ? também! tações e:'11 �rbita.s c�ja cegueira fosse resultado da perda (1:1

aos germânicos. Os alemães lentos ataques lançados pelos, objetivos militares SItuados na transparência cristalína ou embaçamento da cornea devido

retiraram-se para novas linhas soldados indús. Outros despa-: Jugoeslávia. Os aviões aliados explosões, queimaduras, infecções, ulceras e outras causas. As

de defesa abandonando as 10- chos acrescentam que na fren-' efetuaram ontem 700 sortidas, I corneas poderiam ser oferecidas por pessoas vivas ou extrai

calidades 'de Palena e Letto -_ te de Cassino l na cabeça-de- derrubando 4 aviões ínimigos.l das de cadáveres. A cornea deve ser removida dos cadáveres,
Palena, situadas a cêrca de �O I antes qu"e transcorram quatro. horas do momento da morte.

milhas da costa do Adriático. Di5t6rbio numOutros despachos adiantam
que os nazistas tiveram de re- comício
cuar, em grande parte, devido Havana, 9 (U. P.) - Duran-

, à tenaz acão da artilharia alia- te um comício po lítico realiza

da, que martelou com grande do esta manhã, foi registrad.}
intensidade as posições inimi- um distúrbio, durante o qual

,. gas. Acredita-se que os n�zistas, h_ouve um morto e vário? fr�-
'\ não sómente abandonarão 01 ridos. A desordem teve origem

saliente como também ainda quando uma multidão começou
continuarão retirando-se pa-, 8. destruir cartazes dos partidos
ra o norte, na direção de Cas-] oposicionistas, no Parque Cen

tel di Sangra e de Vila santa-I traI, insurgindo-se contra as

Maria, ao norte da Ponte de determinações policiais no sen

Miello. Os soldados aliados es- tido de dispersar.

É bem significativo o tele- Os últimos
grama do ministro Eurico

, -

Gaspar Dutra, agradecendo eXerCICIOS Estocolmo, 9 (U. P.) - O
a manifestação do proletá- "

riado brasileiro às fôrças Rio, 9 ele. �.) - A infanta. comunicado do Q. G. finlandês
- ria Dívíslonáría (la F. E. B. indica ter havido uma tentati-

que vão lutar pelo Brasil
nos campos da guerra mun-

está sendo submetida, desde va de artilha:ria, no istmo d-.

dial. No Brasil de hoje não ontem, fi intenso treinamento. Carélia. Entrementes, nesta

há mais as intranquilizan-
Seus Regímentos estão aeam- capital, se tem impressão '18

tes diferenciações entre o pados em diferentes pontos (la' que os russos estão preparando
homem da caserna e o ira- zona rural, realizando impor. uma ofensiva de grande escara

balhador da usina. Criou-se tantes manobras que durarão, nos dois extremos-do golfo da

a compreensão de que o pelo menos, uma semana, São Finlândia. Acredita-se que a

exército é, apenas, a van-
estes os derradeiros exercícios ação soviética será iniciada

guarda armada (la nação e
de preparação para o fronte. dentro de duas ou três sema-

, .

h nas. Além disso, os presentesa massa operaria, em oras Uniforme de gala
como esta, não quer ser ou- ataques dirigidos contra Kot-

tra coisa senão a reiaçuar- Rio, 10 (A. N.) _ Ante-ou- ka, são considerados como os

d f" t tio Exé 't N t
à

t d f' primeiros sinais da próximaa e icien e o xercz o a- 1 em a ar e, as en ermerras es-

cional. Formemos todos, ati- pedicionárias foram apresen-
ofensiva das forças soviéticas.

nal, um grande acampa- tadas ao ministro da Guerr-a, V'-I·menta - um povo mobili- em seu uniforme de gala. Elas lllmaS da
zado para 0$ sacrifícios exi- trajam segundo os modelos dg3 revelucêOgidos pela defesa da nossa enfermeiras norte-amerlcanas. i ""

continuidade histórica. Le- Caracas, 9 (U. P.) - Mais
vando aos soldados que par- Contra a costa de 100 pessôas foram condena-
tem suas saudações, os ira- das à morte, no Salvador, sob
balhadores quizeram atir- de lnvasêo a acusação de implicadas no
mar a disposição viril de movimento re 1

. ,.

- Londres, 9 (D. P.) Os vo ucionario con-
lhes serem substitutos, se o tra o atual

A

d 1bombardeiros norte _ america- ,.
governo aque a

reclamarem as circunstân- R bl t
nos prosseguiram, hoje, em epu _lCa. ce� 1'0 - ame::ica:r:a..cias, e de se julgarem, ime-
seu devastador ataque contra Segund� I:r:fom�antes fidedíg

diatamente, seus auxiliares
a costa de invasão, na ofensi_lnos, estao ll'�ClUldos, entre. os

sem férias, porque o impõe
va noturna da RAF Informa-I con.denados

a morte, dez jor
a gravidade âêste minuto

ções autorizadas
.

salientam nalIstas; S.oube��e, também.,excepcional. O valor dessa I que ate agora fo f
grande solidariedade bem o que os aparelhos aliados ata-Ilad� 14

. '. J� ram ��I-
caram intensamente as insta- s. ofICIaIS. e um CIVIl,

compreendeu o ministro da
lações ferroviárias e inúmeros I

tendo SIdo adem�Is metralha-
guerra e de modo eloquen- do o Sexto R g m taeródromos situados na Fran- . .

e 1 en o, que
te o proclama na síntese do

ça na Bélgica e no Luxembur- pa::hclpoU no levante. Os jor-
seu telegrama ao titular da go: As fôrças da RAF, durante

nais venezuelanos reuniram
pasta do Trabalho. Tudo,

a noite passada, atacaram se, resolvendo, .erot,estar. con-
em resumo, são movimentos tra a condena ·t dOsnabrück na Alemanha e çao a mor e e

objetivos que confirmam os
outros obj�tivos situados

'

na
seus colegas.

afirmações do discurso pre- ;:-------------

sidencial de primeiro de costa francesa. Import�nte ml·SSa-Omaio: "Nesta hora o Brasil Será filmado
U W

só tem um desejo, um pen- d.
La Paz, 10 (U. P.) - À capí-

samento, um seniiâot, »en- «Um mun o 50)1.. tal boliviana, chegaram o em-

cer os inimigos externos e Hollywood, 10 (U. P.). -;- A baixador norte-americano no

• _ manter, com honra, a glóTZa

I rr:went!,
Century pro�,uzlra o Panama e o general Ralph

Esmagando as delesas naZistas das suas tradições". (A. N.) fIlme l!n; MUn�? SO', basea- �o?ten. Estas personalidades� - , do no lIv10 escnto pelo sr. VIaJam em representaçao do
Moscou 9 (U. P.) - As fôrcas soviéticas estão esmagan- S�o:-b---r-·-e-------

._..._.......'"J �endell WIllkIe, depOIS de sua I Departamento de Estado, sa-

do as defesàs nazistas em SebasfopoL mediante violentos ata- Kotka vIagem a Moscou e ao Orien- ibendo-se que levam importan-
ques das fôrças de aviacão e de artilharia. Informações oficiais te. Segupdo se soube, .0 filme; te n;issão. N�o fo� passiveI ob�
deixam entrever que os' russos estão prestes a lançar o ataque Estocolmo, 9 (U. P.) - No-

I começara a ser prOdUZIdo 10- ter mformaçoes sobre os deta-
final, que decidirá a sorte de Seb�stopo1. .

Outros despachos '-ícias de Helsinki, indicam que go que termine a filmagem de lhes de tal incumbência mas

transmitidos pela emissora de Berhm, admitem que os russos bombardeir?s russos voltal'aI1:l1 "Asas da Vitóri�", .

na
. q'!al não é dificil que esteja l'�lacio

estão atacando as linhas nazistas, não só em Sebastopol, mas, '1 atacar a Ilha de Kotka, duo· a Twenty gastara d01S mllhoes nada com o reconhecimentC)
também, na zona do rio Seret e ao sul de Tiraspol. rante o dia dr, hojf'. I de dólares. I do govêrno de La Paz.

o presidente Martinez
Salvador, 9 (U. P.) - Na manhã de hoje, o presidente I

Martinez decidiu entregar o govêrrio da nação, realizando-se,
na sede da chancelaria, uma reunião do gabinete, para deter

minar quem deve assumir a presidência. Estiveram presentes
à reunião, também, três delegados da oposição. De acôrdo com

a Constituição, três pessoas estão capacitadas para assumir a

presidência, sendo elas: dr- Alberto Gomez Zarate, presidente
da Corte de Justiça; general André Menedez, ministro da Fa

zenda e coronel Rodolfo Moral es.

Renunciou

n atitude dos exploradores
Rio, 10 (A. N.) - Moradores do bairro carioca do Meyer,

'Um dos mais populosos subúrbios desta capital, acabam de reu

nir-se e fundar uma cooperativa de consumo, para auto-abas

tecimento de géneros de primeira necessidade, como uma res

posta à zanância dos negociantes. É a primeira vez que se or

ganiza nesta capital uma cooperativa no genero desta do

Meyer.

Os funerais do dr. Rodrigues Alves
Rio, 9 (A. N.) - o chanceler Osvaldo Aranha entregou,

hoje, ao presidente da Rel�úb1ica, para. sua aprovaç�o, o pro

grama oficial para o recebImento, depois de amanha, dos res

tos mortais do embaixador Rodrigues Alves. O corpo será le

vado dÍ'r�tamente de bordo dum vaso de guerra argentino para

a catedral metropoütaoa. onde se realizará missa de-corpo
presente. O chanceler Aranha acaba de telegrafar à família

enlutada em Buenos Aires, consultando se quer que seja se

pultado aqul no Rio de Janeiro ou na sua cidade natal que é

Guaratinguetá, em São Paulo.

r

Nápoles, 9 (U. P.) - O ex

presidente da "Associação dos
Veteranos Italianos da Guer
ra", sr'. Ettore Viola, chegou
recentemente a esta cidade.
procedente do Chile, onde este
ve exilado durante alguns
anos. Em declarações forneci
das à imprensa, Viola revelou
ser favorável à criação dum
exército de voluntários italia
nos.

