
o padre Orlemanski esteve em Mos
, SEATLE, 12 (U. P.) --- 'REGRESSOU DE MOSCOU, ONDE CONFERENCIOU DUAS VEZES COM STALIN, O ',PADRE'

"

LAU ORLEMANSKI, SACERDOTE' POLONO-AMERICANO. ,O PADRE ORLEMANSKI E 10 ;ÍVlARECHAL STALIN CON'�
RAM SôBRE PROBLEMAS RELACIONADOS COM A POLôNIA. FAI.ANDO I À IMPRENSA, ORLEMANSKI DECLAROU QUE,
DURANTE A SUA ,ESTADA IEM MOSCOU, o CHEFE no GOVÊRNO,' RUSSO MOSTROU-SE MUITO AMIGO nA IGREJA

CATóLICA.

Ano XXIX I florianópolis- Sexte-tetra 12 de Maio de 1944 H. 9106

Serão lancadas
as «japonesas»
Rio 12 (A. N.) - Anuncia

se que a Caixa de Amortização,
para atenuar a crise de trocos
e atendendo a determinação do
ministro da Fazenda, vai lan
çar à circulação as cédulas de
um mil réis, conhecidas popu
larmente por "japonesas", que
estavam sendo recolhidas. As
sim serão entregues à circula
ção um milhão e quinhentas
mil cédulas de mil réis.

Apertam o cêrco
ilIOS nazistas
Nova Delhi, 12 (U. P.) - As

fôrças aliadas na Índia realiza
ram novos avanços, nos seto
res de Kohima e Imphal, onde
os japoneses continuam baten
do em retirada. Outros despa
chos acrescentam que, na fren

te oriental da Birmânia, <)S

soldados de Stilwell apertaram
o cêrco em tôrno das fôrças
japoneses que estão sendo ata
cadas de várias direções.

o
" :t1,,� AN'l'WO IHÁRJO OE SANTA CAl'ARI�A

PToo'ri('tário � Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Lisboa, 12 (C. M.) - Não há se livre em prosseguir no seu benefício da Cruz Vermelha industriais de Portugal, a si- tico, inspirado por agitadores
confirmação em Londres sobre, comércio com a Alemanha". O

I Portuguesa, como prova. de re- tuação geral do país é de per- em contacto com o exterior" e

as informações de que Portu-' govêruo inglês está estudando I conhecimento ao acolhimento feita calma, e a maioria dos frisam que os trabalhadores

gal pretende cortar os supri-! novas representa,ções a serem da?o em Portugal aos prisío-] grevistas iniciais j.á voltou. ao em greve não apresentaram
mentos de volframio para a enviadas ao governo de Sala- nerros alemães evacuados da serviço. Segundo dizem os Jo1'- nenhuma reclamação ou rei-
Alemanha. Em recente entre- zar. América. riais, a polícia sabia dos prepa- vindicação, o que mostra que
vista com o embaixador britã- '1.' '�,rativos de uma greve geral, "foram levados por motivos
nico em Lisboa, sir Rona1d Lisboa, 12 (C. M.) - A 01'- Lisboa, 12 (C. M.) - Embo- mas aguardava qual seria a

I
que êles mesmo desconhecem",

Campbell, o sr. Salazar man- questra Filarmônica de Ber- ra as precauções da polícia reação dos próprios trabalha- mas que as autoridades sabem
teve seu anterior ponto de vis- lim realizou no Coliseu de Lis-/ ainda estejam mantidas, rigo- dores, e acentuam que "o ma-I bem quais são e estão resolvi
ta de que "Portugal considera- boa um concerto de gala, em rosamente, em todas as áreas vimento teve um caráter polí-, das a suprimir.

declara que continuará
, .

o comercIo com a Ilemanhai'Salazar

São fortes e constantes os at�ques aéreos:Pe!t�'�2C(��)efe!i!!����aÚ��d�!!E�i!�
Londres, 12 (U. P.) -, P?de-I _ " ., "

I ?ntan�?o� aitaca:'am o. centro divulgar da seguinte nota: - "Afim de evitar' incidentes de-
rosas forças aéreas brttânícas, «e soarau: a,s sirenes ;1'0 l�rrovl,ano de Riu. As mstala-I sagradaveis e talvez mesmo mui danosos para quem se vir ne-
�a noite passada, e bombarde,i- �larme an!I-ae1'eo. N� zona de çoes f'érreas do �orte e sul .de 11es envolvidos a Dir.eto1'ia de Saúde do E�ér.cito lembra ao

1'OS norte-amencanos, na ma- J!.Jssen, estao concentrados al- Roma e de Florença. Outras povo que as entermeíras da Reserva do Exercito recentemente
nhã de hoje, prosseguiram na ,;umas das mais importantes fôrças atacaram Budapeste,l<convocadas pertencem efetivamente ao Exército Nacional e

tenaz ofensiva aérea contra <I .ábricas Krupp de armamentos. onde foram lançadas inúmeras I vão seguir com as Fôrças Expedicionárias Brasileiras e que o

Europa ocupada pelos nazista'; \.s fôrças aéreas aliadas com bombas. Trinta e três aviões! uniforme que envergam tem que ser respeitado e prestigiado.
, Durante a noite, os britânicos oases na Itália por sua vez, aliados_não regressaram dessas I Lembra ainda que as leis do país cominam severas penas con
'" atacaram Ludwigshaven, na .esenvolveram intensa atlvi- operaçoes na zona de guerra i tra aqueles que pretendem por atos ou palavras macular os

Alemanha, e os entroncamen- lade. Na tarde de ontem, os meridional da Europa. Reve- uniformes das Fôrças Armadas".
tos ferroviários de Lens, Lille iornbardeiros norte-ameríca- lou-se, ao mesmo tempo, que Ie Courtrai, os d?is primeir?s vos atacaram violentamente n:: jorna�a passada as forças Pulverizando a aviacão [aponesana F'rança, e o ultimo na Bel- Vieuer-Neustadt, na Austria, 8 aéreas aliadas, com bases na

,

gica. Aviões aliados aproxim ,- .iúmeros objetivos situados na Itália, ef'etuaram 2.200 sorti- WaslIillg'ton,12 (U. P.) - o secretário da Guerra, sr, Stím-
ram-se também de Essen. ou- Itália. Durante a noite, os das. son, declarou à imprensa que as fôr�as aéreas norte-ameríca

nas, no curso (los primeiros 27 meses de luta no Pacífico, des·

Dizem que a luta Bilhões de dólares para a guerra truÍram 4.0H4 Hviôes Iaponeses, ten(lo perdido 1.163.

prossegue Washington, 1� (U. P.) - O presidente Roosevelt enviou i Os convocados que Reservistas
Londres, 12 (U. P.) _ O

. m�nsagem ,ao Congresso, pedindo mais 15 bi�h?es e 676
..
mi- forem presos

Alto Comando alemão ínsístíu;' l�lOes de dól ares para os n?v?s fundos. necessanos .para fman- RIO, 12 (E.) -- Consultou o licenciados
ontem, em que continua a lU-I ciar a gl�erra ?u�a'llte o p,r?�lmO ano �lscal. Essa Clf}'�, com �s J chefe do Estabelecimento doi Rio, 12 (A. N.) - Dando so

ta, de forma furiosa, em Se-, s::ld�s disponíveis dos, cI.�dltOS. a.ntenores, s_Ol:1.a CeI c.a de ±� i Material de Intendência da 7a
i lução à consulta do comandan

bastopol, onde os nazistas re-I bI�ho..:-s de dolare� par a ttnanclar !ls. operaçoes . �lobals, ?e. :

I R. M., sôbre quais as vantagens' te da Sétima Região Militar, o

pelrram ataques lançados pelos I mllh�es e 700 mil homen; do. Exército, a partir do proximo que devem ser pagas ao reser- ministro da Guerra declarou o

russos. Acontece, entretanto, I ano fIscal que começa a 1 de Julho. vista convocado, extranumerá- seguinte: "10 - Os reservístau
que ontem os nazistas, confes·1 O· . I h C' tat·

