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WASHINGTON, II (u. P.) ... DECORRIDOS 5 MESES DO IMPASSE POLíTICO COM A BOLíVIA, O DEPAR'F"�.",,ígWlQ OE,
ESTADO TOMA A INICIATIVA DE ESTUDAR A SITUAÇÃO PRESENTE_ o ENVIADO DE CORDELL HULL� EM�A1XADOR
WARREN;� ,LEVA A IMPORTANTE MISSÃO DE APRECIAR, NO LOCAL, AS TENDÊNCIAS DO GOVÊRNO DE �A' 'PAZ. eA�
BERÁ A ÊLE INFORMAR SôBRE A CONVENIÊNCIA DE SEU FINAL RECONHECIMENTO, UMA VEZ CONSULTADAS AS

DEMAIS NAÇÕES AMERICANAS, COM EXCEÇÃO, É CLARO, DA ARGENT INA.
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A falência dos submarinos nazistas

o
Londres, 11 (U. P.) - o Almirantado britânico expediu

hoje um comuuícado que é hem umn corôa funebre a arma sub
marina. do Relch, A rota da Inglaterra a iMurmansk, na. Rússia
(em tempos consíderada a Iínhn suicida para. a navegação
aHa(1I1 no Artico) é quase um pacífico Iago, hoje em <lia. Nestes
últimos seis meses, apenas dois por-cento <los transportes en
viados à Rússín foram afundados, o que, praticamente, indica
a falência dos submarfnos alemães. A nota oficial de Londres
1 em, aliás, confirmar palavras de Churchill quando declarou
que do Ártico até o Atlântico Sul sómente um navio, em cada
mil embarcações comhoíadas, vínha sendo afundado pelo
Reidl.
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CONFIRMADA ft QUEDA DE SE08STOPOLDenunciado
ao T_ s, N.

Moscou, 11 (U. P.) - AI-' sómente em Moscou como tam- detalhes sôbre a mesma. Entre
Rio, 10 (E.) - O procurador juebrados, marchando de ('a-! bém nas grandes capitais alia- a enorme quantidade de mate-

Clovis Kruel de Morais apre-
ieça baixa sobre os cadáveres I das. Em Nova Ioruue toda

.

I b 'I'
sentou, ao presidente do Tribu-

v
-

a na e ICO apreendida pelos
nal de Segurança Nacional, le seus próprios patrícios, os imprensa assinala com entu- russos, figuram vários milha

denúncia contra José Ferreira, iaz istas que sobreviveram ao siasmo a rápida campanha tri- res de canhões pesados. Reve-

Proprietário da organização lesastre de Sebastopol tomam, butando as mais ardorosas ho-
1

igora, o rumo do catíveíro. menagens ao exército soviétí- iou-se em Moscou, por outro
"Dentista a Domicílio", com � lado

.

t ti 1
)os 100 mil soldados teuto-ru- co. Todos êsses órgãos salíen- ,ql,le os naZIS as In rarn

matriz e seis filiais em diver- � d d d f d S
nenos que formavam o exérci- tam o contraste da estupenna

mo erruza o. as e esas e =
sos bairros da cidade de São

o original da Crimeia sómen- defesa de Sebastopol pelos ru s- bastopol, algumas das quais
Paulo. Declara a denúncia que

e uma I'equena parte conse- sos em 42 com a medíocre:
eram sumamente poderosas.

o réu, sem portador de qual- --------------------------

quer diploma cientifíco que o ruíu escapar ao extermínio ou atuação dos nazistas dois anos

A
. ....

d F I"habilitasse ao exercício da pro- captura. Para êles a glória elo após, mau grado o furioso fE- ln.vusdo ,as i lpinos
físsâo de dentista, explorava 'fuehrer" e do grande Reic'i natismo com que pretenderam w

d inas d t
.

t t b
V\ ashmgton, 10 (U. P.) - A próxima invasão, das Fili-

essa atividade chegando a 'oram sepulta as nas rumas e re er a Impor an e ase em

'b t 1 d b d nas pode ter sido o assunto discutido pelas três altas patentes
montar a empresa "Dentista a e as opo, ou esmaga as so seu po er.

d M
t d d ta ar ínha, - os almirantes King, Nimitz e Halsey que ae

Domicílio", dotado de um de- .s sapa as os po erosos an- .

,

Lio uíd d
reuniram domingo em São F'rancisco. Deve-se destacar a êsse

partamento jurídico a cargo de 'ues soviéticos. rqui a a a Londres, 11 (U. PJ - Os '

h d C·
.

ti 1 respeito que, pouco antes da invasão das ilhas Gilberts pelos
um bacharel em direito, Escla- ampan a a 1'1m81a, os rus- vesper mos ocais estão anun-

.

d norte-americanos, os almirantes Nimitz e King conferencia-
rece ainda a denúncia que, os preparam-se, agora, para a cian o que a esquadra soviétí- ,

, .

d
ram no Pacíríco. Revelou-se, também, que a recente ccnf=-

quando a polícia varejou a ma- -roxima etapa, acertan o os ca do Mar Negro já se encon- ,. IV
1,

,

d f
.

1 t
rencia entre 'fac Arthur e Nimitz talvez esteja relacionada a

triz da organização, encontrou ' e OgIOS para es errr o assa - Ta no porto de Sebastopol e . _

d d
d fil del d C t 1 f tc coi

reuruao e omingo, onde foram traçados os planos anglo-31 livros de registro de clien- J ao es 1 a erro os arpa- que a a o comcide com ru-

R
,.

C 1" ,norte-americanos para a condução da guerra no Pacífico.
tes contendo 5.014 contas aber- os, na umarua. orn a e irm- mores de que a Russia está

� tas apurando ainda que dos iação dos nazistas de Sebasto- pronta para atacar a

Rumâ-'U
•

d d I
-

d I
ç:

do-s 4,362.527,80 encontrados 101, os russos podem movime_a.- nia. . DI ii e � ema es rUI arecebera Cr$ 1.979.189,20, O lx-se doravante em terra fL'- - U

inquérito ouviu numerosas teso re, sem ameaça alguma con- Londres, 10 (U. P.) - Uni- próximo à ilha de Víerze a

temunhas e entre elas dentis- ra os seus flancos. É crença Moscou, 10 .cy. P.) - As dades ligeiras da defesa costeí-

'I
mais ocidental das ilhas�itua-

tas, gerentes, cobradores, fis- oral de que não está muito I torças russas ja c�ntaram 10 ra britânica puseram a pique das junto à costa da Breta

cais, agenciadores, caixas etc »nge o dia em que os rUSS0i:l
mil soldados alemaes mortos �m "destroyer" aler_não, junto nr:.a, quando o "destroyer" ale

todos prejudicados nas suas -ossam contemplar as Planí-I n.a
frente de Sebastopol, espe- a costa france�a. PrImelramel�- mao procurava fazer-se ao 1a1'

cauções em dinheiro deposita- ies da Hungria; e isto acon- ?Ialmente nos acessos daquel� te, segundo mforma o Almi- go. Após o ataque dos aviões
das para garantia dos empre- scerá quando atravessarem os Importante base naval. �cred:- ranta.do, a belonave germâni- britânicos, vieram outras uni

gos. Esclarece ainda o ínquérí 'estíladeiros dos Cárpatos, ta-se, e�tretan�o, que fOI
m_Ul-I' ca fOI fechada, nu� encOl,1tro dades ligeiras da defesa costei

to que o acusado chegou ao ca- entinelas avançadas da forta-' to maior a cIfra. de al�n1.aes com uma outra umdade cana- ra, que completaram a tarefa
botinismo de fretar um aviãc ')za européia, onde Hitler re- ,'mo'l'tos durant� � Jornada pa<\- dense da mesma classe, contra de pôr ao fundo a nave ínimí
da "Vasp" para transportar eberá o golpe final, venha êle �ad�. A destruição das torças os recif�� da co�ta, sendo n�s- ga. As baterias germânicas de
até a sua terra natal, cidade 'o leste ou do oeste, I �azlstas em Sebastopo� fOI con- sa oc.�sIao avariada. A seguir, terra abriram fogo contra os

de Pomba, Minas Gerais, em - fIrma�a pelos alemaes� que os avioes da R.AF atacaram-na] ataques britânicos, mas sem

vôo de recreio, por uma rota Moscou, 11 (U. P.) - A re-: anunciaram
a evac1_laçao da-I a torpe�o e m:obIllzaram-��a'l resultado, pois todas 8S unida-

exclusivamente traçada para
I conquista da Crimeia teve ex-] quela fortaleza na noite pass:l-I O comumcado sobre essa açao, des regressaram índenes às

essa viagem.' I traordinária repercussão nã) da, sem fornecer, entret'hnto,
.

diz que a mesma teve lugar I suas bases.