N. 9104

.
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! SoldadOS ·Proletários
A ofensiva
soviética

/
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Mais outro '1 d - W lth G Aéreo Clube de

O E S T A D O Press Information Service ��nt;e� as'��oa apa-�mo se �!eende d�?mSd� I De orde!a�t�r.C;rte�����
- Exclusivo para "O Estado", 'rência física são separadas das ereto sôbre a conduta dos exér- e de acordo com o art. 5° do re
em Santa Catarina. I outras, examinadas por médi- citos de ocupação na Holanda, guIamento baixado com o de
Nem mesmo as mais cuida- cos especialistas e enviadas pa- essa espontaneidade envolve creto federal n? 11.278, de 8 de

dosas investigações, permiti- ira a Alemanha, acompanhadas' uma finalidade séria: "As rela- janeiro de 1943, faço publico
ram obter qualquer dado a res-I por escolta esp ..cial. De acôrdo ções com jovens holandesas que Se acha aberta a matrícula
peito do passado do dr. wal-I

com o depoimento de dois mé- não devem ser consideradas do Curso de Pilotagem até o

ther Gross, cujo nome, segun- dicos de Cracóvia, existem nes- meramente função física. To- dia 10 do corrente mês.
do os refugiados alemães, atu- ta cidade atualmente oito mo- do soldado deve estar sempre Na séde social a rua TRAJA
almente nos Estados Unidos, ças em tratamento no departa- conciente de ser um represen- NO, Sobrado, serão os interes
nunca foi mencionado antes mento dermatológico do hospí- tante do "fuehrer" e deve ten-] sados atendidos, todos os dias,

l da ascenção de Hitler ao poder. tal municipal. Depois de passa- tal' fazer sua companheira das 11,30 às 12 horas e das 17
E mesmo hoje, poucos, fóra da rem dois meses em casas de to- compreender seus objetivos ... às 17,30 horas.,
Alemanha conhecem êsse ho- �ienância, as pobres criaturas As jovens que se tornarem grá- Manso Veiga secr.:

I mem, a cargo de quem se en- são enviadas de volta à Polô- vidas, em resultado fie suas re- �.r.,,��
80011 [contra um dos mais elevados nia, afim de serem tratadas". lações sexuais com um soldado, Es ..!i.... e d45.00

.. [postos do regime nazista: o de Não sómente a prostftuíçâo receberão toda assistência mo-I lu a v n a
r.r-II 21) 00

I
'chefe do Departamento de Po- é controlada, mas também as ral e material". O «Restaurante Pérola». Para
1lÍ'�i?a, Racial. É �le o perito de relaçõe� maritais da população. A. r:s1?ei�o d�, sua confi�nça I mais informações, dirigir-se ao"noTJ"I". ", .. r1illnl. �nnrr-lIln

I Hlber,
nas qu.es!oes q�e. s� refe- �os países eslavos, as esposas no I�leslstlvel s�x�appeal da

oroprietdr.io na praça Quinze� rem a procriaao, dirigindo-a sao, em regra geral, conserva- mocidade germarnca, o dr. I' I
_ • ,.

I

f)� ()ril1in�j� rn esmo n�n DU � de acôrdo com princípios bio- das separadas dos maridos. Gross não deixa nada' ao acaso. n. 22. -- tlorlanopohs.

I
hl í

cad os. não serão d,.<rnl,,�

I
Ilógicos e decidindo quais as Quando, porém, isso não é pos- Nos países não eslavos, as mu- V.-l4

dos.

I crianças cujo nascimento deve I
sivel, existem penas de prisão lheres são in t e r n a das em 11 IJND � l:l 'M] um bungalow

ser permitido. Pregando a "li-Ique previnem falhas na prática "campos de procriação", onde W IÀl .il�-�ID na Av. Mauro
.'1 direçllo não se r es ponsa- ,berdade pagã das inhibições do aborto. ficam à disposição de alemães I Ramos, 94. Vêr e tratar na
biliza pelos conceítos emiti B [cristãs" (uma aprovação da I. Nos territórios habitados por selecionados. Quando nasc.e mesma rua, n. 86, das 17 às

I dos DOS artigos assinado. I I ilegitimidade) , Walther Grossjpopulações não-eslavas, no en- uma criança, esta se torna Ii- 18 horas. 15".15
II' incentiva a reprodução entre' tanto, o dr. Gross incentiva as .ho do Reich, e a mãe é man-

'.:_'- M ....:' os alemães, e pela estertlízação.. "relações espontâneas". Mas, dada de volta à sua família. Vendem-se tacho de

COMPRAS E VENDAS I ���a��{� ���e�e�o����sel:�: I----.--�
_. - -_- �- .... _...._,,·_J

nizado, de 2 mts.fe��o cog�����
CASAS nascimento dos "povos mfeno- menta por 1 de largura; e tarn-
Vendem·se:umana Rua Fernon- Ires". C

'

di M'" P di 1
bém urna turbina de 6 cavalos

co Machado, com 4 quartos, 2 sa.1 De acôrdo com declarações re íto UIUO re la de fôrça. Entender-se com o

las, .cópa cozinha, terreno plano, I'do próprio dr. Gross, uma de 11 sr. Francisco Nappi, na rua
rnedí ndo 6,40x50preçoCr$25.000,0? suas mais interessantes "expe- Proprietários _ J. Moreira & Cia. Deodoro. 15v.·13
Tres na Rua Uruguay, de rnudeí- .' A • " tá d r d�a. todas alugadas. terreno plano, �.lenCIaS �s.a sen O rea ,l,za a

medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00; em benefício da França. No i
Uma em Coqueiros, com 3 guaro seu conceito a raça gaulesa Itos, cozin�a, sala, dispensa, bôa precisa ser renovada. E paraágua, rnedmdo o terreno 30x12x1.5 êsse fim mais de um milhão de 1por Cr$ 12.000,00. "'. .

-

. .

Urna na rua Almirante Alvim, pnsIOneIros de guerra detidos
com 2 quartos. sala, dispensa, vo- na Alemanha estão hoje à sua
ronda etc .. terreno com 22x50 por frente, o dr. Gross está experi-Cr$ 25.000,00. t d .

. ....

Uma na Poça da Bandeira com
men an O um Cluzamel"�O en-

àois pavime�tos, 3 quartos, b�nhei- tre O sangue gaulês e o "nobre
ro, cozinha. Preço de venda Cr$ sangue germânico". Jovens
60.000,00. francesas do "melhor tipo" de-
Uma ,na rua Deodoro com terreno tidas sob "custódia" são colo-da 10,25 metros de frente por 56 de

" .

fUUndoB por 80.00CO,00 cbruzeiros. 31 cadlas elm _

"lares' e cU_Idadas! ",,' =-__IIIAAAQ4WIIIIIIlII!IIIIE�Ilil"'EI!DI_I:IIlII=r:zIIli!ll!lI.IIõWIllllllm=..RkI!S..iifiBll'*a:_1DilIl1llll__'ma na rua uriti anos, com pe os a emaes como se nao pas- - - -_-_-__ .-_-_-...-_w�................,

quartos. varanda.. banheiro com sassem de reprodutoras.
J'''''_...._ ......._. __....._,.,._'"''_'"''_...._....._J"_J"...,..,..__ 'J_.........__,.._,''''-'''_.......'''''''........,................-..-

�i.�OO,Óo.ente e frla etc.. por Cr$

R�jeitadndOV.osh protestost do FARMACIA ESPERANÇAUma na rua Oswaldo Cruz (Es. governo e IC y o assun o, o

hoito) 3 quartos, sala etc .. terreno dr. Gross declarou, num relató- A SUA· FARMÁCIA
com 16x32 por 16.000,00. rio ao "fuehrer": "As mulheres Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642Uma na rua Bo�aiuv�, com todo francesas não têm razões deconforto (duas resldenclQs) por Cr$ . .

it 1
.

Ih Entrega a domicílio
70.000,00. que}Xa, pois mm a a egria es

sera causada, no futuro, pelos ---.-_- ..------------

TERRENOS numerosos jovens de olhos � -.III!II•••IIlIIII-!JI!&l!!iiIllillllJiII1IIIlIIIIII!I!I:IIl..IIIlI·""'iIIi_e-.III!I!I..T;1IIZ__�IIllIiliIIIIii!_IE1I1i1__
'

Ven�em-se um na Avenida Tr,om- I azuis, filhos de pais alemães;'
POWSkl, terreno plano, medmdo, cujo gênio levará nossos vizí-
12x37 por o-s 15.000.00;

I h 'rand l}
Um na Avenida Mauro Ramos, n os a nova, gran eza .

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00; Mas essa e apenas uma das
Um na Rua JQÇJuaruna. idem muitas experiências do chefe

idem, 10x32 por c-s 7.5.0,0,00. I do Departamento de Política
Um na rua Corrrborrú. terreno. "

.

plano medindo 30x50 por 24.000,00 �a�IaI, qll;e �em a sua dIS�O- ;
cruzeiros. SIçaO vastIssImo campo. A VlQ-1
Um na rua Almirante Alvim, lacão marca naturalmente os!

com 9x45 metros por ,11.000,00. primeiros estágios da conquis-1Um na rua Camborlu com 25x45 ,I
metros vende·se também a me- ta de qualquer paIS ocupado 1tade p�r 20.000,00 cruzeiros. pela Alemanha, pois o próprio,
Informações com A. L. ALVES. "fuehrer", segundo declara-I

RUa Deodoro 35. cões de Hermann R'auschning,

O M d
declarou abertamente: "Eu I

DeUS a não perturbarei o divertimento

Ide meus bravos rapazes". Con-

A D I d
tudo, após uma semana, o dr.