- 'rio-diarista, que optou pelos de 2a. e a=. categorias, íncor-
saram a evacuação de suas

uerem a v, a nns I ulçao
vencimentos civís durante :30 porados, ao serem licenciados,

fôrças, efetuada "de a�ôrdo I
,

'

cl�as. d� prisão por transgressão I
terão a categoria de l:eservista

com os planos traçados. Diante disciplínar, Em solução, o, mi- que lhes couber de acordo com

disso, deve-se admitir que os 'Washington, 12 (U. .) - Continua a greve geral da Re- nistro da Guerra declarou que' seu gráu de instrução e na

nazistas abandonaram a base pública do Salvador, acreditando-se que a mesma só cessará aos servidores públicos convo·1 conformidade do disposto no

e, quando muito, passaram a quando o govêrno assumir o compromisso de restaurar a Cons-: cados, em geral, quando presos! art. 41 do Regulamento do
dominar pequena "cabeça-de- tituição de 1886. A greve foi motyv:ada pela condenação à 111.0:'-; dÍi?�iplinarmente sem: apresen-I Serv.iço Miljtar ; 2° - os re

ponte". Entra pelos olhos po- te do professor Romero, que particípou na revolta de 2 de abril" taçao do serviço, deve ser im-I servístas de 2a. e 3a. catego
rém que, se os nazistas não re- Foram os estudantes universitários e secundários que deram posta a perda de um têrço elos! rias, incorporados e aprovados
sistlram dentro �a .b�se naval, iníci� ao moviment_o grevista, .que se espalhou por todo o pais respectivos salários ou venci-l em concurso de for:rr:ação de
muito menos reSIstirIam numa e obl'lgou o ex-preSIdente Martmez a renunCIar. Imentos. cabos e sa'l'gentos, nao devem
ponta da costa da Criméia, I

ser considerados reservistas de

�:���:�:�f��r�:�:nm�:;� Os constantes bombardeios alarmam Von Rommel �;�n;�!:�cf:�:�;��qUandO do

d� fazer alguns heróis, seme-j Londres, 12 (U. P.) - O nn-' ataques contra as vias férreas da. Segundo se soube, o mare- Os nazistas'
lhan1.es aos da época de Stalin- rechal von Rommel está alar� da Europa Ocidental, princi- ! chal Rommel ordenou a mobi�
grado. mado, diante do poderio cres� palmente na 'França e nos lização de grande número de retiram-se

cente dos ataques aéreos alia- Países Baixos. A desorganiz8,- trabalhadores, em sua maior Londres, 12 (U. P.) _ Qua-Todo medi-ante dos. Segundo consta, o mare- ção elas comunicações nazista:,;, parte, alemães, para conseTtal' renta mil guerrilheiros búlga-chal nazista acredita que a in- que está ocorrendo em larga e manter funcionando perma- 1'OS estão combatendo ao ]a-
concurso vasão não poderá tardar, uma escala, poderá ser funesta pa'l'a nentemente as estradas de fer- dos dos patriotas do ma;rechal

Rio-, 12 (A.. N.) _ O Conse� vez que as fÔTças aéreas alia- a defesa das fôrças de von 1'0, constantemente atacadas Tito, na fronteira búlgaro-ju
lho Nacional de Edücação vo- das estão concentrando os seus Rommel contra a invasão alia- pela RAF e pela aviação norte- goeslava. Fracassaram as ten-

tou e o ministro da Educação americana. tativas nazistas de introduzir
vai �lOmologar um parecer no IMatando nt"pO"8 e II-b{)rt�ndo' alteados . Londre�: 12.

r

(U ..�:) - In· uma cunha en,tre as fôrças ju-
seutldo de que todas as cadei- U. (J !-I. .

formou o DaIl� MalI que von goeslavas e bulgaras, as quais
ras do ensino secundário sejam Melbourne, 12 (U. P.) - Os allados llqmdaram 1.502 Jap_o- Rommel assumm o controle de estão obrigando os alemães a

exercidas mediante concurso, neses e capt:lra�'am O�ltrOS 290 durante a luta pela ?c:lpaçao �odo ,o sistema ferroviár�o I baterem em retirada, na Bós
mesmo as de tl'abalhos ma- total de Holandla e AIt,ape; no nO'rdeste da Nova Gume. Em nances, aparentemente num: nia Oriental. Os guerrilheir);-;
nnais, estendendo-se, assim, às Holândia, os japoneses perderam 977 mor.tos e 259 prisi?n�i- desespe�'ado esforço pa�a mano; do marechal Tito ocuparam a

demais disciplinas O ljue resol- ros. O q. G. de Mac �rthur revelou, a.d�maI.s, que em Holal1�la ter o '1'11.1110 de abasteCImentos localidade de Klandani a 44
veu em relação ao inglês e e em Altape foram llber,tados 707 pn�I�ne:ros- de guel'l'a aha- para às áreas costeiras da quilômetros ao norde�te de

francês. dos, que se encontravam em poder do mlnl.lgjo. Frat1Qa,' I �era��vQ. __ ''-'>W

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Sexta-feira, 12 (ie Maio de '94"

� OD!wSV�P�i!? O I
A irer::nt:é�:�er:!iaa�:m�ntra a

I Pá���I:lln���, ��;���:t�����I�:��i1'�l.:�: /i" BERNA, abn� (Por BERT
I tr�ram um estímulo p�la. sua coa dos funcionários dos Correios e 'I'elégraíos, a Comíssão

'r] ;;:���� ��i��.�l: WYL�R. Copynght da !nter- i atitude num decreto italiano I Reg'ional de Santa Catarína tel�l li )lO�ra -» prazer de ('�n_yi-Americana) ,
- Os contínuos ' em que se estabelece que os dar os senhores chefes e demais íuncíonáríos das reparttções; T�l. l022-Cx. postal 139

rev�zes �i1itares e o aumento; t�a�alh�s das fábricas d� n�u- federais, estaduais e munícípaís, para se associarem nos fuu-
I : de. mten.sídade _

dos bom.bar-!' lllçoes. s.ltuadas nos centros m- cíonárfos postals-telegrüflcos nessa demonstração de fé, afim-1, ASSINATURAS d tã d d d t t b ".. -

eios �e:eos es ao pro. uzm. oi us n.aIS e;cpos os aos_ om� -de-que em nosso Estado. como nos anos anteriores, essa eerí-

f.:, Aoo
Na

caPitalg:�: 70,00
r t f t t bardeíos aéreos poderao ser '1....

seus _e ei os n� ren e m, en.orl .. , .

I
môuía I'e revista de UUl cunho todo especial, qua o de congre-

Semestre 40,00 alem.a. A segumte adverte�?I�, l supru!udos a noite. .

ga r no llé da mesa (la ('omunhâo, sem distinção de classe ou

(',••.1 TMrIê�mestre cgrrr,', 207,,00°0
.publicada e� todos _os períódí- .

Esta �em claro que se plane- de categoria, todos os servidores do Estado que comungam da
,

cos p,elo Serviço Nazista de Im- ja um SIstema ?e trabalho no,
mesma Fé, sendo êsse convite extensivo a todos os colegas

Número avulso 0,30
J

prensa, mostra com toda a c!a- qual entra e:m. Jogo o fundo de
I aposentados.

t·., No Interior:
.reza como e em que proporçoes!�oda essa atividade. A Gestapo 1 O ato, que te-rá lugar no di:)! citado, às 7 horas, na ('are-

Ano CrI 80.00
! se, �::ansfo�mou o estado

.

d� i �racas��u _em suas acurad�� (IraI, terá a assistência. do ExUlO. e Revmo. At'cehis)}o }lIetro-
I Semestre Cr' 45,00 .' OP,lllEl:0 entre o povo do Tercei- mvestlg.açoes para d�scoblll, polítano que dístrfbutrá a SaOTu(Ia Oomunhão.
I ,1'0 Reich : Ias pessoas que o organizam e '. 0

_

él
Tr-imestr-e CrI 25.00

I' "Toda a pessôa que se mos- I seus meios de comunicaão. �,......"""'_,..,...".._,__............-.J-,..."......,....................,...,""""..................r.r>w"'·.J'

tI'; : tra intolerante e encontra de-I Como medida preventiva, �' NÇA D BAlA"fI "núncios mediante contrito I

t it t COUPANIJIA "ALlA AI feitos em todas as coisas come- fuz�laram-se cen o. e ?l en a lU.l �

1, (). orl,llinah, mesmo nllo pu. i te u�a grave falta contra l'_L co-I refens, entre, �s quais figuram I �
�.

Fundada em 1870 - Séde: B A I A!
bticados. nlo serão devolvi-

.

munídade. Se o que disser. alguns operanos extrangeíros. � INCENDIOS E 'I'I�ANSPORrl'ESr constituir uma tolice, deve-se-I Graves distúrbios também; CaPItal. reservas , . _ c-sI dos.
: lhe advertir que não a repita; se verificaram em Munich, mo- Clfra� do balanço de 194.2:

I·i !
mas se procede delíberadamen-] tivados por manifestações COl1- Resporisaníj idades ... ' •.•. ... . •.•.•.•..••.• Cr$ 4.999.477.500,58

I'
A direção 010 se responsa- te, deve-se eliminá-la de vez". Iltra a guerra e os nazis. Alguns Receitá... . ..............................• Cr$ 70.681.048.4.0

t biliza pelos conceitos emiU. l Esta advertência não consti-: espiões da Gestapo foram mor- Ativo...... .. . , c-s 105.961.917,/0

t.J. dos nos artigos ••sínados t
.

1 t bi t d
.