Põfeõ1ãdVõõãrõ�lfaSü I�fi���i�Od�eR:���� b�:u����daIS
�io, 11 (A. N.) - O advogado ,portugues Antônio Alves

• Rio, 10 (A. N.) - O ministro os locais onde as mesmas deve- Diretoria das Armas ou dos
Pereira, que com seu recurs? ,a.? InstItuto.da Ordem �os Adv�-

�da
,Guerra assinou, o seguinte Tão efetuar-se, A proporção que Serviços que relacionará os »a.

gados obteve uma grande vltória conseguindo que seja perrm- Avzso: "Para eieito de uma forem sendo realizadas as atas gados aptos ou n
_

J
,

'd' lusít d B 'I fI'
,

�
, ao para o ser-

_. tIdo aos caUSI ICOS USI an�s � voga,: no raSI, a ou, a Im- even,tual ,convocaçao para o de inspeção serãó remetidas à viço do Exército", _

'\, prensa, enaltecendo aquele orgao e afirmando que era so o que ervzço atzvo, devem ser sub
poderia esperar dos seus ilustres colegas brasileiros que,

I
metidos à inspeção de saúde

assim, retribuem as facilidades de que gozam em Portugal os i todos os oficiais superiores, ca- Entraram em I ..
nossos patlfícios. Ipitães e subalternos da reserva mporlante

T "II-sta negra
" r;;;��er;fz�t�:,r� ����to�fa t;� Palerna corteJaveemem a R!crutamento, e as Circunscri- :Xápoles, 10 (U. P.) - As Nova Iorque, 10 (U, P.)

Estocolmo, 10 (U. P.) - Com a chegada do sr. Stanton çoe� de R��rutamen.to,_nas de- forças do Oitlno Exército brio Oitenta e cinco dirigentes da
Griffis, perLto em economia dos Estados Unidos, espera-se que I maz� R,egwes, env!arao com tâni(�o entral'll,JIl, em Palerl�:l, economia e do comércio do he
as discussões sueco-norte-americanas relativas à esportação de! urgenczC1;, ,0 relaçao, do� r�fe- ?a frente de b�tnlha. (�O .Ad,rla. misfério ocidental, reuniram
'rolamentos para a Alemanha entrem em sua fase decisiva, .i rzgos ofzczazs, com �zscrzmzna- t�co. [nformnçoes ,OfIClIllS, su- se, ontem à noite, inauo'uran
chegada daquele perito causou grande sensação nos círculos Ç�OA de, posto, arma, ,zdade e re- hellt�m (l11e os nhad?s reduzi- do a Conferência de Fo�ento
políticos e comerciais suecos, porém as autoridades declináram szdencza, ao r��pectwo coman-j ra_?1 IInllOl·t�llte sabente ale- Inter-Americano. O presidente,de fazer comentários. O receio -de que oS produtores de ro1a- dante da !legza.o, a quem c�m- moo e cOlltn�uam a_vRllçan(lo Roosevelt enviou uma mensa

mentos suecos sejam postos na lista negra norte-americana pete_ provzde?}czar sO,bre a zns- na ZOlln do �'IO Avelbno, rumo gem aos conferencistas. �ala
introduziu novo elemento na discussão. peçao de sa'ude, deszgnando-sel ao vale do 1'10 Sangro. ram em seguida o sr, Nelson

Rockfeller, coordenador dos.
assuntos inter-americanos, e o
sr. Valentim Bouças, represen.J
tante do Brasil. O sr. Rockfel

Nova Delhi, 10 (U. P.) .- De Bombaim revelam que o ler destacou a importância da,
"Mahatma" Gandhi teve um "week end" movimentado na reunião, num momento em
residência de Lady Thakerseys, onde foi posto a par dos acon- que as fôrças das Nações Uni
tecimentos, que estiveram com curso restri,to durante os vinte das estão-se preparando para
meses de prisão em Poona, Suas impressões sôbre a situação a grande prova da invasão da
política e seu pare.cer sôbre planos futuros não serão dados a Europa ocupada pelos nazi;;) ..
conhecer até qlle os médico::l o con$iderem fÓl'a de perigo. tas.

Movimentado «weeck end»BirlDâniadahoraA
Londres, 10 (U. P,) - A queda de Sebastopol parece assi

nalar o começo da ofensiva de primavera dos ruSsos na Rumâ
nia. Segundo informações autorizadas, tudo indica que os rus

sos já se encontram em condições de r�tomar a ofensiva em

toda a frente meridionaL O jornal "Pravda", por sua vez, sa

lienta que a Rumânia deve ter recebido com terror a notícia
da queda de Sebastopol, pois a meSnla assinala que está mais

J?'róxiU1a a hora da Rumânia ajustar contas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quinta.feira, 11 de Maio de 1944

De conformidade com os Estatutos, convoco os sr s. asso

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

realizará 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 d e verá reger os destinos SOCIaIS no

período de ] 3 de maiu de 1944 a 13 de maio de 1945.
Florianópolis, 8 de maio de ] 944.

ADAUTO FREI'rAS. In Secretário.

Comercial

E ARMAZEM

DE

«Salão americano (

Recentemente instalada
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
]a está funcionando o

"SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço garantido

lherro da ilustração a-cima, oferecer
lhe. em nrnàvel gesto. um câJice do
excelente aperitivo KNOT, Iembre-
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade-
cer .. gentileza:ESí-EE 1.411.
em o NEli APEí?lTIVO

PP.ED/!.El{JI
;

fi1WI �i�t� I
I· {//'! »oooaro DA KtrOTSA./ftO••coa. é SéGUROS
________ iTAdAI �

de Florianópolis

Onl[NTf

PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE.

LAR

SULTADO O POPU·

DEPURATIVo

DO SANGUE

.,

\
\
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o ESTADO-Quinta·felra, 11 ele Maio dI' '.944 3
��'''dM''�''''''''''''.. ..__ ...

LIRA TENIS CLUBE --- Domingo, dia 14 _-- «Soírée miqnon»
� das 19 às 24 horas.

:..·······.,···········1·0 santo do diâ�A selvageria nos campos de
iVida Social =i s. FRANCISCO DE JERÔNI-'I concentração nazista
= MO, CONFESSOR Nova Iorque Por Robert Norton - Exclusividade do CEC
......... Na vida deste santo não en-: para "O Estado" - Segundo as últimas informações divulga-

ANIVERSARIOS contramos muitas datas im-I das pela Comissão de Inquéritos da Cruz Vermelha Internacio-
Decorre hoje o natalício da sro .

!
portantes. Nasceu em Grotta-! nal, os campos de concentração nazistas adquiriram. nos últi

A�algi9a Bonnassis: chefe do expe- I glía (Itália), aos 17 de dezem-I mos tempos um caráter verdadeiramente selvagem. Uma íntí
díen+e da Secr�tarIa da Fazenda·lbro de 1642 ficou ordenado de l nidade de novos meios de tortura são infligidos aos prisionei-

Fnzem Rnos noje s sacerdote ao 19 de março de! ros naturalmente procurando o seu exterrninto afim de aliviar
sra. Maria Schmidt; 16�6, entrou, para a Co�pa-I o pe.so qu� o su�tent?, desses �}risioneiros acarretam. para a ad-
Britas: Aleida Melo, Oriéte Fer- nhía de Jesus em 1° de Julho 1'll1111Istraçao nazista ja apremíada com a falta de alimentos em

reira e Iolita Luz, pr-o íessoro do

Ide 1670 e morreu no dia onze toda a Europa. Esquecendo as advertências feitas pelo govêrno
Grupo Escolar Vi�al Rarr:os;. de maio de 1715. Perto de 40 I'

britânico em relação ao tratamento dos prisioneiros de guerrasrs: dr. A�mando Ferreira LIma
N' 1 I'

.