.

smo I·SSO VI· O Gross estabelece regras estri-
tas para o controle das rela-

R dr t
cões sexuais. As mulheres, reco-

O P I• amen e lhidas pela Gestapo e levadas
para bordeis, são protegidas

Os ataques desesperadores e violentos da contra lTIoléstias e concepção
lisma e bronquite enveuenam o organismo, por uma rígida supervisão. '

hllnam a energia, 8rruillam a saúde e de-
b'

, .

bilitam o comção. Em 3 minutos, Mendaco, Tam em nos paIses escravI-
hova fórmula médica, começ'� a circular zados são mulheres conduzidasno sangue, dominando rapidamente os ata·
ques. Desde o primeiro dia começa a deslt· para os lupanares do Reich. O
parecer a dificuldade em respirar e volta

cardeal Hlond, veneravel pr'l'o sono reparador. Tudo o que se faz ue·
cessario é tornai' 2 pastilbas de Mendaco t'l'c da PoloAnI'a (cuJ'Oás refeições e ficará completamente livre maz ca O 1 O
da asma ou bronquite, A a\'ão é muito destino atual não é conheci
rapida mesmo que se trate de casos rebel-
des e antigos. Mandaco tem tido tanto do), dá seu testemunho, num
êxito que se oferece com a garantia de 1 t'

. .

d VatI'CanO'dar ao paciente respiração livre e lacil ra· re a 01'10 enVIa o ao .

pidamente e completo alivio do so!rimento "O recrutamento de moças e
da asma em poucos dias, Peça Mandaco,
boje n:'esmo, em qu!'lquer lar.mácia, A nossa mulheres jovens para os bor-
garantIR é a sua maIOr pl'oteçao, deis prossegue, sob o pretexto
Menda Ao Acaba com de condenaão a 'trabalho foro,.. a a81no. I

AGORA TAMBEM A C;:R. 9; 10,00 çado. Chegadas aos pontos de. _

Diário Vespertino

Redação e Oflelnas A
rua João Pinto n, f) 13

TRl. l022-Cx. posta] 139

A.SSINATURAS
Na Capital'

Cri
Cr'
c-s
C,.,

Ano 70,00
,(0,00
20,00
7.00
0.30

Semestre
T'rímestre
Mê�
Número avulso CrI

Ano
No l nterior

r.r'
r.r'Semestr-e

Tr-ímestr-

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

. PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Companhia Telefônica (atertnense

2.a CONVOCACÃO
Assembléia Geral Ordintiria

Muítc s bonif ccoô e s e médico qrrrtis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Convidamos aos senhores Acio
nistas para se reunirem no dia 12
do corrente rnês, em Assembléia
Geral Ordinária, paro a discussão
e deliberacão do relatório da Dire
toria; Dis�ussão e Deliberação so

bre o balanço e a conta de lucros
e perdas; Parecer do Conselho

I F'isco
l ; Eleição da Diretoria e seus

suplentes; Eleição do Conselho Fis
cal e seus suplentes.

, Sendo esta a !!õegunda convocação
'a Assembléia realizar-se· á com

I quo lque r número, de Acionistas.
Florianópolis;::! de Maio de 1944.

, A DIRETORIA .

A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, Oll
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre'l
DOI' Ossos, Reumatismo, Cegul:'ira, Queda do Ca

belo: Anemia e Abôrtoo.
Inofensivo 80 organismo. Agradave)

,como um licôr
O ELIXIR 914 està apl'ova lO pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento cta Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Fi"\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composiçflo e o 8abor a·
.914. devo dizer-lbefol: semprE' gruduvel do ELIXIR c914. re
que o tenho empregl:l(jo, em corneodam-no como arma de
os cssos d� indicação apre- fac li manejo para o público
prlada (slhlfs em Y8rllitl de !lO combate á sifllls, quaUda
suas manffestaçõe�.) os resul· 'deli que frequentemente a
tados têm sido 88tlsfatorlOs, nrovefto no Ambulatorio da
pola são rapidos e durl:lvei�. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

BnE N NER

.I

TE HA JUIZO

TRAJ:::S
PARA INVERNO de Cr$ 390,CO Q 480.
CAPAS;
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465,
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480.
3APATOS de Cr$ 50,00 a 255.
AGÊNCIA: PEDRO SOARES - - 9

TEM �íFIL S OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO ..

O distinto público de Florianópolis faça·nos
uma Vls1ta 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
Ternos feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuos.
Temos secção especializada para conf( cção de luxo, sob ..medida.

Para-'TodoS») - Rua Felipe Scbmidt, 38-Esqulna Gerõnimo Coelho-Telefone: 1595

"4'

PUL�R PREPARADO

(W _ wm_awlll!.__""''''-

Vrediária Para-Todos"!
miras,

NOTE BEM:

<,Á Crediária
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e o edo:"Uma carla para mim"IVida Sociall
'

s Pau!�p�,Lê Vil" San

I c�ria�Çossa ciVi�ÇãO A
I Al��;2��ija��; -.�)mais��r �ao��::n�:'::'::"r��:dad�'.c���I • Juan, diretor de Imprensa do sua colaboração com a Ingla- rajoso dos sobreviventes que tarde, entrou para a marinha••••••••f ........

CEC, para "O Estado") - As terra e com os Estados Unidos lutavam com o mar e com a mercante e viu que, a� chegarANIVERSARIOS
alianças, as intrigas políticas .8 I foi �len� e integral, porque o tormenta no pequeno b�te s�l- ao porto, todos os marmhe�r.osFesteja hoje o seu aniversário
os tratados secretos nunca t.í- Brasil nao conhece o poder do va-vidas era o martnhetro recebiam cartas da tamília,natalício a gentil srita. Zilda, filha

guarida no panorama medo! Smith. Ânimava a todos com menos êle. Resolveu, então,do sr. Antônio Borges dos Santos, veran1

comerciante na Armação do Pon- político do Brasil, porquanto seu riso constante, com suas adotar um costume, que .nuncatano do Sul, destrito de Caiacanga, jamais a nação brasileira ne- Dr. Newton d'Avila canções populares e seu entu- mais abandonou: escreVIa pa-neste município. cessitou apoia.r:.-es-1'leu'§:::direitos Operações -- Vias Urinarias -- Doeri- siasmo. Dizia aos Heus compa- ra seu endereço;. mandando
•

�.._.. çus dos intestinos, ré to e anus
.

h
.e as suas rei [ndícações soclaIs

_. Hemorroidas. Tratamento da nheiros de infortlinio, sem de- sempre algum, din eIro paraDecorre hoje a data natalícia da
na ponta dos fuzís dos seus colite amebiana. sanímar um só instante, de- consolar-se, o que fez com queexma. sra. d, Celestina do Livro-

hábít
mento Carvalho. soldados, Todas as guerras Fisioterapia -. Infra-vermelho. pois de três dias de luta contra contraisse, também, o a I o• brasileiras 'caracterizam-se pe- Consult: Vitor Meireles, 28.

€>8 elementos: _ "Não tenha- de economia. Aquela carta,Hoje foz anos o sr. Euclides Fer- lo seu aspécto defensivo. Nun- Atende diariamente às 11.3u hs. e,
lUOS pressa, companheiros. Não contento dez shillígs, êle pró-

'

dA' 'It à tarde, das 16 hs. em diantenandes, digno funcionaria a gen-
ca O Brasil foi à guerra movi- Resid: Vidal Ramos, 66. importa que o nosso barco te- prio a havia deitado ao cor-cio do Banco do Brasil.

.

Ih
do pelos interêsses mesquinhos Fone 1067. nha sido torpedeado. Havemos reio; mas nem por ISSO e pa-Fazem anos hoje: da conquista e da escravização

O' de navegar em outro maior t-� recia menos consoladora.s r i to . Maria da Graça Leite: ele outros povos. Até hoje em- S italianos e a mais bonito. Dentro em pouco, Quando o fato foi divulgado,,sr.s. Orlando Coelho, Manoel CU�-I punhou as armas sómente para ,

d' H chegaremos ao porto de desti- Henry Smith rece?eu muit�sto�ho, Nes�or Augusto Dutra, �e.,. revidar aos golpes traidores de "onqul"sta e om� no e ali receberei uma carta outras cartas de amigos e amr-naldo VeIga Pomplona e Verglho! , , U u
. .

di h
.

rv
Moura, operoso gerente do Hotel! povos cegos pelo verbo vene- Nova Iorque. (Pelo Conde com dez shillings, que vou gas- gas. MUltas .trazIam. 111 erre,das Caldas da Imperatriz; I noso de chefes demagógos que Nicola Fiorenze _ Exclusivi- tal' com vocês, para festejar o que êle reuniu e enVIOU, commenino Virgolino Goulart Filho. queriam' a sua escravização. dade do CEC para "O Estado") regresso". u'a missiva. c_?movedora,. ao

SEMPRE LEITE Nessas lutas o Brasil sempre
_ O pedido generalizado de to- Embora os demais trlpulan- Asilo dos Orfaos da Marinha

. .,. id I foi um gigante, pois não lhe dos os italianos livres, para tes acreditassem que Smith Mercante, de sua terra natal.O le
í

te , por 51 so alImento 1 ea . b. ,..

1
A H S 'th

., -

O
pode servir tomhem no preparo de faltou jamais o apOI? íntegra que os aliados promovam a havia enlouquecido, tudo se

, ,g�ra, enry mi ).a na

J,pães, mingaus. halos. molhos.

ser-I'
de todo o seu povo. E por ISSO conquista de Roma o mais de- passou exatamente como êle e orfao. É I��mbro herOIC? da

�
vetes. refrescos. dando-lhes ou ou-

que o Brasil desconhece o po- pressa possível, coaduna-se previra. Quando, depois de grande famílía da Marinha\
mentendo.lhes o valor nutritivo.

I der do medo, êsse complexo com as condições impostas pe- vencer mil dificuldades, chega- Mercante Britânica, a quem to-

I cue inclina países debilitados lo rei italiano e por Badoglio ram a um porto noroeste da dos os colegas admiram e es-;olítica e socialmente a pro�u- para abandonar o poder. Os Inglaterra, Henry recebeu, no ti:r:�I�_ �C:I�_?_l! }:r:r_ �r:x;�c:. ,rar em alianças con::. naçoes I
maiores líderes italianos como II clube dos marinheiros mercan- .-.