ItAU'
.

d d f' C Sinistros oagos nos úrurnos 10 anos Cr$ 64.986.957,201
,�

rue simp esmen e o je o e ln- os. nIVerSI a e ola,en- Responsabilidades .. '. . Cr$ 76.736.401.306.20
a timidação, pois demasiado se, tro dos distúrbios. Foi posto Bens de raiz (prédios e terrenos) ,................. Cr$ 23.742.657.44..:.._::"�������������1i1 conhece a severidade com que! sob custódia grande número DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

t.�IO"Mj PRAS E VENDAS' a Gestapo age. de estudantes e professores, de Sá e Anísio Massorra.

_ lliji ,

d
.

blí t Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal noNo F:uhr, pro uziu-se uma que Iam ser pu Icamen e exe-
Uruguát. Reguladores de avarias nas principais cidades da América. EuropaCASAS ; série de greves e distúrbios gra- cutados; mas, em vista do es-
P Afrlca.

Vendem·se: uma na Rua Ferrion- ves, agravadas pelo transpor- tado de ânimo popular, suprido Mc;chado,. com 4 quartos. 2 sa.j te para o Este de materiais, I
míu-se a execução em público;as, cooo coaínhn , terreno plano, I· � . , .

t t t f r m executado"
. nedindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00 I eq�llpamen�os, maqumano .e I

en .re an O, O a "

Tres na Rua Uruguay. de mo.deí- ! mao de obra. Apesar da OPOSI- em segredo.
.

.'a., todas alugadas. terreno plano, ! cão oficial, os trabalhadores, Não se têm detalhes do nu-
medindo lOx58 po� Cr$ 20.000,00; êm muitos casos acompanha- mero de pessôas comprometi
,

Urna e� Coqueiros. �om 3 qUCl,r- dos de suas famílias, fugiram das nêsses sucessos. mas acre-:os, cozlnha. sala, dispensa, boa
'"

'd' I H0.gua, medindo o terreno 30x12x1.5 ,para outras zonas menos VUl- dIta-se que e conSl erave. a

por Cr$ 12.000,00. I neráveis ou se negaram a tra- :já algum tempo, foram . tam-
C!ma na rua Almirante Alvim,

'I
balhar nos revezamentos na-I bém executados dez estudan

com 2 ·.quartos, sala, dlspensa, va turnos. Êsses operários encon- 'tes de Munich.renda etc .. terreno com 22x50 por
__ .__ _ _

Cr$ 25,000,00. I .
Urna na Praça da Bandeira, com I • I

I I
A

b"
IIJ

�i:�oi�;J�:�'t�;e�oqU�:t�:·n��n��i$íl r01:SC. /0'" $.'1I ng es
.

as Ico;�Jma na rua Deodoro com terreno O I· ., I '

de 10,25 metros de frente por 56 dE: I . ,i
.'.

. !
fundos por 80.000,00 cruzeiros. $ .'�, S. Paulo (Press InformaUon 'erão que se lin2itar a mil pala-Uma na rua Curitibanos, com 3 •

Sel'vice, exclusivo para esta fi)· \Tas pre-fixadas para se enten-quartos. varanda. banheiro com: CONTINENTAL lha) _ Talvez nossos leitort')S derem com os estrangeiros que,6gua quente e fria etc.• por Cr$ •
�2.000.00.: já tenham ouvido a expressão por sua vez, terão que apree-Uma na rua Oswaldo Cruz CEs. • "Inglês básico". Bem. O "In· "ler essas mil palavras e sabertreito) 3 quartos. sala etc .. terreno: As mais famosas mUSicas, com os maIS glês básico" não é outra coisa lsá-las. Não é necessário dizercom 16x32 por 16.000,00, I) f

-

l'
.

1 d' f f' f '1' dUma na rua Bocaiuva. com todo • amo sos ti rtístas. senao a mgua ll1g esa re UZl- :1118 essa tare a 01 aCl lt:::. a

:-,.oOn.OfOoor.tooo, (duas residencias) por Cr$ , U"LT IMAS NOVIDADES .1. da e simplificada ao 1l11111m,) cnOl'lnemente.
.. necessário pa:ra entendiment.o As regras gramaticais e a si fl-Uma narua General Bittencourt:
Na RADIOLAR

· internacional da Ciência, ela taxe do novo idioma forarúpor 35000 cruzeiros. •
( » : Técnica e do Comércio. simplificadas ao extremo. As-Uma na rua Visconde de Ouro t (', '.

•Preto por 22.000 cruzeiros. ,
6 I

Esta língua auxiliar é obra sim por exemplo, não existe fI
Uma em Coqueiros, ótima resi· • Rua Trajano. ..

dos conceituados filólogos e outros verbos sinão os essen-é\ência, na praia, por 15.000 cru- ! Cl linguistas, Professor llI. Ogden, dais para formação e uso das" III _zelros.
..•� o.o••••••••••••ec.G da Universidade de Harvard, palavras básicas. Mil palavrasTERRENOS.

IVendem-se um na Avenida Trom-
'

i,A4iW., W 'W;;-i1iWIMi'®!t""___ na Inglaterra e. Dr. Richards, co�stituem unl vocabulá:"io c,�-

powski. terreno plano. medindo j nos Estados UnIdos, que se es- latIvamente extenso. Ha ceu-
12,,37 por Cr$ 15.000.00; I � C

F

d· M
' ... P d· 1 I

forçaram para criar uma líll', tenas de anos que os camponeUm na Avenida Mauro Ramos. I � re 110 UlUO re la gua derivada do inglês, simple:3. ses de todos os países só ell1-idem idem. 15,5x45 por Cr$ 12.000,00; : 1
e facil de aprender, dada sua I prebo'am umas 300.Um na Rua Jaguaruna. idem

'I"idem. IOx32 por Cr$ 7.500,00. Propr etários - J. Moreira & Cia. utilidade internacional. Por outro lado, no entanto,
Um na rua. Camboriú. terreno Quando não se dispõe de UI.'l deve-se admiti>r que aprenderplano. medindo 30x50 por 24.000.00 I professor, o "Inglês Básico "

mil palaV'ras não é nada SObl'O-
<:rÜ:lro�Q rua Almirante A.lVim.ll· A nlais preferida, é inegável. i póde Sfi1r aprendido por qual· humano quando se considera os
com 9x45 metros por 11.000,00. � I quer pessoa, em puocos mese·, benefícios consideráveis que
Um na rua Camboril.l �om 25x45

I �

2 t
· ·

4 18
! ('0111 P auxílio de um método de resultarão. Pelo "Inglês Básl-

metros, vende· se tombem Q me- J
.

sor elos mensais . e· ! 'stud'b e �dguns discos de vitro- co", qualquer pessoa se pód,�':,ade por 20.000,00 cruzeiros.

I �.t. .! la. Os seus criadores se limita- fazer entender, na-o
.

Informações com A. L. ALVES. j i llllporta
Rua Deodoro 35. � Ê O M OR CR $ 6

r

5000 I
ram a usar apenas mil palavras de que país seja.

Um 6timo lote em João Pessôa·l,j PR MI iAI ,.2, ipara O novo idioma; mil pala- Naturalmente que, hoje e'ocl
('Cm ônibus à frente, Cr$ 10,000,0.0

'1'.'
'. ras cuidadosamente estudada.s dia, quando o "Inglês Básico·'

<ompanhia Telefônica (atélrinen5c. Mu1tos bonif caçÓ0s e médico gra"is e escolhidas para que sejaI}l de está apenas na infância, não Re
máxima utilidade e que desem- pôde prometer aos primeiros'

2.il CONVOCACÃO I j
Tudo isto por espanas Cr$ 1,00 penhem as funções de vin·'·e alunos que conseguirão faze:." ..

)\ssembléia Geral Ordinóric; I
.

i mil. Dessas mil palavras. cen� se entender em qualquer parte
Convidamos aos senhores Acio·

....

I deserevem ações da vida diária, do mundo? mas se póde gara�l-
nístas para fie reunirem no dia 12 I�SSOCI"a��O l'omerl"� �I de Florl-ai1ópol.·s 600 COl:st!�uem no.mes de obj�- til' que s�rã_o compreendidos
(.1.0 corrente m�s, às IS horas em i:l \lU \I \1_ j! U I tos ou lde�as geraIS, 150 exprl- por 60� ml�hoes de pessoas qWJ,i5sembléia Geral Ordinária. poro a

mem qualIdades ou maneIras falam lllgles.:;�cD�::t�r�a�ebii������� �o�:����:!� Assembléia Geral Ordinár�a para a posse da nova Diretoria J de ser, e ás 150 restantes ficD!ll A idéia fundamental parec8
ção sobre o balanço e a conta de De conformidade com os Estatutos, convoco os srs. asso· 1 reservadas para o vocabulário sadia, útil e excelente. Não s.:e
lucros e perdas; Parecer do Conse. ciados para a ses ão de Assembléia Geral Ordinária. que se I técnico ou especial de cada ah· trata de uma língua internacl()�lho Fiscal; Eleiçlã� �adDicretorialhe realizará sábado, 13 do corrente, ás 19,30 horas, na séde social,,' no. Naturalmente, t.ôdas essas nal, pois a todos os povos agra. .."'ous suplentes' E elçao o onsa o

.