R
.

h' t b b de José Licínio Lopes;
..

anos passou em apo es como e po ItICOS, o ele contínua a tra ar ar aramente to os os

jovem Zenon Ortiga; pregador e missionário. Mas, presos que estão em seu poder. Afirma por exemplo o Conselho

men�na Maria Hel.ena !osé; se a vida exterior deste santo II de Resistência francesa que das 347 mulheres deportadas em
menina Nelson GUlmaraes. loferece pouca variação, tanto janeiro de Hl43, de Forte Romainville inclusive 36 viuvas de

Há bebidas e bebtdas.; mais rico era Francisco em refens fusilados, apenas 5 estavam ainda vivas no campo de
A água e o leite são as bebidas dons da alma. Ao lado de seu Auschwitz, um ano depois. Acrescenta ainda a, referida Cornis

que se devem dar às crianças, prin- amôr a Jesus-Hóstia e à Mãe são que várdos milhares de prisioneiros franceses há mais de
cipalmente êste que, além do mais, de Deus ia uma inexgotável dois anos que não recebem notícias dos seus parentes, não obs
é muito nutritivo. O alcool, o chá caridade para com os pobres e tante os acordos existentes a respeito da correspondência entre
e o café' lhes devem ser taxativa-
mente proibidos. ��i ��eC�����gUi�i��� ��n��r� I ���_��r�:'�__Z;�.::::.;.::.�__��i.�;:.���_.. -..__ _....

-..----.......-..-----......,.-....... -.- dadeiro milagre de Deus. Ten- Voltaram � o trabalho
GRATISI

.

de tirado do armário 11 pães ,I:isboa, 10 (U. P.) - Os ,op�- . peça este 'Ivr"

para distribui-los entre os in- ranos portugueses das fabn- �" .....
_

digentes provocou o descon- cas de Sacaven, Povoa e Alhan
tentamento da mãe. Aceitou dra, no distrito de Monda, de
humildemente a repreensão clararam-se em �reve. C�rr:-en
materna; mas, depois disse: tando o fato, o Jornal OfICIOSO

"Veja a senhora no armano, "Di�rio da ManJ::ã" atrib,uiu o

se falta um só pão". Espanta- movimento a açao de líderes

�V'.....-.-..-..w ._. -..-....._......., da verificou a mãe que Deus dali que dístribuiram aos ope-
mesmo tinha substituido os rários boletins subversivos,
pães tirados. Este dom de mi- concítando-os ao movimento.

lagres acompanhou a Francis- A_ polícia e�etuou algumas pr!-I
co durante toda a vida como soes, depois do que os opera-I
recompensa de suas virtudes rios voltaram ao trabalho, sen-,heróicas e como precioso auxi- do advertidos que a greve, ENVIE UM CRUZEIRO EM SÉ lOS PARA O PORTE POSTAt

. -

t I t
'

qUI'parada a:o UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
110 na salvação das almas. a ua men e, .e _e I C.POSTÁ'.l' .JABOTICABAL EIT.S PAULI>

crime de· trarçao. .

fefrãiõTa�;nov�nãZíSiâ

'"
\

RAMOSALVARO DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOSCIRURG IÃO-DENTIS.TA

Rua Vitor Meireles, 18

Justica de Salomão DEPARTAMENTO_ OE DIVUlGAÇio

�.,�Todo o mundo conhece aque
la história em que se viu en

volvido o sabia rei Salomão.
Duas mulheres do povo dispu
tavam a posse de uma linda

criança, alegando cada qual
ser a legítima mãe do pimpo
lho. Como nenhuma quisesse
desistir do pretenso direito de
criar o menino, acabaram ba
tendo às portas da justiça, cujo
supremo magistrado era o su

pracitado Salomão.
Depois de ouvir atentamente

as duas mulheres e verificar

que nenhuma vacilava em suas

categóricas afirmações, intitu
lando-se ambas donas do petiz,
por lhe terem dado a vida, Sa
lomão coçou a cabeça e decla
rou que; diante daquela situa

ção, só lhe restava partir a

criança pelo meio e dar a me

tade a cada uma.

A primeira mulher achou ge
nial a idéia e concordou com <L

sentença de Salomão. A outra

porém, desfez-se. em lágrimas
e entre soluços pediu ao rei que
entregasse a criança inteira i
sua rival.
Dizem as es-crituras que,

diante da patética desistência
da segunda mulher à posse do
menino, Salomão reconheceu
nela a autêntica mãe e ordenou
que lhe fosse entregue o filho

querido.
Nos nossos dias, Salomão,

C0111 essa tática, fracassaria,
com êsse método sentimental
para verificação da maternída
de. As crônicas policiais de ho

je estão cheias de casos de
mães desnaturadas que aban
donam ou mesmo matam o fru
to de suas entranhas, ao passo
que outras, que não são mães,
se desvelam em cuidados pelos
filhos alheios.
Isto não quer dizer, entre

tanto, que a justiça de Salomão
tenha sido posta à margem ou

esquecida dos homens.
Agora mesmo, segundo um

telegrama do Porto, duas equi
pes de enxadristas portuenses
disputavam uma taça num tor
neio de xadrez. Como tivessem
empatado a partida final, não
tiveram dúvidas: - apanha
ram um serrote e racharam a

,

taça pelo meio, levando cada

equipe a sua metade ...

'-_ Bado íle ltarnl'é

São Paulo (Por Silveira Pei. -

I
nas cadeias de San Vittore, eru

xoto da U. J. B.) - Noticias Milão, presos políticos e judeus
que �hegam da Suiça dão con-I acham-se encarcerados aos cin

ta de todo o horror que vem I co e aos oito, em celas de dois

sendo as perseguições movi- metros de largura por cinco de

das pelos sequazes de Hitler comprimento.
contra os anti-fascistas e ju- É horrivel o estado em que
deus italianos. se encontram essas masmo r-

Assim, dizem essas noticias, ras, sem luz, sem ar, sem os

mais elementares requisitos de

GANHE Cr- $100,00 por dia! higiene -o que delas faz a1-

B '1 I guma causa realmente dantes-
Precise-se de AGENTES em todas localidade: do ra�l , par� uma

ca as de que nem mesmo a
novidade muito lucrativa: Estatuetas e cartoes pos to ís lurrrirroaos.

. '. _ .

Brilha no escuro em todas as cores. Efeito encantador e surpreendente. In1aglnaçao de Dante poderia
A maior maravilha do seculo XX. Condição: -- Fornecemos mostru.a- conceber fosse possível.
rio e lista de preços mediante Cr. $20.00. Pedidos em cart�s �egIs- Há mais. Entre os prisionel-

t d . AGENCIA LUMINEX - VEIT - C Postal. «J» Mírc.sôl , .ra asa., .

ros "ha velhos de OI tenta anos
II E. S. Paulo . E.F.A.

d\li e crianças e quinze meses, 1):0,.

C:J)-AO-R
°

-TO -AO-ZO-E(S'__ °-0-0°---0 -DO-IAO- ��i�SCO�US�i;U�·U��� c�p�a�� ���:
te". Sobre o regime aí vlgei
te. '. É claro que não caberia
nos limites de um artigo rela
tar as atrocidades todas que aí
praticam os nazistas.

HOJE 5a.feira HOJE
. Cine Odeon Cine Imperial

Não será demais, porém, as

sinalar que "as mulheres [u
dias, em especial, sofrem inju
rias e violências de toda espé
cie". Quanto aos homens. .. O
menostcom que o mimoseiam
os homens da "nova ordem"

,-
é pintar-lhes a cruz svastí

ontem! ca nas cabeças.
Quando as celas estão cheias

-lemais - informa um jornal
suíço - os presos são deporta
dos para a Polônia. Não raro,

com Hugh Herbert (em 5 papeis - 3 masculinos e 2 femininos) essas deportações equivalem u
Dennis O'Keepe e Constance Moore morte, em meios aos atrozes-

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural) '11artirios com que tlranísam
A VOZ DO MUNDO (Atualidades) os prisioneiros pelo caminho.

EXTRA! EXTRA! o volume na 3 de tA Marcha do tempo» "Cousas indescritiveis acon-

PORTUGAL.PORTAL DA EUROPA. tecem nas prisões de San Vít-
Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 Imp. até 14 anos. tore, quando se trata de obter

aque' es dos presos políticos confissões
ou denúncias contra outros an

ti-fascistas". E aí, são "os
"schultz staffel" encarregados
da operação, sendo frequéut-is
casos em que, depois dos "í

u

terrogatórios", as vítimas fi
cam em situação de seguir pa-
ta um hospital. .