ê-o;;;;r-:;
-

CÃSÃ.- 'MIsci-,mais fortes um apoio para Crocce Sforza e tantos outros tes, uma carta, contendo uma LÂNEA é saber economizar.suas injustificaveis pretenções. já deixaram clara a vontade célula de dez shillings, de queEm tempo de guerra,. uma expressa da nação libertada se serviu para oferecer ve_rdaaliança representa a revigori- sôbre a necessidade de unifi-, deira festa aos companheiros,ção de uma muralha contJ:a o cal' todo o povo para: que o em um pequeno café das ime-
poder inimigo. Na paz, a al�an· i mesmo dê o máximo em prol diações. Londres (Por Jan Bolsen _

Iça
é sempre uma �eterm111�- 'I da causa aliada que hoje tam- Que significava tal profecia? Exclusividade do CEC para "Oção dubia de investir na pri- bém é italiana. Reconhecem Foi o próprio Smith que o ex-

Estado") _ O recente enconmeira oportunidade contra 03 i entretanto os magnos repre- plioou alegremente. Aquela tro entre o "fuehrer" e o ducepovos inérmes. Assim agiram sentantes da clemocracia ita- carta não podia deixar de che- destronado teria passado desa-nesta guerra, a Alemanha, a lliana que para tanto é neces- gar às suas mãos. Órfão abs
percebido não fosse a gravidaItália e o Japão. As suas aliar-I sidade imperecivel a resigna- quatro ançs de idade, foi inter- de da situação dos nazistascas foram engengradas secr':!-, ção de Vitor Emanuel e Bado- nado em um asilo de órfãos da neste início do ano de 1944. Na:amente, quando o mundo es- glio. Trata-se portanto de aten- marinha mercante, a que seu verdade, a não ser quando ostava submersos no sono da der ao veemente apêlo de todos pai pertencia. Foi adotado por alemães realizavam com relaPaz. Nesse período foi concer- os italianos e conquistar a ca- um casal de marinheiros,. que tiva facilidade as suas "con-tada a agressão à Humanidade pital romana, pois dessa fór- "

quistas" na Europa, nenhumaNa-o bar mesmo' 3 a primeira oportunidade foi ma, ingleses e aliados estarão O santo do dia confabulação com os seus rá-, ••••

-A setembro de 1939. A gue:.:a I con�orrendo fortemente yara bulas despertava a atenção do-.. .'� i trouxe como resultado a uruao conjugar todos os esforços do
mundo civilizado. Isso porque,S. Paulo (Por SIlv_eIra peIX�� I .los povos livres e cultos, numa I povo italian.o" 1?-0 sen�ido d� B. JOÃO DE AVILA, CON- embora os alemães tivessem�to, d,:- U. J. B.) .- Nao !a� mui

i aliança aberta e expressiva apressar a vItona. aliada. E FESSOR
ameaçado de perto a liberdadeto, ainda havia no rádio de

I contra a barbaria que o naZIS- certo que tanto os mgleses c_?- Nasceu este apóstolo da An- dos povos européus, as figurasBerlim um locutor que empre-
mo desencadeou no mundo. mo os norte-americanos nao dalusia (Espanha) e mestre da quixotescas dos chefes do "eígava s�us �elhores eSforço�o� I
�ão lutou sozinha a Ingl�terr� deixarão de a�en�er ás supli- I vida espiritual em Almodovar xo" jamais deixaram de imfa�e: �:)llhen,:-s, eJ?.torno mais' até dezembro de 1942? Nao f?I c�s do l??VO .

italiano, por os deI.Campo pelo ano de 150? pressionar desf�voravelmente.eplsodlQS maIS tr�g�cos e
I em plena O'uerra, quando maIS alIados Ja deIxaram patente o DUlante seus estudos na UI?:I- Agora seo'undo mformaram asépicos dos adversanos da Ale-1 se acentuabva o poderio totali- seu desejo de pro:n?ver o �eer- v�rsidade de Salam�nca nao agências

b

nazistas, Hitler emanha. '

.,. I tário que a Grã-Bretanha re·, guimento da ItalIa e_ remte- somente guardou mtacta a Mussolini encontraram-se pa-�uando ocorreu a, herOl(� I: cebeu a adesão de todos os ptl- grá-l.� �10 seio �as naç�es de- pureza de .sua alma, I;nas re-
ra discutir os problemas da fur�tIrada de I?unq�erque Pue . vos civilizados do mundo? E ��crat!cas. E VIsando. e,ss� ob- solve� de�ICar sua� forças e

I tura Europa! O panorama es.gma das maIS bnlhantes q
! 1a nação menos destemida JetIvo, os governos bntamco e sua VIda a conversa0 dos pa- tratég'ico da guerra dispensa

.

l' screveram com nu ,

'd
_ _

h _

t d M'ss- s
os mg eses e.,. m os i menos fo.rte e menos confiante alla os nao pouparao os SeUS gaos em �;Ta$.. as 1 oe.

I qualquer comentário sôbre asangue, nos pnmelros te p i no patriotismo dos seus filhos melhore? e�forços, . anteve!ldo Escolh:r,a Ja como ,c<;tmpo ,de I sanidade mental desses doisde guerra - o molequ: teve a;
do que o Brasil não teria he- que os Itallanos hOJe deseJaI? sua atIvIdad� apostollca as r;n-I fantoches. Num momento emsuf,ici�nte dose de mco:r:��-

I

sitado antes de' intervir neste

I
luta!' bravam�nt� pela COl�sol:- dias <?r�en�a.�s, quando um blS-

que as fôrças ing'lesas e aliaquencI� _p�ra �ecer, 3; re�p�l ,

conflito? O Brasil não hesitou daçao do�, p�mcIpIOs de lIb�r. po mISSIOnano lhe falou d� �al- das realisam o desmoronamenuma sene mteIra de JogralIces. -

hesitaria diante de qual- dade, de Justiça e de democra- ta de sacerdotes no MexIco. to sistemático de todo o arca-Então, en�re gargalhadas d! �u:�oforça ao ver o perigo que cia. I João ofereceu-�e. ir com êle pa-
I

bouço militar do "eixo" na Eu-chufas, qUlz o megafone
;;;J....O....O....O.-.O O.-.O.-.O O.-.O....O....O---O__ ra aquela coloma espanh��a'lropa ou seja a sua unica espe-Goembels empregar �ma frase-ICARTAZES DO DIA Mas, esperando um3; ocasIa°lranç� de resistir mais tempochapa e que desde a� se tornou

de embarcar em SevIlha, o a1'- à pressão britânica e aliadao seu "slogan" predIleto. "�al- cebispo dessa cidade aconse-
os tiranos europeus põem-se �ve-se quem puder�" - gnt?ul HOJE 4a.feira HOJE lhou-,o que ficasse na �spanha, estudar os problemas de apósp��as on�as her:tzIanas o hIS-

onde tanto trab<;tlho flcava por guerra! É fóra de dúvida quetnao berlmense.

(lHE ODEON fazer. O humIlde sacerdo.te Hitler segue de perto o desti-As cousas, entretanto, come- « )� aceitou o conselho d? arcebIs-
no de Mussolini. O ex-duce ita-çaram a mudar. Dunquerq.ue

po e, durante 45 anos labutou liano ha longos meses que vem"teve a sua resposta e:n;t. Estalm� A's 4,30 e 7,30 horas:
incansav�lmente naquela par- sofrendo sensivel desequilíbrio,"",grado. E desde a herOlca faça Um programa espetacular: te da vmha do Senhor. Era mental, por isso não é de es-n�a da cidadela ��ssa, o� g:�; Kay Kyser e Patsy Keller, com a sua orchestra na

I
João um <;trdoroso def�nsor .da tranhar-se a sua atual atitude,manicos -: as m�encIVeIs

_I
gozadissima comédia:

CompaJ?-hIa de Jesus mUlto principalmente se considerar- ,
hordas na�Istas - nao conhe

Do.'s R meus Ennuicados corr;batIda n� Espanha naq�e- mos que, ainda há pouco tem-cer�m senao revezes, cada qual O 5 ,_ l� epoca.· MUl�OS dos seu.s dIS-
po, se ocupava na compilaçãomaIS espetacular do que o

Robert Preston no eletrizante filme: cIpulos e pemtentes entraram de uma nova "constituição"outro.
. . ,.

A' d
·

nOI'te para esta ordem religiosa. O
para a Itália!

'

Os a]emães dão hOJe a IdeIa

fi) O a mela. dom especial de João era a.pe-me1ancó1ioa de moscas que
COMPLEMENTO NACIONAL �Natural) rícia na direção das conClen- Faça uma aplicação de SAR.houvessem conquistado um �a- cias. Morreu, rico em mereci- DONIL, o preparado líquidoça-moscas ... Nessa emergen- Preços: Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00 Imp. até 10 anos.

mentos, aos 10 de maio de que refresca, amacia e higieni-cia Hit�er, naturalmente que
1569, em Montilla. za a pele.do'fundo de um abrigo, só en-

(lHE "IMPERIAL))contre uma solucão para ofe-
reCer-lhes: a morte. E exige
que não se rendam! ...
Essa inversão deve estar cau

sando o desespero dos "super
homens arianos". Quanto ao

locutor engraçadinho... Se
ainda não está soterrado em

algum escombro, é passiveI qu.e
lhe tenha ocorrido a oportum
dade de uma outra frase: "Não
há como um dia depois de ou

}ro".
� Nâo há, mesmo! , .•

A pessOa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju-
venesce, toman
do com regula

ridade as

PI LU LAS
DE

BRISTOL

•

o ESTADO-Quarta·felra. 10 ele Maio d. '944 3

Os fantoches eneen
tram-se novamente

Associação Comercial de Florianópolis7,30 horas:
filme da família do Juiz Hardy

Assembléia Geral Ordinària para a posse da nova Diretoriade Andy Hardy
com Ann Rutherford, Lewis Stone e Kathryn Grayson:

COMPLEMENTO I'TACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Livre ��nsura

AGUARDEM o rnâior sucesso de todos os tempos:

A Legião Branca

A's

Ultima Exibição do melhor

A secretária ,

De conformidade com os Estatutos; convoco os srs. asso·

ciados para a ses�ão de Assembléia Geral Ordinária, que se

refillizará sábado. 13 do corrente, ás 19,30 horas. na séde social.
à rua Trajano, 13 (sobrado) para a posse da Diretoria eleita a

12 de abril último e que deverá reger os destinos sociais no

período de 13 de maio de 1944 a 13 de maio de 1945.
Florianópolis, 8 de maio de 1944.