1 ( b d) d D'
.

l' 1
-

t' d d l' d t ' .'l·�: 1
•

1 t à rua TraJano, 3 50 ra o para a posse a lretona e elta a pa avras sao Ira as a lllgua a an es conserva:r aproprIalSCa e seus sup en es.
"', .,Sendo est?'. a segu�doconvocQção ,2 de abril último e .que deverá reger os de.stmos SOCiais no

,'. pmamenAte lllglesa.
. ��ngu:: lllc?h_lme, e �OI' isso com

ct Assembl;la reahzar�se:á com

I oedodo de 13 de ma lu de 1944 a 13 de mala de 1945.
_

De aconl0 com essa exphca- Ingles Baslco". so se procuraiJ',alq�er ,nui-e�o �e �cl�m�ta�944 Florianópolis. 8 de maio de 1944.
., <;ao,

sendo adotado o Inglêil I
obter meio pelo qual, o mundoFlorJQnopO 15,2 Ae DI��TÔRIA' . ADAUTO FREI't'AS, l° Secretário. Básico, os que já falam inglês inteiro se possa entender.

71.656.189,20

AGENTE EM Fl,ORlANõPOLIS
C AMP O 8 L O B O & C IA »Ó,

- Rua Felipe Schmídt, n. :t9
Caixa Postal n. 19 - 'I'elefone 1.083 - End, Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1. BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fÂRMACIA

RUI Conselheiro Mafra, 4 e 5 - fONE 1.642
Entrega a domicílio

melhores fábricas. A Caso "A CAPITAL"
visito antes de efetuarem suas

choma a atenção
compras. MATRIZ

Fabricante e distribuidores dos afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, marina e aviamentos
para. aJfai'J.tes, que recebe diretamente das

dos Snrs, Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem Uma
em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE --- Dominqo, dia 14
. das 19 às 24 horas.

3
·'··v_.·.;

_ ....- «Soirée miqnon»

O Sr, Demetrio Garofalis, ca
valheiro muito conhecido em

Florianópolis, acaba de arren

dar o "Hotel Holetz", o mais
antigo da cidade, pois foi cons
truido no ano de 1901,
Este estabelecimento; com

inteira comodidade dos seus

hóspedes está situado no cen

tro da cidade e no melhor pon
to, tendo ao seu lado o Correio,

rá com a Ar D. Escola Indus- O Vitóda sasrou-se campeão Te1égrafo, a Prefeitura Muni-
triaL do <.Início» baiano cipal, onde se acham instala-
Ambas as partidas estão des-

. Salvador, 10 _ O Vítóría d- das todas as repartições esta
pertando o máximo entusías-

vantou domingo o Torneio In í- duais e federais, e ainda uma

Omo em nossas rodas esport.- cio, abatendo o Galícia por três praça onde estacionam os au-
As 14 horas o Avaí, cam- vaso tomóveis e carros de molas

D IIa. zero, o Bahia. por igual, esc-> 5s Nereu Aqul'les e oml'ti a'lJeão do torneio-início, enfren- Aguardemos, portanto, (JS �

O novo proprietário vai fazer., ,�

re e o Ipíranga por 1 x O. A .

M ti'tará o "team" do Netuno e, às dois embates da tarde do pró- grande reforma no prédio, ms- lar resrenda foi de 14.000 cruzeiros.
P d t16 horas, o Lopes Vieira prelia- ximo domingo. talando bons banheiros e óti- Batizados por S. e 1'0, es a-

- Um <ccrack» mo serviço sanitário, de sorte vam Nerêu e Aquiles ao servi-
Treinaram os -cracks» Mará ; ManoeI, Mário, Platt, Quem assistiu a primeira a proporcionar maior, confôrto ço da princeza Domitila, so-

brssllelrcs li Miguel e"MaI�iv"ela. aos seus hóspedes. brinha do imperador romanoI
P I - d x ° o

rodada do campeonato de ama-..
Domiciano. Sua probidade me-Domingo ultimo, no estádio" e o" SCOIe

, .e 4
dores do corrente ano, ficou

. . receu-lhes a distinta colocaçãodo C. R. Vasco da Gama, rea-' team
.

secundano Fi���!�: impressionado com o jovem ,utilizemos nossas f.r�tas de camareiros particulares, go-Iizou-se mais um ensaio dos conseguiu vencer o
"center-forward" Miltinho rl) Alem do seu poder nu tz-i t ivo , cori-

J d d
-

t
-

O rança daI C B
I polis -

C lé o-i C
'

o, correm as frutas para o mais per. zan O a ln eira c n I"cr�cks" requisitll:_dos pe a ....
_

esquadrao do o egro atar 1.-1 feito funcionamento do aparelho jovem princeza. EmpregaramD. p�ra a forrrt�çao do Selecio-] . _. nense.
.., .

. digestivo e ,valem muito na �or' sua influência para aconselharra, dia 14, no RlO, a representa- Tremara, domingo, Moço, Miltínho, e um perfel-l reção dos Inconvenientes tra,zldo'S à célebre filha dos Flávios quer� dia 14, n.o Rio, a reposer:ta- i O Ba.rroso F
•.
(.

.
_

to "crack" na difícil posição I
pelo abuso da carne.

fizesse o voto da virgindade.çao uruguaia, e�.hOl;n�nagem
I

Aflm de a]ust.ar m�ls, os seus
\ que es�olheu. " . 1 . . Seguindo êste conselho Domi-a? .Corpo Expedicionário Bra- conjuntos, a D,uetona "dO gre- Intellgente, técnico e �obrc- Para eliminar manchas do tila provocou a ira de Aurelia-sileiro.

I mIO verde e br anco I esolveu tudo de uma alta educaçao es- rosto, sardas, panos, cravos, no nobre romano que contavaOs quadros formaram as- marcar para o próxim_? domÍl�-, portiva, o "center" d? Cole-' espinlul,s.._ e suor excessivo, use com a mão da jovem. Recorreusim: go, dia 14, �ela manha, um rI-\ gial, soube, pelas suas Jogadas SARDO�IL. às autoridades, e o juiz, espe-1 ° TEMPO goroso eusaro entre as S11,:,S i
de classe e teC11l�a, grangear I • _ •• � ••••__........,...,..,..,...._-_"_-....._.-v-

.

rando que; desta forma, Domi-Branco: - Oberdan, Nori- equipes principal e secuncla- para si a admiraçao de todo:, oSI h.�_�.
_" ,itila renunciaria a seu voto,val e Augusto, Biguá, Rui e ria. lque se encontravam no estádio i pela sua grande atuaçao e' per- tentou levar à apostasia osJaime, Tesourinha, Zizinho, Para êsse 'treino, a Diretoria.' da rua Bocaiuva, domingo, dia formance", na pr-imeira rodu-: dois camareiros. Ficando êlesHeleno, Tim e Djalma. cOl.lVoca,. por este meio, os se-17 do.m.ês em curso. "I da amadorista do a�o em curso

I firme, mandou) cortar-lhes �Azul: - Jurandir, Piolin e gumtes Jogadores: Miltln ho, o renomado era- e pelos seus conhecimentos pe-�cabeça depois de terem sofrí-Beglíomine, Procópio, Ávila e Aldinho, Pedro, Botinho, Ali- ck" amadorista, será em tutu- balísticos, Ido o m'ais cruel martírio. AureN o r O n h a, Luizinho, Lelé, rio, Lang, Pintado, Arf, Herd-! 1'0 próximo um grande "as" no: Míltinho, é, na acepção lógi- .Iíano ainda esperando uma' Isaias, Jair e Zali. lio, Orlando, Amaurilio, Laq-I futebol catarinense, pois, pos-: ca do têrrno, a sensação do mt, Imud�nça de sentimentos da\. Terminou êsse período com delino, Walmor, D.i�o, Má�'io, sue tod?s. os requi�,itos par: tal. mento, n.o Íl!tebol fl?ri�nopo1i- parte de Domítíla, alcançouo "score" acusando um empa- Mando, Mascote, Zízinho, DJal-1 A Míltinho, o Estado es- tano. (" 3.1<11r de Ohvell'a San-
uma anistia para a princezate de 1 ponto, tentos conquis- ma, Pacheco, Vicente, Ferrari, portivo, abraça-o sinceramente, tos). que fôra presà com seus doistados por Isaias, aos 3 mmu-

e GeI�til.. _ . , I J)-.O---O.... ()....O....()..... ().....O....,.() ()_()�O_()CIIt: empregados. Mas,
_
quando

.

es-tas e Tesourinha, aos 41. Âpos o tremo, que te�a llll� I

(ARTAZE5 DI
tas esperanças nao se realiza-

'

2° TEMPO
.

cio às 9 horas da manha, sera
vam, levou o juiz a condená-laBranco: - Oberdan, N?n- realizado um "pie-me" no mes- ,

à morte. Domitila foi queima-val e Aug;u.sto, og, Ely e D�no, 1
mo local, onde inúmera� se-

HO IIE 6 ::..'feira HOJE da viva na casa em que residia.-China, Zízínho, Heleno, LIma nhorinhas homenegearao a" ...

e Djalma. ' I
simpática turma do Barroso

Azul: - Batatais, Piolin e F. C.
Bezliomíne Alfredo II, Zazur e

No�onha, LUizinho, Lelé, João
Campeonato de Amadores

Pinto, Remo e Zali.
Domingo próximo. no está-

Nessa fase, João Pinto e Chi-
dio da F. C. D., serão realizn

,na empataram novamente a
I elos os seguintes J'ogos em

t'd 2 2 cabendo a
,

'

par I a p�a x ,

°

I
prosseguimento do Campeona,Heleno assmalar o 3 goal .do 10 da Primeira Divisão de Am,�

Selecionado Branco, que aSSIm

I
dores:

..

triunfou por 3 x 2.. Avaí x Netuno
V 'd' d tremar poreve elXOU e

_. Escola Industrial x LopeB
se ach.ar doente, e DÇlmmgos V

..