I Não é preciso centínuar no

SIMULTANEAMENTE
A's 4.30 e 7.30 hs. A's 7.45 hs.

Um prog r ama espetacular e incomparável
1) Gene Tierney e Henry Fo nd a , na his�óíia rn ais gozada de-sde

que EVA tapeou ADAO!

Ela queria riquezas
A gargalhadA mais gostosa do ano!

2) Ex.cEPCIONALMENTE por não ter chegado para

A mais perfeita junção de riso e musicas!

Noites de Cong{j

RECORDAR E' VIVER! venha pois viver novamente

bons tempos que iá longe vão , assistindo:

Aquilo, sim, era vida!
Um retrospecto colorido AO passado, com John Payne e

Alice F'aye.
Aquelas Valsas! Aquelas Quadrilhas!

Aquilo sim, era vida!

RODa
DE RllMOS
GOOO;l�'E�R

. dos números
Lindos e von� .

mUSicaiS.

5 S feiras!
lõdas 05 a.

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n , '5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

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

do Estado

Móveis
Comprar, vender ou alugar

s.ó na

I A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta cup ito I]

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

�

R E N NER

TRAJBS
PARA INVERNO de Cr$ 390,CO a 480.
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES de o-s 390,00 a 480.
SAPATOS de o-s 50,00 a 255.
AGÊNCIA: PEDRO SOARES "- 9

relato de todas essas ígnomí
nias, para alcançar o objetivo
que tendo em vista: lembrar
que isso a "nova ordem" a que
certamente os nazistas procu
rariam submeter o mundo-caso
houvessem alcançado a vitória.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de MAIO na conhecida e barateira
Casa Yolanda filial, à Rua Felipe Schmidt, 2

Grandes reduções nos preços. Eco norrusem o vosso dinnerro comprando este mês na Casa Yolanda FII'al.
Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso variado sortimento:

TECInos Chitão, artigo superior , , , , . , , . .

"

5,Jo' Pasta Colgate, pequeno ,., , .. ,.

VoU estampado ,.,.".",..... mt. 4,00 Crepon para quimono ,.,........

" 7,50 Pasta Colgate, grande " " ..

"Voil estampado ,,'............. 4,50 Pelucia lisa, reclame
" 5,,�0 Pasta Lever .

Voil estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,50 Sabonete Carnaval caixa 4,2G
Peterpans (reclame) "/ 6,00 Pelúcia estampada Ivone :. . 7,')0 Sabonete Dorly 4,50
Voil suisso " 7,00 Pelucia com bonecos � 7,00 Sabonete Lever 6,00
VoU suisso (artigo superior) s , • • 8,00 Cachá, artigo bom 10,00 Sabonete EucaJol 6,00
Voil romain 9,00 Cachá, artigo superior . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Sabonete Gessi " 6,00
Linho liso, todas as cores . . . . . . . . . 4,50

I
Ct.semira para casacos, reclame "45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo .

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

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

Linho Rodie
,.. 10,5::> .'.\Iescla, artigo bom ,. 7,00 Sabão AristolJino .

F'ustão branco 7,00 Brim Kaki " 7,50 Pó Ladi .

Fustâo estampado 9,00 CAJL\. E }{ESA. Pó Coti pequeno .

Fustão estampado artigo sup. 10,'Jo Colcha para solteiro 28,00 PÓ Coti grande .

Peterpan (artigo superior) 12,00 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 .

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

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

Teciclo c./aviôes " 8,00 Cobertor para solteiro 24, +o Talco Eucalol médio .

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

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

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

Tobralco estampado c/corações 12,00 I (':::obertor para casal 28,00 Talco Gessi grande .

Tecido com barra (reclame) 10,1)0' Cobertor para casal . . 30,00 Talco Palmolive � .

Tecido com barra (novidade} 12,00)1 Cobertor para casal, tipo superior 33,00 Rouge Tentação .

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

Opala lisa, todas as cores 5,50 Algodão Minho 40,00 Ronge Roial Bríar .

Opala francesa 6,00 Algodão Douro . . . . . . . . . . . . . . 50,00 Baton Tentação .

Opala belga 8,00 Algodão . .A.. rgentina "55,00 Baton Lalaque .

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

Opala branca, 1 mt, largura
,,'

15,00 Cretone Lençol 6/4, branco. . . . . . . . . . mt. 12,00 Creme Coti .

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

Opala estampada 7,00 Cretone Lençol 8/4, branco 14,\)0 Creme Ponds .

Opala estampada _. 8,00 Cretone Império 6/4, em cores 13,00 Fixbril
.

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

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

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

Percal para camisas ,.........
" 5,00 ,. 2,20 mts. "22,00 Oleo Royal Bríar .

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

Tricoline, artigo. superior '. . . . . . . "10,00 2,20 mts. "2q"oo Óleo de Ovo .

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

'I'rícolíne, com salpicos ;......... 12,50
I

2,20 mts. "24,00 Loção Brilhante .

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

"11,0°1
Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts. 24,00 Leite de Rosas .

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

Brim pardo colegial :..... 5,00 I
2,20 mts .'.................. 26,00 DIVERSOS

Brim pardo colegial, superior. . . . . . . .

" 6,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Toalha Bon1 Dia 6,00
Brim azul marinho, art. bom . .

" 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 22,00
Brim fantasia "5,l10 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
1Jrim, artigo bom " 7,00 Riscado enfestado _para colchão 9,00 Meias Paulistas para moças 5,50
Brim Singapura ", 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem. . . . . 8,00
Brim Superior "10,00 superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "12,00 Carnis.; (lo meia grossa, manga comprida 15,00
Brim Estalingrado "12,' 10 A toalhado branco .e em cores, enfestado 12,00 Creme Rugol 8,50
�3rim Sebastopol "15,( ') PERFUil1ARlAS Casacos de malhas para crianças . . . 10,00'
Brim Caroá "12,00 Pasta Kolynos 3,30 Blusas de meia para criança, art. inverno 1200

Sedas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: renda's
fitàs, meias, pijamas, cuecas, etc.

'

Comprar barato só na Casa Yolanda filial. (8 casa que mais barato vende)
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

formidavel liquidação
"

1,;�J
3,50
4,50
4,50
1,1S0
6,00
9,00
12,00
9,00
3,�0

"

8,50
8,50
3,60
2,00
3,00
4,50
4,50
6,;)0
15,00
10,50
6,50
8,00

Para eliminar manchas do rosto, sardas, panos, cravos,.-----:---11 apoteose industrial do Brasill
IS. Paulo (José Vilar San Não obstante o progresso que!
.
Juan - Diretor de Imprensa! se notava no cenário industrial)1do CEC, para "O ESTADO") -' do país já antes da guerra tor
Um dos setores da vida nacio- I

na-se necessário reconhecer Inal do país que mais direta-I que a guerra provocou de fáto
mente sentiu a influência da I um desenvolvimento notável
guerra foi sem dúvida o setor. sob todos os pontos de vista. i
industrial do Brasil, O Brasil

I
E isso porque, figuram entre os

é hOJ' e possuidor de uma indús- mais francos mercados consu-',CBeconhecido' pelo Govêrno
.

Federal) tria invejável, pujante, prós- midores da indústria brasilei-;
E D I T A L pera e capaz de rivalizar com ra as maiores potencias demo- 1

Declara aberta a .inscrição aos indústrias que datam de vá- cráticas do mundo, como na'
, e:,ames �estIbulares ,rios séculos. Em 1940, fazem Inglaterra e os Estados Uni- •

Comunico aos Interessados que se
t t tr .

l'

E b
., t ha sid ,'-------------.------------------...-..------...--�--------.------�-��---�.-��-�.-=

ficha aberta a inscrição para os exa- por an o qU!1 .10 a��s, segu:n- dos. m or� ja en a SI O. �t.�-I .