ADAU1�O FREI'l'AS, l� SecretáriQ�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-Quarta .. 'elra, 10 de Maio de '944

de
o

Formidavel liquidação na conhecida e barateira
Casa Yolanda filial, à Rua Felipe êchmídt, 2

Grandes reduções nos pre ço s, Eco normsern o vosso dinheiro comprando este mês na Casa YoJanda Fil ai.
Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso variado s orurnentoi

TECIDOS ' Chitão, artigo superior . . . . . . . . . . . . . . .

" 5,JO '/Pasta Colgate, pequeno 2,20
Voil estampado mt. 4,00 Crepon para quimono 7,50 Pasta Colgate, grande 4,00
Voil estampado 4,50 Pelucia lisa, reclame 5,.So Pasta Lever 3,30
Voil estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,Go Sabonete Carnaval caixa' 4,29
Peterpans (reclame) 6,00 Pelucia estampada Ivone 7,)0 Sabonete Do rIy 4,50
Voil suisso 7,00 Pelucia com bonecos 7,00 SaQOllete Lever " 6,00
Vail suisso (artigo superior) 8,00 Cach á, artigo bom 10,00 Sabonete EucaloI " 6,00
Voil romain 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,";:J
Linho estampado 5,00 Cs.semi ra para casacos, aproveitem 35,00 Sabonete Cativo em bola 3,50
�jllho estampado com 80 ele largo . . 7,00 Casemira para casacos, art. extra 55,00 Sabonete Vale Quanto Pesa 4,50
Linho Rodie 10,50 Mescla, artigo bom 7,00 Sabão AristolJlno 4,5\)
Fustâo branco 7,00 Brim Kaki 7,50 PÓ Ladi 1,�0
Fustâo estampado 9,00 ('XilL\.. E :iUES..\.. PÓ Coti pequeno , 6,00
l<'ustão estampado artigo sup. 10,'JO Colcha para solteiro 28,00 PÓ Coti grande 9,00
Peterpan (artigo superior) 12,0') Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,0:J Pó Emerand ele Coti 12,00
Tecido listado 7, JO Colcha para casal, artigo bom 35,00 PÓ Suspiro de Granada grande ,... 9,00
Tobralco listado 10,00 Colcha para casal, artigo superior . ':-. . 45,00 Talco Malva pequeno 3,�0
Tecido Beligerante ,... 10,50 Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 Talco Malva grande 4,4(,
Tecido c /avíões " 8,00 Cobertor para solteiro 24, 't-O Talco Eucalol médio 4,00
Tecido americano moderno 12,00 Cobertor para solteiro 26,00 Talco Eucalol grande 5,00
'I'obralco estampado 7,00 Cobertor para solteiro 28,00 Talco Ross médio 4,00 ..\
Tobralco (artigo superior) 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00 Talco Ross grande 5,0)
Tobralco estampado c/corações .. ,... 12,00 I (,jobertor para ca�al 28,00 Talco Gessi grande

.

5,00
Tecido com barra (reclame) 10,')0 Cobertor para casal 30,00 Talco Palmolive 5,00
Tecido com barra (novidade) 12,00 Cobertor para casal, tipo superior 33,00 Rouge Tentação .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80
Tecido estampado c/Iaços "14,00 i.lgodão Léro-Léro peça 32,00 Rouge Cici . . . . . . . . . 3,50
Opala lisa, todas as cores 5,50 Algodão Minho "40,00 Rouge Roial Briar 5,00
Opala francesa 6,00 Algodão Douro "50,00 Baton Tentação ,... 1,50
Opala belga 8,00 Algodão .Argentina "55,00 Baton Lalaque 3,50
Opala suissa Matarazzo n 12,00 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. 32,00 Baton Colgate . . . . . . . . . . . . . . . 7,00
Opala branca, 1 mt. largura o • • • "15,00 Cretone Lençol 6/4, branco. . . . . . . . . . mt. 12,00 Creme Coti

o • • • 7,00
Cambraia branca, 1 mt. largura . . 16,50 Cretone Lençol 7/4, branco 13,00 Creme de Alface , ,.. 8,')Ü
Opala estampada o o . . . . .

" 7,00 Cretone Lençol 8/4, branco . o . . . . . . . . "14,00 Creme POllds o o 8,50
Opala estampada " 8,00 Cretone Império 6/4, em cores 13,00 Fixbril

o o • • • • • 8,50
Opala estampada (art. superior) ,..

" 9,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo Óleo Dorly e Frank Loyd 3,50
Opala estampada Ivette ."." .. ,..... 12,01) 2 mts. ., :........ "20,00 Óleo Cecy 2,00
Zefir, artigo bom o .....•. o • . • .

" 5,00 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo Óleo Eucalol o .....• o o o.. 3,00
Percal para camísas o o • • • . •

" 5,00 r 2,20 mts. . o o . . . . . . . . 22,oc> Óleo Royal Briar 4,50
Tricoline, reclame " 7,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo Óleo de Lima o • • • • • • • • • 4,50
Tricoline, artigo superior "10,00 2,20 mts, " , ,... 20,00 Óleo de Ovo ,.........

" 6,,)0
'I'ríco líue, tipo extra o o • • • • • • • • "12,00 Cretone Paraízo 10/4, branco, largo Quina Petróleo Oriental 15,00
Tricoline, com salpicos , .. , !.. "12,50 2,20 mts ,........... "24,00 Loção Brilhante ,........... 10,!50
'I'rícoline, para pijamas o "11,QO Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts, 24,00 Leite de Rosas o o .. o 6,50
Tricoline branca, superior o. "10,00 Cretcne Cur íó 10/4, branco, largo Leite de Colônia 8,00

��:��� ����� ��i:�i�i, 's'�p�r'i��' : : : : : : : : :: �:�� I cret�;eO ;���i�úji4,' b;����,' i�;g"2 �ts·.
"

��:�� Toalha Bom Dia .. �.I���:���. . . . . . . . 6,00
Brim azul marinho, art. bom . . . . . . . . .

" 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 22,00
I�rim fantasia o •••••••••••• o • • • • •

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

3,00
Brim, artigo bom o. • • • • • • • •

" 7,00 Riscado enfestado para colchão 9,00 Meias Paulistas para moças 5,50
T.lrim Singapura ., ; , 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem , 8,:Jo
Brim Superior , .. ,................ "10,00 superior , .. , , , . "12,0') Camisa à0 mala �rossa, manga comprida 15,00
::_irin1 Estalingrado 0................. "12,. la A toalhado branco e' em cores, enfestado

" 12,00 Creme Rugol "................. 8,50
Brim Sebastopol "15,i. ') PER:FUl\IARIAS Casacos de malhas para crianças . . . . . . 10,00
Brim Caroá .. o • , •••••••••••••• o o "12,00 Pasta Kolynos o o 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, IDeias, pijamas, cuecas, etc.

VOlnprar barato só na (asa YolaDda filial.. (a casa que mais barato vende)
RUA FELIPE SCHMIDT Na 2

Esgotados, vendidos eu. miseráveis! «Salão americano(
�__m

S. Paulo (Por Silveira

pei-I
semanário norte-americano, Recen temente instalada MóVe isxoto, da U. J. B., para "O Es- refere episódio bastante ex- nesta capital, para oridu-

tado") - A satíra foi sempre pressivo e que, verdadeiro ou lação permanen te, equi - Comprar, vender ou alugar
G sempre continuará sendo não, de qualquer maneira re- pado com todo conforto,
uma das melhores armas de vela o que pode e ao que chega já está funcionando o

inteligência, em suas lutas o espírito gaulês, na batalha "SALÃO AMERICANO" ,

contra as exorbitâncias da for- em que se acha empenhado sito à rua Visconde de
ça. E nunca houve e nunca ha- contra Hitler e 'seus sequazes. Ouro Preto, n. 2 (ao lado
verá ditadura ou tirania capaz Um livreiro parrsiense do "Belo Horizonte").
de resistir-lhe aos efeitos alta- diz o periódico a que estou alu
mente destrutivos. dindo - enchem a vitrine rJn
Ainda agora, ai está a série sua loja com retratos de Pé

interminavel ele anedótas e pi- tain, Marcel Déat e Laval, Em
lherias com que vem os tran- meio a êsses retratos colocou Deste ou daquele modo
ceses bombardeando irríuter- um exemplar de "Os miserá- autêntico ou não, pouco im-

BARruptamente aos que se fizeram veis", de Victor Hugo. porta - o que se relata nessas
I

opressores da terra em que a Não desejando ficar atrás

-I
linhas encontra fundamento

liberdade nasceu em especial acrescenta a mesma publica- na melhor das verdades. Esgo-Iaos que, seus filhos, não hesi- ção - outro livreiro pôs na vi- tados, vendidos e míseráveis.] Rua V. Me.reles, 11
taram em traí-la, em vendê-la, trina um cartão postal o retra- na realidade, são os traidores:
vara satisfazer a mesquinhos to de Pétaín, e outro com o de da França, corno são todos ::>s PETISCOS - Roll-mops - Herrings Pickles - Cama.
interêsses pessoais. LavaI; junto a eles, colocou, ditadores e todos os asseclas rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
Quanto a estes Numa :�espectiva�;lell�,e, os.dis,�icos - d� di�adores que andam porl tainha fumadas - Pernil -. Pasteis

- Empadas
de suas últimas edições, U'.11 esgotado e vendido . ai alem. Salame _ Peíxe Er í to , etc. etc.