. t' 'gnoI'ado lelra.
da GUla por mo IVO I .

Por ordem da C. B. D., foraln . .

f
� .

_

dispensados apóq o treino, !3 Wal�er soliCitou tr�ns erencltl..
elementos, sendo que, de Sao RIO, 10.- Valt:l, o ar�UeL?

{ Pq_ulo, são eles: Jair, Augusto, �ue d�POIS de. teI lconqylstac1.oBiguá, Rui, Djalma, Zarz�r,; ama lll�ernacIOn a, nlabo mal1sI
João Pinto, Remo, Batatals, consegUl� _para: em.c u e ;,
O ' Dino Lima e China. gum, solIcitou a entidade ec.,e-gH o j e,' dia 11, s e r á �ea- t�ca. transfe;ê�cia pa;a o Co

lizado, pela manhã, o ultImo "mtJans. grell1lO paulrsta que o

"apronto" do selecionado, de- contratou recentemente.

vendo este treinar com a cons

tituição definitiva.
ACY TEIVE

o ESTADO Bom hotel'
em Blulnenau

A 2 d d d C t Francisco Landi - 12Kms '.5íl_ ro a a o ampeona o
Ivol.tas _:_.BUiCk�41; 2° Salvador

de emadores Ch lapata ; - 3 Rubens Abru-
U I nhosa; - 4° Pedro Rosa.

No proximo domingo serão
realizados mais dois jogos, em

prosseguimento do Campeona
to da la Divisão de Amadores,

(lHE
A's 5 e 7,30 horas:

Jamais o cinema reuniu urna dupla tão dinâmica corno Hum.
phrey Boggart e Ida Lupino num filme eletrizante, Iforte e imp;essionante:

O último refúgio

Preço

II
Dave O'Brien nos 11/12 Episodios de

Capitão meia-noite
No programa. NACIONAL

Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00 «Imp. até 14 anos».

,(I PE I
A's 7,30 horas:

Um programa espetacular:
I

Gene Tierney e Henry Fonda, no filme mais gozado desde

que EVA tapeou ADÃO!

Ela queria riquezas
I I

'No Velho Missouri

A prova automobilística
de Interlagos

S. Paulo, 10 (A. N.) - Rea
lizou-se domingo, na pista de
Interlagos, a grande prova a�

tomobllísLica '. Interventcr Fer
nando Costa", destinada a car

ros a gazogênio. O volante
Francisco Landi. elepois de S11S

tentar uma luta empolgante
com Geraldo Avelar, consegui' l
o primeiro lugar. O corredor c t
rioca perseguia Francisco Lar.
di até a 13a volta e quando la

passar por ele teve de desist ,1"

da corrida, devido ao estouro
de mn pneu do seu carro. Gran
de público compareceu ao ,.)
cal. Os quatro primeiros COlO,
cados foram os seguintes: 10

Esperança 11 e

Fl�rian6polis 1
Causou a mais viva surpresa

110S meios esportivos varzeanüs

a peleja realizada, doming? úl

timo, no gramado da Pelllten
ciária do Estado, entre o Espe
rança (gremio COll1po�to yor
presidiários) e ú Flol'lanopo
lis F. C., na qual o primeiro,
confirmando a sua classe e fa

ll1a, conseguiu abater o segun
do, pela dilatada contagem de
11 x 1.

O quadro esper:antista jogo.u
I assim formado: Chinês, Pedn

I' llho e Jurandir; José, Albino e

NACIONAL
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

PORTUGAL·PORTAL DA EUROPA (Marcha do Tempo)
Preços: Cr$ 3,00, e 2,00 Imp. até 14 anos.

RECORDAR E' VIVER! venha pois viver novamente aqueles
bons tempos que iá longe" vão, porque:

Aquilo, sim, era vida!
(Tecnicolor) com John Payne e Alice Faye.

Aquelas Valsas! Aquelas Quatlrilhas!
Aqueles fartivos romances de amor!

QUE BONS TEMPOS AQUELES DE OUTRORA!
Domingo SIMULTANEAMENTE no ODEON e IMpERIAL

Ati

PILULAS DE BRISTOL
actaam de aecõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

santo do dia'

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
'ii

Idiomas por.
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance. Poesia, Religião, Aviação,,

Matemática, Física, Química, Geo,
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil militar e naval, CarpintarÍ\l,I De'senho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo.
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc, etc.
�.........._·... _WfM"_""'_ __ ........-_-."

Pretende visitar
a Russia
Pittsburg, 11 (u. P.) - A

sra. Roosevelt palestrou hoje
com os jornalistas, comentan
do a recente visita que fez às
bases militares do Mar das Ca
raibas. Durante a entrevista, a

primeira dama manifestou de
sejos tle visitar a Rússia, sem
pre que tal viagem fosse pro
veitosa. Não obstante, a sra.

Roosevelt assinalou que, con

cretamente, não tem em vista
nenhuma nova viagem ao ex

terior,

Gravemente
enfermo
Rio, 10 (A. N.) - Está gra

vemente enfermo, no Rio, o sr.
Lauro Sodré, ex-goverhador do
Pará, e um dos poucos sobre
viventes da primeira Consti
tuinte da Repúblicª"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nova Iorque, maio (Inter- I'Americana) - Raramente
chamando a atenção no tumul
to do nosso tempo, um dos
grandes dramas da história de
senrola-se nas regiões da fron
teira noroeste da China. Seus
protagonistas são 52 milhões
de chineses, isolados do resto
do mundo pelas linhas japone
sas e por um bloqueio político
interno. Seus herois e heroinas
são os combatentes

gUerrilhei-Iros, os médicos, as enfermeiras
e os lideres patriotas que, além
de ocuparem quase metade das Ifôrças do inimigo na China,
manteem a ordem e evitam a

fome.

Aspéctos desta heróica histó
ria são descritos num folheto i
"Na China Guerrilheira", ago
ra publicado como relatório da

Especialista, assistente do Prof..ssor Sanson do mo de Janeiro. Liga de Defesa da China, cujo
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 _ A. tarde, das 3 às 6. I presidente é Madame Sun Yat

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

I
sun

..
Ali estão hospitais, clíní-

______________________________________________________ cas, enfermarias. Ali estão cen-

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS tros produtores de projetos
•

i agrícolas; tropas de civis que
Hospital os invasores não podem derro

tar; tropas que se armam com

1.444 a.s armas arrebatadas ao inimi
go; tropas que concorrem para
livrar a todos nós do jugo fas
cista.
Existem quatro hospitais in-

Médico - chefe do Serviço de SífiltiJs do Centro de Saúde ternacionais naquele territó-
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

I
rio. O maior deles ocupa caver

AMBOS OS SETXOS - �lO.S I��R�-VERMELl�OS E UL.TRA-VIOLETAS nas nos lados d� uma monta-
CONSULT,AS: das 3. as. fi 11. - R. Fe��pe S�hml(H, 46 nha. Os outros ficam em retu-

RES .. n.. Joínvile, 47 - FO ..E 1648 .

Deles se I dí li h______________ . r glOSo e es se Irra Iam m as

íNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO I Dr LAURO DA UHA p�ra postos de triag.em, hosp�-
CUNICO I· Ii I. 11 tais .de campo. e umdade� CI-

DR DJALMA I Especialista em Doenças de Senho- rurgicas mOVeIS para as lInh�s
•

ras - Vias Ur ímâr ias, de frente. Ha falta de anesté-

MOEL' MANN I Curso de especialização de Gineco- sicos, quinino, iodo. Os ínstru-
-- log'ía (doenças de Senhoras) com o mentos cirurgicos são feitos

li'ormado pela trníversídade de Genebra Professor Moraes de Barros, da Fa- I "".