Ille� vestibulares, mediante o qual do um relatório OfICIal exis- plamente divulgada a opimao 1__w.-w - - .....:_. _ WJOJ

será permitida 3J I_!latrí��la no Cur-
I tíam no Brasil 64.108 estabele- britânica e aliada com reíerên-]

so P. de Educação Fisica do Eg· cimentos fabris com um total cia ao nosso surto industrial i COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
g�I�'andidatos deverão satisfazer os

I d.e 825.3.14 operários, produ-, vale aq?Í acentuar que o �le-I Fundada em 1870 _ Séde: B A I A
seuuintes requísitos: 1 zíndo acima de Cr$ I senvolvímento do parque ln-
"

I
' INCENDIOS E TRANSPOR'rESa) - Ser normalista; 12.500.000.000,00. Em 1942 es- dustrial do Brasil corresponde

b1 - Ter 18 anos e menos de 30, ses estabelecimentos haviam I exatamente não somente aos Capital e reservas era 11.666.189.20

dt'C)l�:.d��r bons antecedentes; I s�bido para, 78.012d org�ni�-I d�S�OS dos t?-0�sos r grandes ResponsabUldadoes... .cu�.w:." ��IQn��. ". "" c-s 4.999.477.5oo':i8

d) _� Ser vacinado; I çoes com numero e maIS e alia os como ain a as preVI-' Receita . . .. .

'

Cr$ 70.681.048,2.0

e) -- Ter boa constituição fiS1C&1
um milhão de operários. Con-I sões britânicas e norte-ameri- Ativo. .. .. .. . .. .. . Cr$ 106.961.917,/0

(' me.ntM -. _ '.
siderando-se porém que os canas que num futuro próxí- Sinistros pagos nos urumos 10 anos Cr$ 64.986.957.20

,.

A mscrrçao .sera pi oc�s�a�a me-
anos que mais sentiram o ver- mo constituiria o Brasil uma Responsabilidades. . . . Cr$ 76.736.401.306,20

o\ante requerimento dirigido ao I t· .

t d
.

dú t
.

d tê' lítí Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

Inspetor de Educação Física, e de- 19l1�OS? aumen O a ln us na g�an. e pO. ncia po I Ica1 ec?� DIRETORES: _ Dr. Pamfllo dUttra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

vidamente instituído cios compro- brasileira foram os de 1942 e nomica e Industrial. E VIZandO. de Sã e Anisio Massor ra.

,'11 ntes. das a�íneas a, _b e c.
. l1943, é facil tirar conclusões a esse engrandecimento nacio ..

'I Agências e sub-agênc!as em todo o território 'nacional. - Sucurse.1 Il{)

Qua!quer lil�Orma?�o. a respelto, I respêito do atual iridice indus- nal é que trabalham todos os UruguAI. Heguladores de avarias nas principais cidades da América, Europoa
podera ser obtIda, dlaflament�, na, .

d
.

t t b" 'd h
•
e Afrlca.

'.nspetoria de Educalção Fisica (rua! tnal ° Bra�ll. Entre an o com rasIlelros, alem e con .ece-, AG.ENTE EM FJ"ORfANõPOLIS
.rujo Pinto, 42), no horário do

eX-lOS
dados aCIma torna-se pa- rem que engrandecendo o Bl'a� C AMP o S L o B o & C I A. _ Rua Felipe SchmhH, n. 39

Ilrdiente. tente a superioridade brasilei- si! trabalham também ativa-I Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. TeJegr. "ALIANÇA"
Florianópolis, fi de ja.neiro de ra na América do Sul e a sua mente pelo restabelecimento SUB-AG.ENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME-

�'_�., Cap� Amérjc.O������ira ��_V1i1� I �:�:��: :e�����:U��nQ4il� �� paz e da liberdade no muno! ,.,.���!.�:�.�:..����.��:��

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

espinhas e ;uor excessivo

SARD{}NIL
F6rmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri-CURSO P�OVISóRIO DE

.

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

Farmácia

2,20
4,00
3,30

4,4·('
4,00
5,00
4,00
5,0')
5,00
5,00
1,80
3,50
5,00
1,50
3,50
7,00
7,00
8,')0

1 '
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TREZENTAS MIL CASAS
Londres (U. J. B.) - A mag- nha está agora sofrendo dànos

nitude do problema de aloja- ainda mais pesados em conse
menta na Grã-Bretanha - e quência dos bombardeios. Ou
por interferência sua, ainda

I

tras vastas extensões da Euro
mais vasta na Europa em ge- pa serviram de campos de ba
ral - foi trazida a luz através talha e foram saqueadas. E a

do FUI'ma· da divulgação feita pelo go- luta ainda está longe do seu
vêrno britânico de seus planos fim.
sôbre a questão do alojamento Tais fátos dão uma idéia do
no após-guerra. significado do problema de alo-

CIRURGIA GERAL - ALTA CnWRGl1\ - :lfOIJÉSTIAS DE SEN�IO.1AS - PARTOS Com o auxílio de subsídios, jamento na Europa. Mas um
- ReumAtismos, tiôm 11111 jll1lIIll,

Formado pel� .Faculdade de Medíc ina da. Un íver-sidade d� Sao Pa�lo, onde Ioí a Grã-Bretanha construirá aspecto signíf'íctaívo e talvez !h i1lchAtios, olhos empllpuçlllÚS
Assistente por vm:lOs 00105 do Serviço Cuúrgico do Prof. A11plO Corr-eia .Nelo..' .". . . são alguns dos sintomas de uri-
Cirurgi'd elo estôrnago e .VlaS bil iares, lI!testll:JOs delgado e grosso,. tir'ó ide, .Tll1S, \ por melO de suas autondades maIS construtivo da divulga- cernia, excesso de ácido úricopróstata bexiea, útero, OVa!'!06 e trompas, Varicocele, hidrocele, var-izes e hérriia.

1
'

300000 'I novas casas
_

do nlano uroví
..

d 1'CONSULTAS: ceais, .uuu mi çao o pano provisorio e a 0- Jlão eliminado que envenena o
das 2 às 5 horas, à Ru.a F'elbpe Sc lum.id t, 2� (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598. permanentes nos primeiros jamento britânico na Câmara sangue. Para esta doença, to-RESIDÊNCIA: Rua E&<t€ves JUl1Jor, 179; 'I'el. M764 "

_------ dois anos que se seguirem à dos Comuns, em 8 de março, me Pílulas de Foster que ihe

OR. MADE I RA N EVES terminações do conflito na Eu- foi que a mesma agiu como devolvem a saúde.

rapa, além de construir casas uma faisca para inflamar a ve- I'OST'I!IRPilulas d. .iii
temporárias e adaptar os edifí- lha indignação contra os alo- Para OI Rins e a Bexi,..
cios existentes. jamentos existentes e contra Preferida. porque são,

';Oi\1;U Ill'.>\S - Pela manhA: diariamente das 10 às 12 hs .. à tarde, excepto o.os As autoridades locais serão outros males sociais. No entan- •• DDles'ur"![tei�:·m·eba�[I,'yia�co".·rl'ru."'''Hdo•. das 16.30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua JoAo Pinto a. 7. sobrado - .-

concedidos poderes imediatos to, o govêrno poude fornecer : i:di�:1a� [;::r�ricemi .. , ",mi,...
para comprar terrenos para o dados que mostravam como, cistites.

plano de alojamentos. Nenhum em determinados aspectos, ADfmCo Pila D.N.S. so� N.I 231 1.1H42

proprietário de terras receberá houve uma melhora de condi-

C'preço mais elevado do que o ções na Grã-Bretanha, desde
nível de 1939 por qualquér 10- o início da guerra. Por exem

cal que o govêrno deseje com- plo, foi anunciado que o con

prar. sumo de leite líquido aumen

Bel? maior é o problema de tau de 34j'! desde 1939. Isso
".""..,..,..-.-_._.......-_-_-_.�.....-_...._.._.,f'J

realojar a Europa devastada. A serviu principalmente para 'd d T I·construção de resistências par-!melhorar a alimentação e a n war om tOsOu
�ic�lares esteve virtualmer:t� diéta .das criança� �e escola . .t:

.

Nova Iorq.ue - abril - (Se�"II�llzada na Europa, desde o mi- des�elto das condlço�s de gueI-lvlço Especial da Inter-Amerí
CI� �a guerra. �s bombas g:l:-' ra, e atualmente maIOr, do que cana) - Edward Tomlinson,
mamcas destruíram o� danifi- eI? 9.�alquer �utro penado �a I escritor e comentarista de rá
caram um� em cada cinco ca- hístória da GI:a-Bretanha_o nu- dia, foi nomeado corresponden
sas da Gra-Bretanha, durante mero de pessoas que estao to- te e conselheiro de editoriais

Hospital a "blitz" de 1940-41. A Alema- mando três refeições por dia. I inter-americanos pelo conheci-
•••••••••_._•••_._••_•• ••••_._•••_.__••••••••••_..