=

LIVROS
,

USADOS
só na

Compra e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico.

logia, Matemática, Direito, En·
genhar ia, Medicina, Topografia,
Cinematogr afia, Eletricidade,
Rádio. Navegação Marítima e

Aérea, Gecdêsia, Física, Qui
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc.
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• A SERVIDORA I

El

Preços módicos e

serviço garantido

[a maior organização no

g�nero nesta c'lpita13

E ARMAZEM OR' [NT(
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

'0 sabão

"VIRCiEM ESPECIAUD,ADE"
c i .-\. WETZEL INDOSTRI,.\ L-.J() I N V I l� L_E ('v1crcõ

CONSERVA E UESIN.FEU1íA A �lJA l\.OUPA
s�SÃ��;RCêAf
EspECIAlI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� I

o ESYADO...;..Quarta.feira 10 de Maio de '944 5

INDICADOR MÉ_DICO
DR. GUERREIRO DA FONSECA

MÉDICO
CL[\']('A DE Ann/l'OS Ii) CRIA:\" ('AS, D'OEJIICÃS D:\ Pf�Ú<). ÚO'EXCAS VE

N('RE.lS, <'OI:A('AO, }>'lG.\OO, fDS�'ô�L\GO, mxs, V.'\lUZES, UI,('},HAS N\·TIGAS.
• CON)SliLTóRlO - Felipe Schm ld t - 34 (2 às 4.30)

HESIDfti\'CTA - Estieves Júnior - 179 - Florianópolis. TELEFONE - "17G4
'I'odos as dias pela manhã em Pa lhoça e Santo Am31 o.

Os chamados à ta ide ou ii noite davem ser f'eh.os por In termód io elo Fai-rna
CL'Ut.iCQ Arruando d ' Acampei-a !I1la FR'J'111'éÍ.l:ia São Luiz, na Palhoça,

Atende ehamados a quaLquer hO"a do DL\. ou da XOITE.
----------------------

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CmURGIA - i\lOL-';;STIAS DE SENHORAS - PARTOS

F'or.muclo peta Facuuc aoe oe Medíciria ua Uruver-sidade cie São Paulo, onde foi
Assistente por vár-ios amos do Serviço CL�·t"I rg ico elo Prof. Alípio Correi!" Neto

..
Ciru,rgiJa do e·stômago e vias bblíares, mtestmos delgado e grosso, tiró ide. r ins,

próstaW bexíaa, útero, ovámos e trompas, Var icocele, hídn-ocele, varizes e hérnia.
,

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua F'elnpe Sc lumdd t, 2,1 (altos da Casa Paraiso). Tel, 1.598.

, RESID'flNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUI'SO '-" Aperfe íeoamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro

tJ(I,,�!'Ul'AS - PeLa manhã: dIarIamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

.. lta<l"•• das IfI,30 às 18 hor-as - CONSULTóRIO: Rua João PInto a. 7, sobrado -

"une: 1.461 - I{c,.ldêncla: Itua Presidente Couttnbo, '!3.

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

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

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DIplomado pela Faculdade Nac. de Meo lclna da Universidade do Bras!!) O maior impUI�o para

Ex-lnterno do Serviço de Clín íca Médica do Profe�sor Osvaldo Olrvejra, médico do a grandeza nacionalDepartamento de Saude ..

, .

CLtNICA 1I1(;;J)lCA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUI,TóRlO
.

Sao Paulo. - (Por Mano
e 1{I!}SIIIli:NClA: Rua Feltpe Scl:unldt n, 38 - TeJ. 812. CONSULTAS - Das 16 às 11'1., Pinto Serva - Exclusividade
---.--------------.--------- do CEC para "O Estado") _

DR. ARAuJO Todas as atividades neste mun-
do resultam do cerebro que as

propéle. O v:erdadeiro motor
do mundo econômico e social
é o cerebro do homem. Já no
formidável Relatório sôbre a

Instrução Pública, datado de
1883, Rui Barbosa tem um ca

Hospital pitulo sob O título: "Despesas
com o Ensino Público: Sua in-

1.444 comparável Fecundidade". Por
que funda :nentalmente só um

povo culto póde ser um povo
rico. E a riqueza coletiva é exa-
tamente proporcional ao pre- -:' -�

- ...,. ...,...-.. - _ -..-..- -_ �

paro coletivo. Na mesma me

dida em que ampliarmos o

preparo do povo aumentare- Fundada em 1-8iO -- Séde: B A I A
mos a riqueza nacional. "Whe- INCENDIOS E TRANSPORTES
re there is a Will, there ís Capital e reservas crs
a W a y ". Dizem os íngle- Cifras do balanço de 1942:

ses e americanos: onde ha Responsah1l1da{i,es. . .. . Cr$ 4.999.477.500,58

uma vontade, ha um meio
Receita. . .. . 01'$ 70.681.048,20
Ativo . Cr$ 105.961.917.-70

para realizá-la. Acabando com Sín ístr-os pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
O analfabetismo e difundindo Responsabilldades. . .. . Cr$ 76.736.401.306,20
todos os conhecimentos sere- Bens de raiz (prédios e terrenos) ,.............. Cr$ 23.742.657,44

• L' DIR:8TORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Frelre de Carvalho, Dr. Francisco

I
mos _um pOV? imensamen �e ri-

de Sá e AnIsio Massorra.
CO. ora, nos descobrimos o Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

J meio de alf'abetísar e instruir Uruguáí. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, EUJVP8
imediatamente todo o povo e Airica.

brasileiro: consiste em obrigar
I

AGENTE EM Fl,ORIANóPOLIS

t d 1 500 M
"

rd d C A M J> o S L o B o & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n. 39'0 as as. urncipa 1 a es
Caixa Postal n. 19 _ Telefone 1.083 _ Em}. Telegr. "ALIANÇA"Brasileiras a liquidarem com 1 SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

o analfabetis�o. local e cria- � NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
rem escolas técnicas e .outras. _._-.-.-_.-•••__....._.,......................,......-__....._._........- �....-_..................._ ........

Façamos isso pois. Assim, o

Brasil poderá ser transforma
do numa nação tão opulenta
como a Inglaterra ou os Esta-

U
. Hoje e amanhá será a sua preferidados nidos. Como? Respondia Oroe" aaclon'" e estrangeiras _ Homeopatlu _ Perhlmart..

Rui Barbosa: "Os espíritos de Artl"o. de borracha.

mais largo descortinío, as

ca-I
Garant&<I"J a exata obser....ãncía no receltnArlo mM.loo.

beças. mais �rogr�s�istas, os PREÇOS MóDI€OS.
�estadistas mais pratI.cos d� Eu-, ••eee••e••e.eee••••eee••e.CII••aeee.e._.e.eeeeeeee.e�

ropa, curvam-se hoje diantee. I
desta realidade, atribuindo es- : •

se fato, aparentemente quasi I X)I �OS :
sobrenatural pela sua imensi-I:

I

\
.!

dade prodigiosa, - o desenvol- e ;
vimento incomparável dos Es-: \ ,

, _Itados Unido� - à mais natu- : •
ral e palpável das causas: á: CONTINENTAL Igeneralização do ensino popu- I
lar, á identificação Ida vida n�- °I As famosas mUSicas,

DR REM IGIO J cional com a esco a comum '. mais com os maIs

I•
-

,Nos Estados Unidos, todos os • famo SOS artistas.
48 governos estaduais gastam :" s s ICLíNICA M�DICA 39 % com a educação do povo, • ULTIMA NOVIDADE

Moléstias lnternas. de Senhoras e Cri·
e todos os governos municipais: Na « RADIOLAR» Inças em GeraL CONSULTóRIO: Rua '

e
'elipe Schmidt - Edif!cio Amélia Neto. I �espendem 35% para o mesmo e

i�one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· fIm. !
Sm1tNCIA: J Larqo Benjamin .....,._u --_-.- _.- -.-..........--.-... ; Rua Trajano, 6

Constante. 3 Dr. M. S. Cavalcanti ! !
ausente até melados de maio. •..eeit.te&t:occe"'*mll)�e�(al&e.0(11l&IllI.&.eom&aQCl......_••eeee.'

D08

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
COXSULTõRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifíc!o S. Pi-anclsco j , fone

.

Consultas das 10 às 1:.! e das 14 as 15 horas

RESID�NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do SerV'iço de SífilWs do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS -- RAIOS INFRA-VERMEL�OS E UL.TRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. -- R. Felipe Schrnidt, 46

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

Dr. LAURO DAURAlNSTiTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOElLMANN

F0rmado pela Unlveil'sidade de Genebr8

Com prática nos hospitais europeus

Cllnica médIca em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genlto
urliDltrio do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TA�AR.Jj]S

Curso de Rad�ologia Cllnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo�. Especializado em Higiene e Sallde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

nelro. - Gabinete de Ralo X - Electro

cail'C!liografla clíníca - Metabol1smo ba

IIlII - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisIoterapia - Laboratório de mtcros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florlan6pollB

DR. SAULO RAMOS
.li:speclal1sta em molést1a8 de aenho7811 -

Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMIN.IlL: eatO

mago, ve8lcula, útero, ovários, apénütce,

tumores, etc. - CIRURGIA PLAS'l'ICA

.00 PlillUNlilO - Hérnia., Wdrocele, ve

l'lcocele. Tratamento sem dor 'e operação

de ilemorroldes e ...arizes - FracturlUl:

• pareJh08 de gesso. Opéra nOl[ lI08pltail!
de Florianópolis.

Praça Pereira e OUvelra, 10. Fone, 1.009,

)i ..rár''': 1)... 14 b UI horas, diariamente.

DR. AURÉUO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X ._

Moderna e possaute Ulstalaçao
de 200 MA.