Com prática nos hospitais europeus culdade de Medicina de São Paulo. I COIl} O metal dos Zeros abati-
('IÚlica médica em geral. pediatria, doen- Tratamento especializado, médíco e dos. Usam-se as drogas e os

"8.S do sístema nervoso, aparelho genito- ctrúrg'ico, das afecções do aparêlho aparelhos elétricos que os téc-1url!nArio do homem e da mulher genital feminino (Útero, ovâr íos, nicas locais podem fabrlcar
hmstfl. Técnico: DR. PAULO TAVARIlS

I .

,

Curso de Rad�ologla CUnlca com o dr. tr�:�:s'r:���:'1 das Inflamações dos Com o equipamento mais rús- i

vtsnoeí de Abreu Campanarto (Sil.o Pau- anexos (Ovários, trompas), sem ope- I
tico executam a tarefa de sal-

:0,1. Especializado em Higiene e Sadde ração). Tratamento de todos os d
í

s- var vidas, e suas escolas man-
=ubüca, pela Universidade do Rio de Ja· túrbios da menstruação e da esterílí- I dam trabalhadores treinados
neíro. - GaMnete de Ralo X - Electra- dade.

para combater as epidemiasi.:arêiografIa clinIca - Metabolismo ba- Tratament.o moderno da blenorra-

.aI - Sondagem Duodenal - Gabinete gla aguda e crõnlca, em ambos os numa terra atingida como ne-

1e flBloterapIa - Laboratõrto de mtcroe- sexos. por processos modernos sob I nhuma outra pelos horrores
"opia e análise clíníca. - Rua Fernando contrôle endoscópico - Uretroscopia II da guerra.

.

M'l('bado. 8. Fone 1.195. - Florianópo!1e - e de laboratório. Na parte da China que está
FISIOTERAPIA - DIATERMIA sob o tacão do inimigo a fome

- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 devasta tudo, mas ha ainda a

horas e das 2 às 5. população do noroeste que re-
Consultório - Rua Tiradentes 14. síste cada dia, apesar de sobre-

Fone: 1.663. d
ResiàJência _ Rua Tiradentes 7 carregada com a chegada os

(Sobrado). refugiados. A agricultura está
organizada de tal maneira que
ninguem passa fome, mesmo

num ano de seca ou de enchen
tes. A indústria também fun
ciona com relativa normalida
de. As cooperativas produzem
sapatos e roupas, cobertores,
farinhas e sal. Linhas de trans
portes improvisadas distri�
buem os meios de produção.
Um lema desta nacão sitiada

-

,dentro de uma nado é "Toda ICLtNICA M1tDICA ,a gente de uma bas�e de guerri-
Moléstias Internas, de Senhoras � cri·

Ih' f '1' 'V
nças em Geral. CONSULTóRIO: Rus

.

a e uma aml la_ SOo amos

"ellpe Schmldt - Edlf!('.!o Amél!a Neto ajudar os que estao sofrendo
"one 1592,9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· mais". Enquanto isto, esses

SIDI:NCIA: ; Largo Benjamin bravos podem ser ajudados
Constante, 3 com doações feitas por inter-

HELENA eRAVES SOUSA médio do Conselho de Guerra
da China.

INDICADOR MÉDICO
DR. GUERREIRO DA FONSECA

MÉDICO
Cl,I);lCA. DE AJ)ULTOS E CRIAXÇ.\S, DüEN(ÚS D.! PELI�, ÜOE�ÇAS VE

X�;H�A.S, COHAÇAO, FIGADO, ES'I'üi\JAGO, nrxs, \'AHlIliES, ULCERAS ANTIGAS.
CONSULTóRiO - Felipe Rchmiclt - ;}4 (2 às 4,30)

HlES1DÊNCIA - Esüeves Júnior - 17D - Flm'ian6polb. 'rl'JL��FONE - M 7G4
Todos QS dias pela manhã em Palhoça e Santo Amaro.
O, chaarrados à !;a'l'de ou à noite devem ser feitos pOI' intermédio do Farrno

cêut ico Ar-mando dAoarnporu 'na F'armácra São Luiz. na Palhoça.
.1teJlde chamados a qUflIquel' hora do DIA ou da XOJTE.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUHGlA GERAL - AL'fA CUtUHGJ.o\ - MOLÉSTIAS UE S]TINHOI�l\S - )'l\RTOS

Formado peja F'acuãdade de Medic ina da Un ívei-sídade de São Paulo, onde foi
Assi,stellit.e por vár-ios 1),110S do Sei-viço Cirú�'gico do Prof. Alíp io Correia Neto.
Cirwrgi!(l do estôruago e v ias bjlia res, In.testjn os delgado e grosso, tiróide. rins,

próstata, bexiga, útero, ovár'lo .., e trompas, Var ícoce!e, h idrooele, varízos e hérnia.
CONSl'LTAS:

das 2 às 5 horas. à R.ua F'eli.pe Sclum.idr , 21 (altos da Caga Paraíso). T'e l. 1.598.
RESID:fiNCIA: Thua Eb't.e\'eS Júnior, 179; Te!. M7ú4

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ::e Aoerfeloaoamento e Longa Pr át tca DO Rio de Janeiro
'oNSUI,l'AS - Pela manbA: dIariamente das 10 às 12 hs ., à tarde, excepto ao.
�h"d",". das 16.80 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua JoAo Pinto a. 1, ..obrado -

)""0"': 1.461 -- Re8ldêncla: Rua Presld!!lftte CO:utlnho, ,!3.

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Díplomado pela Faculdade Nac. de Me<licina da Universidade do Brasil)

>':x-lnt€'rno do Serviço de CUnica Méóica do Professor Osvaldo Oliveira. méd.1co do

Departamento de Saúde

CLt�JCA M1i:DICA - Moléstias Inter-nas de adultos e er-tança... CONSULTóRiO
e KJj]SJJ.Hl:NCU.: Rua FcUpe Schmidt n. 38 - Te!. 812. CONSULTAS - Das 16 às t8.

OR. ARAÚJO
OLHOS, OUVlDOS, NARIZ, GARGANTA

Dos Serviços de Clínica Infantil ela Assistência MuniciJ)aJ e

de .Caridade
CLlNICA MtDlCA DE CRIANCAS E ADULTOS

CONSUl/l'óRIO: Rua Nunes Machado, '; (Ellifício S. Francisco), fone

Consultas rias 10 às 1:-! e das 14 às 15 horas
RESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

DR. BIASE FARACO'

DR. SAULO RAMOS

(Parteira)
Diplomada l")la IlateMLltlact.

de lI'Iorl1lll6poU.
,i-teade chamadoa • Q ••IQ."

bora

Pr.� lia Bandeira, oa - ....

(&otltro Larco .. de ."0)

.IIlspeclaltata em moléstIaa de aenb07" -

partoe,.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: etIÓ

mago, "",,(cuia, útero, ov4rl08, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PJIlR1NEO - H6rnlaa, hldrooole, ...e.

�h"o(lele. Tratamento ilHIm dor e operaçAo
de Hemorroides e varizes - Fractur8.8:

aplIl'elbOl! -ile Kê880. Opéra nOl! 1I08,,1�
de Florianópolla.

Puoa Pereira e OU ...elra, 10. Pone, 1.00'.

80r'no: Du 14 .. UI boru, dJartameDte.

aR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

)frurlfla e OrtopedIa. ClfDlca e Clntr&1'
10 toeax, Partoe e doeDçaa ele aeubor••.

�ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
:"m"nt. .. das 15 às 17 bor88. RESIDI:N·
'I A: Almlrc.n'" A 1 ...1m. 3f1. Ji'01," 731

DR. AURÉLIO ROTOLO
DR. REMIGIOMédico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante Illstalação

de 200 MA.
Díagn6.stico preCOCe da tuberculose
jJuhuonar, úlceras gástricas e duo·
tlenais, câncer do estômago, afe

çóes das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidadl'
médica: Ondas curtas e ultra-cur
las. Haios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, li

esquina Felipe Schmidlt
nas II às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

ITelefone 1.475

IlNJI'ilR.M1lllRA OBSTtrrRICA

---r"AFfMAC&iÃ--fs·PE-"RANÇA----
do Farmacêutico NILO LAUS
Boje e IIDlIIJlhI llIfIl'i a na preferl4a

DrOIE" .adOIlIlH III Ntr�elr88 - Homeopattu - Pm.m...... -

Artlgoa de borraeha.

"""811- • nata ob._:lDcI. _o reeeI� ......

f��ÇO� �».o,. . .... ,"'""" -, .....ttr,

o «(Restaurante Pérola», Para
mais informa�6es, dirigir-se ao

proprietário, na praça Quinze,
n. 22, _. florianópolis.

V.-H Rua V. Meireles, 11
------

VENDE SE um bungalow PETISCOS R 11 H' .