I
do e prestigioso magazine se-

1.444

i:. �OI'$C/O'
.

$ aI.; m���n������S� escolha do sr.

fi Tomlinson, os diretores do ma-

li gazine disseram: "acreditamos
: I l l � : que seus milhões de leitores es-
. ,�,\ '-'

I·
tão ansiosos para saber mais

I notícias sôbre as nações, re-

i CONTINENTAL ��:".e os 125.000.000 de vízí-

A : As mais famosas musrces, com os mars Os diretores do magazine

Dr LAURO DA UR acrescentam que o sr. Tomlin-

.:,:,�;�:�,::.,�:,�'": do Senh0· I ÚLTI rvl�ms sO'NC;ti6ADES ��;!���!�C�:E�:;��!�
Curso de especialização de Gineco- •

N RAD IOLAR centou:
Iog ia (doenças de Senhoras) como' a « »I "Mas, êle passara' a maiorProfessor l\Ioraes de Barros, da Fa-

����:�endt� 1V:::;�::�zadeleO,s��é���IO� • Rua Trajano. 6 �:pr��1��st,e�11�:�aqj��dOfic��·.� :cirú rgrcc, das afecções elo aparêlho
•

ao sul dos Estados Unidos, ob-
genital feminino (Utero, ovários, ee e 8..� servando OS desenvolvimentos
trompas, etc.) ,

Cura radical das inflamações elos

FARMACIA ESPERANÇA
políticos e sociais em todas as

anexos (Ovários, trompas), sem ope- partes do vasto mundo do sul.
ração). Tratamento ele todos os d is-

A SUA FARMÁCIA Onde se produzirem aconteci-
tú rbios da menstruação e da esterfli- mentos fóra do comum ele es-
dade. Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642 t

'

Tratamento moderno da uíenorra- ara presente para noticiar e

gia aguda e crônica, em ambos os Entrega a domicilio interpretar seu significado nas

sexos, por processos modernos sob páginas do Collier's".
contrôle eneloscópico - Urett'oseopia Edward Tomlinson fez car.,
- e de laboratório, .

I CASA MISCELANEA. distri· Faça uma aplicação de SAR· rell'a em assuntos ligados ao

FISIOT����VER��t{foRM A
buidora dos Rádios R. C. A DONH" o prepara(lo líquido Hemisfério Ocidental. Escre-

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 Victor, Vávulas e Dsicos que refresca., amacia e higieni- veu seu primeiro artigo no
horas e das 2 às 5. Rua Trajano, 12. za a l)ele. "Collier's" intitulado "Rlches
Consultório - Rua Tiradentes 14. Back of Rio", em 1926.

FO�:�t����� _ Rua Tiradentes 7
_til -

Enquanto tantos outros es-

(Sobrado). critores estavam dedicando to-

ere'dl-tO Mu'tuo Predl·al do seu tempo aos assuntos eu

ropeus, russos e do Velho Mun-
do, Tomlinson cada vez defen
dia mais a tese que os países e

povos americanos um dia se

tornariam de absoluta impor
tância para os Estados Unidos.
Sua longa e preciosa expe

riência nesses países lhe dá
urna compreensão dos povos e

contacto com seus lideres e

personalidades, possuída por
poucos, ou talvez mesmo por
nenhum outro homem no mo
mento atual. Pelo seu trabalho
nas Américas, dezembro últi
mo, conquistou o Premio Ca

________________-'I1IIJIIIlil""'""W<'lll._5!i�Il!''mI!·!!1lII!ó__m..IlI!__IIll,...� I boto

INDICADOR MÉ.DICO
DR. GUERREIRO DA FONSECA

MÉDICO
('LiNH'A DE 1\lHJ.I/l'OS g ('RIA,\'('M;, D01�l\'ÇÀS DA PELID, ÜOEN(:AS vn

X�JnEAS, (,OIUÇAO, FIGADO, I,S'l'óMAGO, RINS, VARIZ.I<JS, ULCF:HAS A:'\TIGAS.
.

CONpULTóRIO - Felipe Schm id t - 3 .. (2 às 4,30)
n.ESIDÊ:\:ClA - Esüeves Júnior - 179 - FIor.ianópol is. TBLEFONE - M 7G'1

Tod-os o., d ias pela manhã em Palhoça e Santo Ama! o,
Os chamados à tarde ou à noite elevem ser feitos por in te rméd io

cêulic(I An-manrlo c!'Acampora ma Fae-mácla São Lu iz, na Palhoc:a.
Atende chamados a qualquet' hora do ])IA ou (la NOITE.

DR. ROLDÃO CONSONI

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso te Aoerteíeoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro

FOlie: 1.46t - H.e"hlêncla: I{ua Prestnente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
\illplomaelo pela Faculdade Nac. de Meülcina da Universidade do Brasil)

F.x.tnt.erno do Serviço ele CUnlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

CI,INICA MIi:DICA - Moléstias Internas de adultos e crtanças. CONSUJJfóRIO

e KJl;SIUENCIA: Rua Felipe Schmidt n. 3S - '.rei. 812. CONSUL'l'ilS - fias 16 às 11:1.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

t<:specialista, assistente do Prof ...ssor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTA�: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

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

de Caridade
.

CUNICA MtDlCA DE CRIANCAS E ADULTOS
COXSlILTóRIO: Rua Nunes i\lachaflo, 7 (Edifíc!o S._ Francisco), Iene

Consultas das 10 às I:! e das 14 as 1:> horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fune 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço ele Sífillis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

A.l\1BOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às fi h, - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

(NSTITUTO DE DIAGNÓSTICO'
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

cüníca médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

481lute. TécnJco: DR. PAULO TAYARJilí'

Curso de Radlolog ía Cl1nica com o dr

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

110'). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

nelro. - Gabinete de Raio X - Electra

ear4iografia cllnica - Metabol1sIIl() ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia -' Laboratõrro de mtcroa

copia e análise cllnica. - Rua Fernando

Machado. 8, Fone 1.195. - FlorlanópolLs

hora

Praça da Bandeira. IS - eob.

I Antil[O Larl[o ts de MaIo)

DR. SAULO RAMOS
lil.pectallJita em 1D01ésU88 de 8ClDh0ll'88 -

Partxlll.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: Mtô-

1ll'II(P, veeieula, útero, ov4ri08, apêndice,
twnoree, etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PJilRtNIilO - BérnJaa, b1drocele, TO'

r ....,oceJe. 'l'ratamento fiem dor e operação
de Hemorroldes e varizes - Fractur",,·

II parelho. de j[ês&o. Opéra noa 1I011pltail!
de Flor1anópollll.

"rllça Pereira e OUvelra, 10. Fone, 1.0011.

Horár'o: D.. 14 la 1. bor... diariamente.

OR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrurcta e Ortopedi.. ClInJea e CIrur&1a
do tOl'.x. Partos e doençu de senhor.e.

�ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
ciamente das 15 às 17 horas. RESIDl!:N·
�IA: AIm..lr1m'e AITtm. 36. FatIe 7151

DR. AUImLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de. 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
IJulmu11ar úlceras gástricas e duo·

denais, câncer do estômago, afe

ções das vias biliares, rins�. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artIfICIal
para o tratamento da Tuberculose

HELENA CHAVES SOUSAPulmonar - TratameIltos moder-
nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-c�r·
tas. Raios Infra-Vermelhos, e R�lOS
Ultra Violeta. Infrazon-1 erapla
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.47fi

DR. REMIGIO
CLíNICA MJllDICA

Moléstias internas, de Senhoras e CrI·

IllÇ8S em Geral. CONSULTORIa: Rua

"'el1pe Schmldt - Edlf!cio Amél1a Neto.

1I'0ne 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE

SIDl!:NCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

IilNFIilRM1ilmA OBSTMBICA
(Parteira)

Dlplom.dll pel. Maternid.de
de FlorlanópoU.

Atenlle chamados II Q1I.IQ ....

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanbA ser' • sua preferida

DrOll''' aaclona" e eslran.ltelrlUl - 1I0meopaU.. - pertw.mari..