Diagnóstico precoce .,da. .tuberculose
pulmunar Úlcer8s gastncas e duo·

denais câncer do estômago, afe

ções das vias biliares, rins�. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artifICial

para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos m�der-

nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidadt
tnédica: Ondas curtas e ultra-c�r
tas, Haios Infra-Vermelhos e R�IO�
Ultra Violeta. InfrazoD-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

t:�quina Felipe Sc�mid;t
Das !f às 12 hrs., e das 14 as 17 hrs

Telefone l.47fl

Especialista em Doenças de Senho

ras - Vias Urj,nárias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com ó

Professor Moraes de Barr-os, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tra tamen to especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários,

trompas, etc.) ,

Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope- I

ração). Tratamento de todos os dís

túrbios da menstruação e da estertlí-

"ade.
Tratamento moderno da btenorra-

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

conlrôle endoscópico - Uretroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA -- DIATERMIA
-- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das lQ,30 às 12

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

Fone: 1.663.

Residência - Rua Tiradentes 7

(Sobrado).

ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

:Irnrgta e Ortopedia. CUnlca e Clrnrlrla
lo toca:.:. Partos e doenças de senhoras.

;ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió'
lamente das 15 às 17 horas. RESID.ltN

'lA: Alrot.r=." AI..-Im. 36. FOT," 7111

HELENA CRAVES SOUSA
IilNF1ilR�mA OBST1lITRICA

(Parteira)

Diplomada pela Maternldad.

de FJorian6pol18
"tende chamados a QuaIQ.""

hora

Praça da Bandeira, IS - IIOb.

(AntlI!:O Largo 13 de Maio)

CURSO GRATUITO DE TAQUI6RAFIA
(por correspondência)

Para propaganda do único método brasileiro,
o autor ensina gratuitamente por correspon

d�ncia. Cartas QO dr, Leite Alves.
CASA BRANCA - Esta de São Paulo,

o Brasil vence tôdas as batalhas

Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso «PÓ Digestivo De Witt»
desaparecem tais vexames e as

dôres , pois este remedio moderno
corrige o mal no seu inicio, graças
a sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-in testinais, Carb, de Calcio.
Carb. de Bismuto, Carb. de mono

sodico para neutralisar a acidez ex

cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas,
Para livrar-se da indigestão, peça

'P·ft #
OIGE5,IVO- fieWitt'

S. Paulo (Por Carlos Vas- completa nes campos de bata-
ques - Exclusividade do CEC Ilha da Europa, onde os nossos

para "O Estado") - Todas

aSI
soldados lavrarão a mais bela

enormes dificuldades que se vitória da nação brasileira,
apresentaram ao Brasil como credendiando-nos como paladi
consequência da mudança do nos da defesa democrática do
organismo interno na sua continente sul-americano. Dia

adaptação para a guerra, fo- a dia cresce o nosso poderio
ram vencidas galhardamente industrial e militar colocando

&,raças ao patriotismo exalta- nos privilegiadamente ao ,ado
ao de todos os brasileiros. O das maiores potências mun

Brasil venceu de maneira so- diais que como a Inglaterra e

berba todas as batalhas, asse- os Estados Unidos têm feito
gurando-se

.

o papel de maior convergir todos os seus esfor ..

potencia sul-americana. Não ços para a libertação da Hu
deixa de ser sintomático êsse ' manidade do espectro da agres
sucesso integral do Brasil' no; são nazi-facista. Também ao

momento em que se apresenta Brasil está reservado um papel
iminente a par�icipação de to-I de grande proeminência n_a
das as nossas forças armadas batalha do mundo de amanha,
na batalha pela derrota total I

quando os povos livres terão
da agressão nazista no mundo.' de lançar mão de todos os seus

As vitórias conquistadas na recursos, na solução de pro
nossa frente interna repercu- blemas de alcance mundial,
tirão profundamente, garan- para alicerçar a paz futura.
tíndo a nossa consagração

na rua Conselheiro Mafra, n. 4S. - Fone 1642.

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

espinhas e suor excessivo

SARD(,NIL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri

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

Farmácia {(ESPERANCA",

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"

71.656.189,20

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

SE�tJAS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANI BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - F;ONE 1514
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O ESTADO Quarta.feira, 10 de Maio de '944.

() gral. Eurico Outra agradece 1�!t���1�AM PODEROSO

,
Rio, 9 (ji. N.) - Agradecen- lhadores da pena e exp�entes I Londres, 9 (U. P.) _ Os

�,o a �oçao aclama�a �el� A_s-. d.a �ossa cultur� �ue, nao sa- guerrilheiros jugoeslavos, em
sembléía Geral da Assocíação tisíeitos de apoiarem com o .rulmínante assalto contra as

�i'as�leira de Imprensa, de s�- fulgor de su�s penas a grande :linhas alemãs, capturaram o Rio, 10 (A. N.) _ A Ilha das Flores, onde os passageiros se

�ldar,le?ade as forç�s expedi- I c:-u.zada nacIOn�l, como volun-/ poderoso baluarte de Berane, Flores, que deixou de ser pre-I rão desembarcados e alí farão
clOn�nas, de autona do seu: tanos s.e. arregimentam. para j situado a 12 milhas da frontei- sídio político, está, agora, sen-] estágio afim-de serem subme
pr.es�de�lte sr. Herbert Moses, o: coop��tIClparem dO,s pengos � Ira norte da Albânia. Os patrio- do readaptada para voltar a I tid,os a rigoro.sos e�a.mes de
l:::m.lstro da Guerra, ge?�r�l amar�uras da emp�e�a, pelo so

i tas jugoeslavos tiveram de tra- ser estaçáo de imigrantes e saude e capacidade física. Mas,
isurrco Gaspar D�tra, . ?l!�glU !I_>r.emlO de .lhes teStIfI�arem os var duro combate para vencer! emigrantes. Logo que termí-] enquanto não terminar a �'uera.o mesmo a segumte �Igmflca-. feI�os, escrevendo pa!a .a pos-

I a resistência alemã, mas foram nar a guerra, passaremos a re- -ra, a Ilha das Flores íuncíona
tI�� carta �e agradecI�ento:. Iten?a,d� o relato aute.ntIco dos

Ibem sucedidas com a capt,::ra ceber grandes levas de imí- rá para emigrantes, isto é, pa-
.

Com agrado especial e CI- !sacllf�cIOS de noss_a gente. na daquele. Mais de 100 alemaes grantes e os navios que os ra trabalhadores do sul, norte
yICO. entusiasmo, venho �e me: C?�q�usta das mais glqríosas

I
sucumbiram nesse encontro. transportarem terão, primeira- e centro do Brasil, que se des-

inteirar do texto expressivo da IvItonas de nossas armas. ,-----�...., mente que tocar na Ilha das locam em busca de trabalho.nobre moção de solidariedade Partindo para além-mar, sob I]ase duel·S·IVa
'

dos jornalistas brasileiros às o halo de prestigio que lhe pro-jlu. O ESTADO E
·

fôrças expedicionárias, com jeta a imprensa, sente o solda- Moscou, 10 m. P.) - Os mi- sportlvotanta expontâneidade aclama- do nele refletida, viva e palpí- :lhares de alemães encurralados
da, no momento em que últi- tante, a própria alma da Pá-' na base naval de Sebastopol, """'.- ..

.nam os nossos soldados seus tria, que o estimula com o con-Itravam hoje a sua luta in ex-

Derrotado o camnea- fi aJn�dorl"sta de lR43aprestos para a luta além-mar, forto de seus aplausos e a cer-] tremis quando está prestes a I' U i U l tl
ao lado das nações unidas e teza da sua confiança. encerrar-se o capitulo final da ---

�ob _a inspiração dos mesmos, �ntr�t.anto, para que ain?a ?atalha da Crimeia. A B. B. C. Esnetacular VI· to'ría do Colegl·alideaís, que lhe fecundam de mais sólida e fecunda se afír- mformou, esta tarde, que os . .p
vitórias os esforços e os sacrí- me a cooperação do [ornalís- russos haviam irrompido n:um Uma das mais belíssimas e e fintas dos rapazes do Cole-
fícios, em pról de um mundo mo às fôrças expedicionárias, I extremo da zona metropoll�a- I expressivas vitórias do certa- gial.
melhor e mais digno. I espera o Soldado do Brasil sai-

I
na de Sebastopol, em cujas I me amadorista do corrente, Mesmo integrado por jovens

Pela primeira vez tremulará bam os homens da imprensa,: ruas a soberbia nazista, mais ano foi a obtida pelo Colegial,' de futuro o Colegial está desti
:·.10S campos de batalha do Ve-: esclarecendo e orientando a' uma vez, recebia o justo pre- domingo último, frente ao re- nado tornar-se um dos mais
lho Continente a Bandeira do' opinião pública do país, man- mio de ser arrojada à sargeta nomado esquadrão do Paula

I
sérios candidatos ao título.

Brasil e a geração, que a guar-; ter forte o espírito das reta- pelos exércitos libertadores de: Ramos E. C., pelo "score" de' Os dois esquadrões jogaram
nece hoje, exemplificando a i guardas, contra todas as ma- Yemerenko. 3 x 1. assim constituidos:
tradição do valor e bravura da l nobras de uma "quínta-colu- .........,.....w� Colegial: Jonas, Ivani e Kat-
nossa gente, saberá com honra: na" artificiosa e contra todas Cau�o.u .mpreSSêlO I Expressiva porque, dado ao cipis; Seára, Boos e Armando;
conduzi-la aos combates, abrin-I as formas de desprestigio e de I Goiania, 10 (A. N.) - Vem grande cartaz e poderio que o Veiga, Ned, Moreno, Eduardi
do um novo capitulo em nos- derrotismo que se tentem in- t�ndo ampla e fort� repercus- Paula Ramos E. C. vinha os- nho e Genovês.
sos fastos guerreiros e consoli- filtrar no espírito do povo, sao o despac�o do mterv�ntor tentando, souberam os "meni-j Paula Ramos: Vadico, Luiz
dando no conceito internacio-I afim de enfraquecerem o es- Pedro LudOVICO, determínan- nos de ouro" do Colegio Cata-: e Anibal; Jacinto, Jair e Amau
nal � definitiva afirmação do

I
forço brasileiro,.! do que é teste- �o, �o Departamento de Geo- rinense cumprir brilhan!e ri; La.erte, Lebeta, Dutra, ForBrasil, como grande e forte na- munha a moçao de 8 de abril grafia e Cadastro, ,o loteamen- "performance", pondo em açao nerollí e Abelardo.