-,

A M -. o "mops - errmgl - Plckles - Com a ..
na v, aUfO - h d - .

9 Vê t troes. rec eo os - Sondwlchs - Cebohnhos - Ovos deRamos, 4. f e fa ar nó t' h f d P E86 das 17 ).'.
Oln o orna os - rrnil - Posteis - l'npodo8-mesma rua, n.. 1:1 S I p' f'

j

�j h.OI'U. l�v•. 1S • F' .;•._.. ,. ...... ,

a om.=_ex_-. ,euce rito, etc. ete.
'.

• - .. � , .: t lU. )I ',,"W.> --; c P4$H, di • .".

Guerril�eiros
�8 C�ina

----A--�
EDITORA GLOBO

apresenta suas

ÚLTIMP...S NOVIDADES
VENTO SUL, de Norman Douglas. Pela la. vez, no

Brasil, se traduz êste famoso romancista con-

temporâneo $:�O
OS THIBAULT, de Roger M. du Gard. Prêmio No-

bel. Considerado a maior tradução do ano. Em
dois volumes $(10

A QUADRAGÉSIMA PORTA, de José Geraldo Viei-
ra. Apontado como um dos nossos melhores
livros dos últimos tempos ,

FRONTEIRA AGRESTE, de Ivan Pedro de Mar
tins. Romance realista que suscitou ruidoso
"caso" literário $l3

LETRAS DA PROVÍNCIA, de Moysés Vellinho. Um
vigoroso e penetrante livro de crítica e ensaio SU

VIDAS DE ESTADISTAS FAMOSOS, de Dana e

Henry Thomas. Vinte curtas biografias de
célebres personagens ela História $':0

GRANDES CATÓLICOS, pelo Pe. Claude William-
san. Absorvente antologia de 46 biografias de
expoentes do catolicismo $;'W

BOLÍVAR, de Emil Ludwig. Magistral biografia
do herói máximo ela independência dos países
hispano-americanos , . . . . . . . . . .. $13

HISTÓRIA DAS GRANDES ÓPERAS, de E. New-
man. Pers-onagens, enredo e movimentos mu-

sicais das 30 maiores óperas. 3 vols. $1)0
OS SOBRINHOS DE TIO SAM, de Arlindo Pas

qualini. O que viu e ouviu um. repórter em via-

gem pelos EE. UU. e Canadá $1:J
NO GALPÃO, de Darcy Azambuja. A s-. edição

dessa coletânea de contos premiados pela Aca-
demia Brasileira : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $l,)

A HORA A"NTES DO AMANHECER, de Somerset
Maugham. Um romance emocionante. Livro
filmado em Hollywood , , .. ,... $12

SAFIRA E A ESCRAVA, de Willa Cather. Obra que
revela ao nosso público uma romancista de
primeira água $12

NOITE EM BOMBAIM, de Louis Bromfield. Mais
um vigoroso e fascinante romance sôbre a

Índia moderna ,................. $1:1
PORTEIRA FECHADA. de Cyro Martins. Um belo

romance focalizando o drama das populações
martinaís gaúchas ,................. $.18

.:\IINUANO, de Lauro Rodrigues. Versos gauchescos
em torno dos mais belos motivos poéticos do
Rio Grande

.

$13
DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO BRASILEIRO.

Obra de consulta imprescindivel - no escritó-
rio, no lar e na escola , , . . . . . . .. $90
Pedidos às livrarias, ou pelo reembôlso postal - sem

aumento de elespeza.
.

EDICÕES DA LIVRARIA DO GLOBO

Está ii venda

Rua dos Andradas 1416-(aixa Postal. 349-Porto Alegre

BAR E ARMIZEM OBJ[NT(

$23

I

I,
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Formidavel liquidação de
b7& zm

MAIO na conhecida e barateira

"

1,'::::>
3,50
4,50 c.

4,50
1,80
6,Oó
9,00
12,00
9,00
3,�o
4,4;('
4,00
5,00
4,00
[i,o')
5,00
5,00
1,80
3,50
5,00
1,50
3,50
7,00
7,00
8,')0
8,5,)
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50
4,50
6,08
15,00
10,50
6,50
8,00

Casa Yolanda filial, à Rua Felipe Schmidt, 2
Grandes re:iuções nos preços. Econorrusern o vosso dinheiro comprando este mês na Casa Volanda Filial.

Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso variado sortimento:
"-

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
VoU estampado 4,50 Pelucía lisa, reclame "", ,..... 5"So Pasta Lever 3,30
VoU estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,50 Sabonete Carnaval caixa 4,2::>
Peterpans (reclame) ,........... 6,00 Pelucia estampada Ivone 7,)0 Sabonete Dorly 4,50
VoU suisso

" 7,00 Peluda com bonecos 7,00 Sabonete Lever 6,00
Vail suisso (artigo superior) 8,00 Cachá, artigo bom � � "10,0.0 Sabonete Eucalol " 6,00
Voil romain 9,00 Cachá, artigo superior . . . . . . . . . . "11,00 Sabonete Gessi " .••• 6,00
Linho liso, todas as cores 4,50 Casernlra 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 Casem ira para casacos, art. extra "55,00 Sabonete Vale Qu�nto Pesa .

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

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

. Fustâo estampado 9,00 CAUA E !IESA PÓ Coti pequeno .

Fustão estampado artigo sup. Iü.oo Colcha para solteiro 28,00 PÓ Coti grande .

Pet.erpan (artigo superior) 12,0') Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,0::> Pó Emerand de Coti .

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

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

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

Tecido c/avíões :. 8,00 Cobertor para solteiro 24, 'tO Talco Euc'alol 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 .

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

T'obralco estampado c /coraçôes 12,00 <Jobertor para casal 28,00 Talco Gessi grande .

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

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

Te6do estampado c/Iaços ,....... 14,00 Algodão Léro-Léro peça 32,00 Rouge Cici .

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

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

Opala belga ,.......... 8,00 Algodão Argentina 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 "14,00 Creme Ponds .

Opala estampada 8,00 Cretone Império 6/4, enl cores. . . . . . . "13,00 Fixbril .

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

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

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

Percal para camisas "5,00 2,20 mts. 22;bo Oleo Royal Briar .

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

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

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

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

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

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

Brim pardo colegial 5,00 2,20 mts, .:..................... "26,00 DIVERSOS
Brim pardo colegial, superior 6,00 Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Toalha Bom Dia 6,00
Brim azul marinho, art. bom. . . . . . . . . 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 22,00
Brim fantasia 5,,)0 mts. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 'o Camisas de Tricoline . . . . . . . . . . . . . . .. desde 30,00
Brim colossal

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

" 3,00
Brim, artigo bOII1

" 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 Camisa de meia grossa, manga comprida 15,00
Brim Estalingrado "12,. 10 A toalhado branco e em cores, enfestado 12,00 Creme Rugol 8,50
Brim Sebastopol "15,� r) PERFUMA.RIAS Casacos de malhas para crianças . . . . . . 10,00
Brim Caroá "12,00 Pasta Kolynos 3,30 Blusas de meia para criança, art. inverno 12 00

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

'

Comprar barato' só na Casa Yolaoda filial. (a casa que mais barato vende)
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

Os dois errados R E � N E R

msmztnho não tem conheci-,mento da realidade. Êle sabe
muito bem, que a cousa é to-l
talmente outra. Não ignora qu )

Iestá bem próxima do fim, a

aventura em que se meteu e a

que arrastou o seu país. Está
certo de que é desesperadora a

sua e a situação de seus parcei
ros alemães.
Tais "vocações" - pela pri

meira vez aparecendo na his
tória através das palavras de
um histrião que as circunstân
cias e'rigiram em homem de go
vêrno - por si mesmas consti
tuem a certeza melhor de que
em breve a Europa e a Ásia �e
rão libertadas, inteira e verda
deiramente libertadas - mas

pelas Nações Unidas.
Quando isso acontecer - e

acontecerá logo - ficará tam
bém provado que japonês e

alemão, afinal de contas, tem
acentuada vocação para errar

vocação, ,. Um tinha vocação
para pintor de paredes: outro

para plantar cerejeiras e talvez
"batatas" ... Ambos, no en

tanto, quízeram fugir aos pró
prios destinos. Gente errada.

S. Paulo (Por Silveira Pei

xoto, da U. J. B.) - É verda

deiramente curioso, chega a

parecer absurdo, mas a verda
de é que êsse ridículo general
Tojo está empenhando seu',

melhores esforços, no sentido
de convencer aos japoneses -íe

que tudo vai indo muito bem

para os do "eixo" ...
Assim, de acôrdo com as

afirmações do primeiro minis
tro nipônico, a Alemanha pro
vou a sua "vocação para defen
der a Europa". Desmantelada,
corrida de todos os pontos es

tratégicos em que detinha, a

"Wêhrmacht" desfechará um

contra-golpe e apressará a vi
tória final de germânicos e ja
poneses" .