Artll(oa de borracha.

(àarut_ • .x.ta observAnei. no recelt11Ar1o m641oo.

�BJÇOS M()DICO�.

Senle dOres nos

RI�S E NU tOSTAS?

Prop(etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificaQÕes e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

SE�iJAS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das nlelhores

fábricas do país. são encontradas noS balcões da

Casa SANT BOSA
Diariamente recebemos novidaCles

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

II Rn 3 "[PP 7
o ESTADO Guinta.feira, 11 ele Maio de 19446

me

Auxílio anulo-am ricaoo à Rússia
tONDRES,} II (U. P.) •• NO PERíODO DE DOiS ANOS E MEIO, ISTO É, DE OUTUBRO DE 41 A MARÇO DÊSTE ANO, A IN�
GLATERRA FORNECEU À RúSSIA 5.000 TANQUES E PERTO DE 7.000 AVIõES. ESTAS CIFRAS FORAM REVELADAS NA
CÂMARA PELO PRIMEIRO MINISTRO CHURCI-HLL, QUE ACRESCENTOU TER o CANADÁ CONCORRIDO COM 1.200 TAN·

-QUES PARA AQUELE TOTAL E OS ESTADOS UNIDOS COM 2.600 DO TOTAL DE 7.000 AVIõES .

)

..

•

. - --

�ó"t� Pt�-RAFERíÕÃSl ,Páscoa dos funcionários Públicos Civis
.'

�N� L�� A�� E�: I "e..Iizaudo-.., fi Jç f.l�.:x}J� h,do o Brasil, • Pá,-

I COH tios funcionários dos Correlos e 'I'elégraíos, u Comissão
C O C E I R A 5 I Ueg'ioual (le Santa Catarfnn tem a honra e o prazer de enuvf-

F R I E ,I R A 5 I I dar os senhores chefes (\ demais funcionários 1(1[18 repartições

I f�del:a�H, estadll.ais (l,. m�l�ieilHlis, para. se nss()c�arem aos Iun-
E 5 P I N H A 5 I E TC. eronarros postaís-telegrátícos nessa demoustraeão de fé afim-

I·de-que em nosso Està.do. como nos anos antertores, es;a cert-

�d t
!li

--II-I-·----�----b----------'
môuía se revista tle um cunho todo especial, qun'l o de cougre-

l
ap aç�n �n mOmO mi It�r!\)onl ate aéreo gur ao pé da mesa da Uomuuhão, sem distinção de classe ou

l;,' ; iiU lUlU • 'leu· I § li I �on.dres, 10_ (U. P.)
.

A (le categoria, todos os servídores do Estado flue comuugam da

R. 11 (A N) A
.. . I agencia alema D. N. B. mfor- mesma Fé, sendo êsse convite extensivo n todos os colegns

.10, .: -_ s enter-. a. a_companhar a �nmelra . J?I- I
mou ue se travaram víolen- aposentados.

��1eIras_ que mtegrarao. a F: E·l :VI�8:0 de Infantaria EXpedI?lO-: tos c�bates aéreos entre ale- O ato, que t('l'á. lugar lJO dia citado, às 7 ]101'as. na Cate

�: e�tao recebendo ativa mS-I nan�, s�ndo que, parte da lI:_S-:mães e norte-americanos na dral, terá a assístêneía do Exmo, e Revmo, Árcehis}lo lUetl'o
L uç�o, de-modo-qu� se�s co-

i truçao. aa�8: par a ,adaptaça.o J zona oriental dos AI es. Não polttauo, que dístrfhulrá a Sag'l'lltla Comunhão.
nhecimentos proflsslOr:aIS p?�-' ao meio mll�t�r esta sendo �eI-l foram fornecidas out�as índí-
sam adaptar-se a? �elO mllI-lta pelo capIt.ao Carlos �eIra'ca ões acreditando-se ue os Sêbre Nantestaro A p.arte profI�sIona! como \Matos, especialmente deSIgna-I boinba'rdeiros norte _ ainerica-
Ell!ermeIras tem, s�do feita de;do pelo general Mascarenhaslnos estavam se dirigindo para LONDRES, 10 (U. P.) -

r'.?or.do com est�g:o� nos h?�- de MoraIS. atacar objetivos na Europa Bombardeiros norte-america-
pítaís e nas P?llcl�mcas .

mílí- "...,...-.-.-..- ........- -.-e"J

Central. nos atacaram, esta manhã, .

tares, sob a direção e orienta- Caldas da Imneratri'1' Nantes, Gassicourt e Valen- Corr: a guerra, o calçado, en-
2.0 da Diretoria de Saúde do I' iA ciennes outras formações aé- tre nos, encareceu vertiginosa-
E

'

it J' bi t
- Dentro do orçamento de 114.654 "or""m

"

mente H
.

dsxerci o. a a am ien açao ao f' ç reas bombardearam diferentes ,. . 0Je, um par e sapa-cruzeiros, vão ser executados pela t

����eg���a:n;;�ami��:I��:-��� �����s'it:S r;:el:;:raar;;�nt�: r��ag�: hO�lle�c�������:. C. 'I'. ��n;����:�:��:�_." J c������s,e�c�;t: c��savavez��
maneira-que elas, nos hospi- Caldas da Imperatriz. inclusive o d�stll ('apitail, com H pre- Pascoa dos Funciona., mats. Antzgamente um calça-
tais, nos quarteis ou em públi- construção de uma ponte de cori-

senca ,lo sr, Fernando Pa- rios Públicos Civis do de 200 cruzeiros era consi-
creto armado com o vão de 4 rne- dco (em conjunto ou isolada- tros sôbre o rio Aguas Mornas. ('he�'i) eJ'r\yilll, eventual- Realizar-se-á, domingo, 14 do erado ?omo otneto de super-

mente), apresentem-se sem- -

G. mente na díreeâo da lH. corrente, às 7 horas, na Cate- luxo. HOJe, porem, um calçado
pre perfeitamente identifica- Por merecimento rernr ia ]{egiol;�l dos Co!'- i dral Metropolitana, a Páscoa de. luxo es�á c'lfstando 400 cru-

das com a categoria militar a
" . retos c 'l'elégrafos, teve \ dos Funcionários Públicos Ci- zetros e ha ate para 700 ! Isso

cue pertencem, na qualidade d FOI' promoMvldo. por mer1eclmenNto, lugar, aute-outem, às li vis. Êste ano essa solenidade com rejeréncia a calçados mas-
�'. o c asse ({ » para a C asse « » ,

<.,_' .

,..
' ...,

",J

lO •

C e �nferm�Iras ��nvocadas. ES�! da carr;ira de Agrônomo estadual. horas, íntima mas sig'nifi- sera pr�c��.ld8: de .um, tríduo, cu mos. Para seniun a, o calça-
ta Instrução militar tem pOI J o sr. Cesar Seara; e da classe «K» catívu certmônta. É que I que

se imciara hoje, as 19 110- do er;careceu na mesma pro-
fim, também, dar-lhes um trei-I para «L»,' 0.9 agrôno�os Clóvis �a integTando O contingente ras, na mesma Catedral, sen- porçao e os preços variam en-

namento físico que as capacite ,. �:;;�tu�,belro e Jose de AraUJO t>xpedicioná'rÍo ('a.tariUf'IlSe I do pregador o ilustrado e 1'2V8-
tre 300 e 4.00 cl"!!zeiros. Em fa-

a desempenhar com desemba-. �-- 4!ois I'uneionários daqu('ln rendíssimo padre Alfredo Lur- c� de tal sztuaçao, a Cool'dena-

raço e vigor necessários as j Contrabandistas ]{e}Jllrti�ão, seus coleg'as e terberg. I çao da Mobilização Econômica

rnultiplas atividades que as es-,' condenados ('}wfes l'esoh'erílm llOme- entrou em entendimentos afim-
peram no teatro de ope�ações Rio, 10 (E.) _ Em aucUên�1 nug'eá-]os. Interpl'ebuHln o Soda cáustica de-qy:e �odas as fábricas do
'(�e alem-mal� Êsse conJunt?, I cia de ontem, foram julgados· sentimento {los presentes, R .