ção. de 1944.. \ to, em pequenas areas, de 50
um estilo d� jogo vistoso e in .. ', Os tentos foram marcados

É, portanto, urna hora deci- Tenho a honra de apresen·· a 200 hect.are� �e terras devo- teligente, graças aos treinos a, por Moreno, Eduardinho e Ge-
síva do Brasil, aquela que te-I tal' a V. Excia., seu inspirado luta? na riquissima �O?� de

que se submeteram, não se in-I novês.
mos a ventura de viver; e na-! autor, os meus mais eloquen- Ita�Irapuan, no mumcIplO de timidando com a alta classe doi Dutra fez o unico ponto do
da mais grato ao Soldado. Bra-, tes aplausos pela iniciativa, GOlas; para venda; por Sistema seu adversário. I Paula Ramos.
síleíro do que sentir-se prestí- que tanto conforta ao E.!'érci- :acesslvel, �os pequenos e mO-I O público que compareceu Arbitrou o encontro o sr.

giado, em tão grande passo, to, quanto revela e exalta a no- �:�t_O�_�!fr:.I�':l�t?:�s. ao estádio da F. C. D. ücou.i I'te. Paulo Barbosa, que teve
pela solidariedade espontânea breza e o civismo dos nossos

_.�u - - - u_�_�_�""_h �

impressionado com as jogadas' bôa atuação.
dos jornalistas patrícios, traba- jornalistas". �í"�h��":5't""'h ...

"· � -

Reiniciando suas atividades I ca; Orlando, Botelho e Arí ;
.,;. ...-v. ..-..nENÇA futebolisticas o Imprensa I Gentil, Nerí, Naná, Moracir e

JaF derrubou 27 ) Mais uma prova .IIi u..... LT\.i

I
Valmor.

I llUlTO nRIG,OSA Oficial E. (. empatou com o Palmeiras teve o seu qua-PAlU .!)'AllILIA

�parelbos I Londres, 10 (U. P.) - Na E P.il.!. Â UÇA o Palmeiras dro assim formado: Valmor,U
. I vespera do aniversário da ínva- Holi e Dodoca; Piega, Galvão e

L d 9 (U P) O capi
.

h' .Á.l1XILIE .Á. 00.- Como [á é do conhecimentoon res, . ..

- - são da Holanda, a ram a GUI-
lU.TEL-A OOM O ,. Bolinha; Aldo, Jojoca, Pedri-tão norte-americano Robert Ihermina dirigiu uma mensa- pu�llco, o magnífic? esqua- nho, Currú e Cilico.

Johnson, pilot.o dum
A "T.hu:r:-- gem às mulheres holandesas. ljll:'I'IIJI:III�ljll;f� Idr.ao do Imprensa �flCI�� E. .C. Foram marcadores dos ten-derbolt" da Oitava Força Ae- E disse-lhes que o povo de seu _!JJI_ ---- -� --" - f?� um -= �elho�es gremios tos Naná e Pedrinho.

.ea conseguiu derr�bar, :t:a E� país tem um importante pa-
........__.......

���-;�-�
........---............... ,fIlIadOS a extmta LIga ele Ama-

No confronto entre as equi-ropa OCidental, hOJe, maIS dOIS' pel a desempenhar na Holan- ApreSe�.�U \
dores FutebóI, fundada em

pes secund_árias saiu vencedoraviões inimigos. Com a sua du- da libertada. A soberana, em, credenCiaiS ,1939.. . , . o Imprensa Oficial E. C., pelaPfa vitória, o capitão John�o� sua alocução radiofônica, con- ��o, 10 (A. N). - O no�o I No torneIO-mlclo de �mado- apertada contagem de 2 x 1,:a derrubou 27 a;pare�hos m�- siderou a inundação de certas mmIstro da Sue�Ia no BraSIl, :re,s desse .r;n�smo ano fOI o Im-
fazendo, destarte, jús a uma

mif1,·�s. Johnson. e_ o rIval ma�s partes da Holanda como mais sr. Ragnar Kunlm, apres.er:- prensa Oflclal E. .C. que, ?on- belíssima taça, oferecida peloproxlmo do capItao Don �entl- uma prova de espírito cruel do tou, ontem, sua� credencla�s rosamente,! conqUIstou o titulo
sr. João Meira.

l�, também norte-amerIcano, invasor alemão. Antes de diri- � ao chefe do governo, no Pala- de campeao. d.entre os 14 clu-
A-fim-de serem disputadasque já destruiu 30 aviões eixis-I gir sua mensagem a seus súdi-

.

cio Rio Negro. . bes que partiCIparam. .,
as taças oferecidas pelo sr. Joa-

t,�s· """"'_. ""_J'- ........._-__........w..-li��ç:S ��i���e���P:������ad�� Correspondência es������r��nf�40, dOqUCi���:� fUi� ��ciOd de S?,usa e. p�ol.tlla.·s de oI-tenta Ina Ing.laterr_a, à espera da ho- para a Itália alguns funcionários da L O. E. rmao Icar o, sera malca a

.�l RI'O, 10 (A. N.) _ Os Cor- que o clube voltasse à ativi-· uma nova d3;ta para o desem-..

ra da mvasao. pate da partidaI!lfundados I reios do Brasil acabam de en- dade I'�
, Mercado de viar para a Itália, por via aé- .su� ':re�ntrée" deu-se, do- ",....--....--.....--••----�.......

Moscou, 9 (U. P.) - O nu- - -

rea com escala nos Estados mmgo ultimo, frente do exce-I------------lnero de navI'os alemães, afun-Iemergencla, 1 t" "d PI' d.

.' Unidos, a primeira correspon-: en e onze o a melras, a -

dados, ao fugir de Sebastopol, RlO, 9 (A. N.) - No proX1.-,dência direta deste país para'Pedra Grande, na qual, mais ALVARO RAMOSpara Constanz�, desde que co-
mo. elia 13,. será inaugur�do as partes daquele, libertadas uma vez �s seus �'apazes soube ..

me90u a ofenSIva, ascende a. malS um mercado de emergen- pelos italianos_ Depois que aram desmcumblr-se a con- CIRURGIÃO-DENTISTA
�als de 80 com o deslocamen-. cl� n? �iO: o d.o bairro de São Itália entrou na guerra, é a tento. R V' M' I 8to total de 100.QOO toneladas. I CrIstovao, destmado a vender primeira vez que isto sucede,' O resultado da contenda lia Itor elre es, 1
Dos 3.0.000 aleInaes e rumeno� I diretarnente ,

ao
.

público o� g;_ Assim, uma carta que antes,' acusou um honroso empate de
que flcaram cercados em Se

i neros ele prImeira necessidade quando Mussolini ainda era o 1 x 1. _

l�astopol, pelo m�nos u�. ter� adquiridos pelo govêrno. I "II Duce", levava meses para I O elegante clube dos "jorna-
ço esc�pou por VIa mantIma,

_ 'vir da Itáliâ ao Brasil e vice- 'listas" atuou assim constitui-
�as so menos �e metade che- Compositora I versa, o que, aliás, só se fazia ido: Nivaldo, Alírio e Mandu-
gou a seu destmo.

_
1 por intermédio da Cruz Verme- '

.�! -.
· ......

d
...-·.....

2--·
...

-b'ib-..;;-.,.___, Inglesa \Iha Internacional, agora, quan- SOFRE DE CA ..lwl81S e · li oes Londres,9 (U. P.) - Com aldo .:nU�to,.levará 5 dia�. TARRO E NA-Ode cruzeiros idade de 68 anos, acaba de fa-l-;��!�;�2:_!:��___.._.,'
.

Ieee!' Ethel Smyth, a mais co- Governãdor de lOUVE BEM?RIO, 9 (C. M.) - A arreca-j nhecida compositora da Grã- •

dação provavel do imp�sto de· Bretanha, . Roma. -

"enda em todo o territorio na- . Londres, 9 (U. P.) - Infor-. O aturdimento, provocado pelo
�ional será de mais de dois bi- Camisas, Gravatas, Pij'lmes mações veiculadas pela Tran- cat�rro, é muito incômod? e abor-

. - .

d' 1 . 1 d P recIdo. As pessoas que nao ouvem1IOes de cr,:zeuos, segun o. ,9s Melasdas melhores. pe os me- socean, !,eve a�n que o r· au-
bem, que sofrem de zumbidos nos

calculas feitos pela repartlçaoj nores preços só nfi CASA MIS' 10 Zerbmo fOI nomeado gl)- ouvidos e padecem de aturdimento
competente. CILA NEA - Rua Trajano. 12' vernador de Roma. catarral, encontram pronto alivio

tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
n.os ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi-
mento e a dificuldade de ouvir. 5 v.SParmint é obtid� em qualquer far- --:-::..;;;;;;;-__=-�':==�=;.;;.;;===-�mácia ou drogaria. Para elimillftl' manchas do
Todos que sofrem de catarro, t daturdimento catarral e zr.. ,hidos

1'OS 0, sal' as, panos, cravos,
nos ouvidos, farão bem expel'Ímcn- eSl}inha,s e suor excessivo, use
tan,do :Parl11int. SARDO�lL.

Receberemos grandes
imigrantes

levas de

U govêrno auxiliará
Rio, !) (A. N.) - Um ve')�

pel'tino local publica o seguin
te: "Teve aqui a mais viva re

percussão. a notícia de que,
dentro em breve, será inaugu
rada, entre Rio e Lisboa, uma
linha aérea de n.avegação".
Acrescenta-se que a referida
linha contará com o apôio e

auxílio do govêrno portugu0s.
-==

.

1 Dr. Newton d'Avila I
I De regresso do Rio de I
I Janeiro, comunica a

I

I seu�u�rr;���:u:n��e:tes Iclínica.

•

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

UECCOES DO

COURO CADELUDO.
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