Braszl crzem um tzpo de calça-
rue se compoe de 50 enfermel-

\ pelo juiz Miranda Rodrigues, I falou o sr. João da JIaHa.
c lOd' IsO (At' N,)

-d �ot:nundl- I do popular, para uso das clas-
las constitue a primeira tur-,· d Ed . d Z 1· l ..:.' '1", tI'

am e an o.s, que en 10 e ses menos favorecidas Os es-
,

.
os acusa os mun o ·enpu.s- i ( e �� J·eh.,.s, que, 11111 )em, . trinta d' "f' I t .'

ma c�r;,::�c_a_d_a.: .C!�: �� _�e�!�r:a ki, Isaltino Pires e Alberto Mo� 1 tmaltcceu., qUf\ tlf' nohre I . !a�. começala a ,un�lO- udos a respezto demorara,,?�
. -� wr_� � ••• ov_.�. -- .�or'" .

d M I d
.

d <I' • - nar a fabuca de soda caustIca I alguns meses Agora eles ]a
l Ih

reIra e e 40 10e8nudnclap--o� . �,(.J. eXlst(� IUl mIssao flue ti m- ali instalada, com capacidade I estão concl1;idos e � calcado(j lho por o uO ••• procetsso n.

'd'
, o alafnla, lIos h'ão dcsempen.llar Jun. de fornecer um terço das ne-

I

popular será lançado l'r'eve
P ) T Por erem SI o pre"'o" em a to às nossas forcas arma-" v -

Argel, 11 (U. .
- eve, t d d"'·:' 5 ' .

-

cessIdades do· parque industrial mente provavelmente no mês
início o processo de traição gran·e quan o no 1<1 ue ]u-. (las. Aos dois referidos ex-

I paulista
' .'

íD.staurado contra o vice�alm;� lho do ano pa<::�:ado, tentaram I Iledicioná.rios foramentre-' proxzmo. (A. N.)

rante Derrien, que ent,regou a contrabandear .1G câmaras, d.e g'ues (lois l'elóg'ios-pulsei- I Transferências em -.- ,. _ ,1

b.:1Se naval de Bezerta aos ger- ar e 31 �ne.us �a]'a. !; r."epub�I-1 l'H, ?f�!·ta tl�)S coleg'as (lUe várias tabelas 8· d'" t Rmânicos, quando a Alem.anha ca. ParaguaIa �o lu,.,a:- . dena,-l aqUI fIram. . Rio, 10 (A. N.) - O Pre- ar Ica ourai
C10minava as distâncias. O ad,,; nF,·maddoIBela �IstDa, PI:oXdU110d a 1 1"01".·.· -._- - __ i sidente da República assinou' Rio 11 (A N) _ AnuncI'am

.
; OZ o guassu epols os e- .

fI...s d
- -

j
. , "

vogado do almiran.te Derrwn Ib t ,. .' . f' � I' a ..a e pOSitiVO decreto fazendo transferências
I
de Anapolis que por iniciativa

llediu clemencia para o réu, a �s maIS, o JUIZ IrO erm �a ainda em várias tabelas numéricas do prefeito 10caÍ foi organiza
lLlegando que êle, ao entregar I

sen ença, q?e con� ue con e-I . lordinárias e suplementares de
I

do o primeiro Si�dicato Rurai
:3izerta e os navios 'lá ancora- i n�?�o os :;eus � �lto meses d�! ,�1O, 11 (A. N.) - O sr. Ho-, e:x!tranumerário - mensalistas do Brasil. A propósito revela
dos, agiu cumprindo orde'ns de tpnsa?, grau medlO d�s. pena_ i raclO �af.er, membro do. Cons�- das Diretor:ias Geral e Regio-' se que no país existem'oito mi�
peus superiores. O verditum I do art. 12,.n. lI, do COdIgO Pe-Ilho Teclllco de Econ?mra e Fl- n�is do Departamento dos Cor- lhões e seiscentos mil trabalha�
2.inda não foi pronunciado. En- ! �!�....... _ ..........-.-.- JOor_-.-.-...... ! nanças, .

e �m .dos lld�res da reIOS e Telégrafos. I

dores rurais.
I

qnanto o govêrno legítimo da g�a.nde mdustn� paulIsta, que j
·:<'l'ança processa os traidores, a FRACOS • VIaJOU na m�nha de ontem pa- �--------

.� .__

Gestapo na Noruéga lav:ra sen- ANÊMICOS ra �uenos �Ires, �o embarcar, I

t.enças
de morte contra os pa- TOMEM OUVIdo por �orn,allstas, contes- i11-------------------------·Tiotas. Foram executados, em Vin�o Crcasotado tou o rUm?l ;orrente, segundo I

_
... ,

Oslo, mais dez noruegueses "SILVEIRA"
o qua:l sena ele �o�eado novo I

FILHA I M E I AV[\.eusados de sabotagem e de embaIxador braslleu'o em .Bue� I A· E O I
:1entimentos anti�nazistas. A Grande Tónjco nos Aires. Sôbre � substituto •.. c •

}1aiol'ia das vítimas residia em 1
. � _ .. • ...

do pranteado Rodngues Alves, I

8tavanger,
I S- ;11�h�·t';,l·t-U·; ·m·� ·a· �-f·a-I-t·a··

w

nf�d� se falotU aindta ofiei.al, ou Todas deve �>e. USQ r a.�...,.__......................_�...-.-._' ·1 li 00 v o lClOsamen e, nes a capIt:ll. a,;u; "'-l/I

Lf��ra: s:�e����o�i��;.E de braços Dr:-M.- s:- -�õvajca-ntl I
Washington, 10 (U. 2.) -- a_us��t_e_ �!é melados de maio.

Saberão a 10 De12artame�to da Guerra de\iéiospr:ó�
.... Washmgton mformou

que"j G (OU REGUI ADOR VIEIRA'
��ora exata 1183.618 prisioneiros de guerra de uerra" ...,
••\ > •

r estão sendo empregado;; atual� RO,11 (A. N.) .- O governo MULHER EVlfARA DORES
,Londres, 11 (U. P.) - rap.l. mente em tarefas onde ( nota-1 brasileiro, seguindo o exemplo AI C I Ubem o povo do pequeno graool da crise de braços toda a vez

I dos Estados Unidos, vai lancar
ivia tU Ó iCêls terinas

(lu?ad? de Luxemburgo, um dos :que não entrem e� ccmpetên- selos pró�bonus�de-guena, °no Emprf'ga·se com vllotfigt'mpli
pl'll:1elros que. a Wehrmacht !tia ('om trabalhadores nOl'te� valor de 1 e 5 cruzeiros e que. �� ra cnmollter 8S irrpgularirladt'b
s:lbJugou, deveTa aguardar o I americanos. poderão ser adquiridos por fi::�'_ das fl.lnçÕeR periódicas dl18 �f'-

::-}ma� para � levante. Nesse I qualquer firma comercial a tí- . ��
..

'f fJbcras. É cRlmaote e regulador
:-;cntIdo, a gra-duquesa de Lu� Ra·loba dn Nilo tulo de propaganda. Mais in- AV�Oí�y. des�a� funçõps.

.

,

:zcmburgo dirigiu hoje uma 1« "
.

II»
.
teressante e original será o al- ..:t" �2�<:"'� FLUXO-"';ED�TINA. pt'lft tlUA

alocução radiofônica a seus; Hollywood, 10 (D, P.) - bum que será trocado por

bO-I'
IIÃ- �:\{. �-.v�.ji

..

\:;t;�� C(l�pruv8da pflcácia. é muito rt-'-

compatriotas, dizendo-lhes que Maria Montez e John Hall, qUe nus, desde que esteja cheio e �;".i;'J .

'-, .
-,�, celtlida. Dpve ser ut'Bda com

todos os meios �erã� em.P'l'ega.
- trabalh�ram juntos �el11 "Mil 'J que. conterá duma a cincoenta .!�·l\;� e.

'. confiança.

Idos para que sejam

>llfO.
rmado, uma

n.
oItes", voltar�o a apal'e-

p.ágmas.
A Casa da Moeda

já) �;.�� y'-1'�"_ FLUXO- SEDATINA t'oeontra-se
da hora exata de entrar em cer no novo filme da Universal está confeccionando os selos e fiLHA lMAE em toda parte •

.aÇã9.
. -l�j._�,_""�t;,_·� intltuladQ 'lRain.ha. do Nilo ""ês.se alpum. .

........_�-- .....-__-_... -__._.. _
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