Para as Nações Unidas, ain
da segundo as palavras do tal
zínho, não restam mais espe
ranças, está tudo perdido. A

Europa e a Ásia "serão líber
tadas" pelo amarelo, que ago
ta anda fugindo de ilha em

ilha, no Pacífico, e pelos ale
mães que diariamente "retifi
cam as suas frentes de com

bate" ...
Não se suponha que o ho-

Vendem se
1 tacho 'de

-

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

sr. Francisco Nappi, na rua

Deodoro. lSv.-13

Camisas, Gravatas, Pijarne s

Meiasdas melhores pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Rua Traiano.12

Dr. Newton d'Avlla
Operações -. Vias Urinarias -- Doen
ças dos intestinos, rllto e anua
-- Hemorroidas, Tratamento da

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

Atende diariamente às 11.30 hs, !!I,

I à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

r----------------------------,-------- __

)
----

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

espinhas e suor excessivo

«Salão americ�no({
Recentemente instalada

nesta capital, para ondu

lação permanente, equi

pado com todo conforto,
já está funcionando o
r'SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço garantido

SARD()NIL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri
cado na rua Lacerda Coutinho, 15. A' venda na

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

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS;
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
MILITARES c-s 320,00'
PANTUFAS Cr$ 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES d. Cr$ 390,00 a 480.
SAPATOS de Cr$ 50,00 0255.
AGf:NCIA: PEDRO SOARES • - 9
,.,---.-----------------------

Pre8ÍIgiã
-

O6õ';irnõuê� ;;
classes armada!!, - 08 será.
am "q1lInta·. colunbta". (L
D. '1.1.
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!inham gases condenados até na própria guerra !I! Qua�e era
Rio, 12· (A. "V.) - Epltãcío um tiro do alto de uma man- flue os ínteg'ralista« iam urlil- alvejado

'I'imbaúba tla Síívn, antigo di- guelra vísando matar o ehete zar, lia, mndrugnda de 11 de Nova Iorque, 12 (U. P.)
H)tOI' do gabínete de pesquisas do g'ovêrno no momento em mulo de 1938, se a polícia não William Kelty, correspondente
(.'_':c'ntifkas fia polícta, e flue foi que o presídente se encontravu undasse tão depressa, gases que da NBC na Nova Guiné, decla

em seu g'ahinete de trabalho, rou pelo radio que o general
fez boje à imprensa 1UH'3S re- são eondeuados ua própria Mac Arthur ao descer em terra
velaçõe» sôhre o fato,

rcyelaol
guerra, Revelou, aíuda, que o' com a segunda leva de assalto,

ções essas, até aqui, conserva- poder!o hélíco tios eamtsas- durante um desembarque nas

das em sígílo, Revela, depois, verdes era espantoso. praias de Hollandia, no dia 22
--------------------- de abril, escapou, por poucos

minutos, de ser alvejado pelas
balas dos atiradores japoneses.

o homem que apurou cíentífí
cameute toda a trama de as

salto ao Palácio Guauabara,
provando como Iôra disparado

PlEllalll.
1�III[aIR

Jis homenagens
de ontem
Rio, 11 (A. N.) - Realizou

se, na manhã de hoje, no Ce
mitério de São João Batista,
(. xpressiva homenagem do Cor
po de Fuzileiros Navais aos

teus companheiros mortos du-
1 ante a intentona integralista
de 11 de maio de 1938. Compa
receram à cerimônia altas au

toridades. Falando, em nome

(;OS fuzileiros navais, o almí-
1 ante Artur Seabra de Freitas
disse: "Aquí estamos para
prestar homenagem àqueles
soldados, que, no levante de 11
de maio de 1938, tombaram em

defesa das instituições gover
namentais, honrando as tradí
ções que nos legaram Taman
c1aré e Barroso".

Milagres da
cooperaçao
A inauguração, pelo pr.e

sidente Getúlio Vargas, da
Escola Técnica de Aviação
em São Paulo deve ser con

siderada um fato auspicioso
para o desenvolvimento da
aeronáutica no Brasil.' Dês
se estabelecimento no Bra

sil, de técnicos de aviação.
Sua preparação obedece aos

métodos mais aperfeiçoados
e modernos e tanto cuida da

parte teórica como prática.
De sorte que a inauguração
dessa escola oferece a garan
tia de que, dentro em pou
co, o Brasil contará com

uma equipe selecionaaa de
técnicos, sem necessidade de
envíá-los a outros países
amigos para fazer curso de

aperfeiçoamento.
A inauguração dêsse gran

de estabelecimento de ensi
no especializado da aeronáu
tica representa mais uma Vt
tóría da cooperação brasi
Ieíro-norte-amerlcana. Todo
o material veio dos Estados
Unidos. Em realidade, hou
ve, pura e simplesmente a

transplantação da Escola,
por inteiro, de Miami para
o Brasil. Com as máquinas e

motores, vieram os técnicos.
E o mais extraordinário é
que tudo isso foi realizado,
apesar da crise de transpor
te e elas dificuldades de na

vegação, em poucos meses.

Basta assinalar que, em ju
lho do ano passado, foram
feitas as primeiras dernar
ches pelo ministro da Aero
náutica nos Estados Unidos.
O contrato foi assinado elois
meses depois. Agora, decor
ridos mais seis meses. é a

Eseola inaugurada, já tendo
númeroso corpo de alunos ,3

dispondo de material neces
sário para o início elas aulas
práticas. Isso constitue, de
fat.o, um l'ecol'd de rapidez e

pode dar uma idéia concretamercante norueguesa, expres- da maneÍ'l'a fácil como cor
sou o desejo de que a filmagem

rem os assunt.os que intereselo mesmo seja dirigida pelo
dil'et01' Leslie Fenton. sam de perto aos dois países
.....,__ •__ w _ amigos e aliados e do modo

perfeito como funciona a en
,

grenagem da cooperação em

Rio, 12 (A. N.) - Atenden- matéria ligada ao nosso es

do solicitação do Instituto da fôrço de guerra. (D. N.).
Ordem elos Advogados brasilei- -•••_ _- -......__.,_,w

1'os, o minisbro da Justiça re- Comprar na CASA MISCE
solveu prorrogar, até 30 de ju- LÂNEA é saber economizar.
nho próximo, o prazo para o I ------------
recebiment? ele suge�tões .sô�re Chegam de,'J ante-proJeto da leI de falen-

avião

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Oarída- �
de ", e.estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

Ieíto de sofrimento, etc. etc ••• 1
(Campana de lIumanidade

do Hospital de Caridade).
-�--- ------

:�reve estarão em
�Iena ofensiva
'"

Londres, 12 (U. P.)
russos estarão brevemente em

I'nova plena ofensiva. Foi o que
af'irmou um observador mili-I
tal' de Londres. Ainda segundo
o mesmo informante, os grau
eles preparativos russos para a

próxima ofensiva ele primave
ra já chegaram ao fim. Tudo
indlca que os russos voltarão
ao ataque, em grande escall,
ao léste ele Lemberg, nos Ca;r
patos, na Rumânia e na Bes
sarábia.

:o desejo de
Greta Garbo
Hollywood, 12 (U. P.)

Greta Garbo, que vai trabalhar
num filme sôbre a marinha

Lei de falências

cias.
.....---............".--------..- ..........-_._._-_..-..-��

Contraíram matrlmõ. Rio, 12 (A. N.) Chega
nio sem licenca amanhã; aqui, de regresso da I

Río (E.) - O ministro da República de São Domingos, o

M:arinha mandou excluir das I
diretor da Central do Brasi1.

fileiras do Corpo de Fuzileiros I No mesmo avião deverão via

Navais, as praças I3ernardino jar Antenor lVIayrink Veiga e

Glória dos Santos e Salvador sua espôsa, a sra. Flor de Oro,
Alves, por terem contraído ma- filha do presidente de São Do-
trimônio sem a necessál'ia. li� mingo.S, recem-c,asados em

Ipença. __�., .. __ ... ..

'l'rujiHo,

lOs funerais do
I
sr, R. Alves

I Rio, 12 (A. N.) - O navio
. português "Colonial" chegará Washington, 12 (U. P.) ,.·-.-·--...- .........•...... w�

I sábado, às sete horas da ma- ° senador Reynolds democrata

I nhã, ficando assim suspensas' da Carolina do Norte, presíden-
as homenagens projetadas pa- te da Comissão de Assuntos
ra a recepção ao senhor Sousa Militares do Senado, declarou
Dantas, que, conforme já que o gen. Patton será tratado
adiantou o Itamaratí, deseja I "com toda consideração" quan
participar das homenagens do a Comissão estudar a sua

fúnebres ao seu colega Rodr i- promoção permanente de coro

gues Alves. O senhor Sonsa nel a major-general, mas de
Dantas Ira eliretamente ele clarou também que Patton,
bordo para a catedral, afim-de, "não devia estar a falar sôbre
visitar o corpo do embaixador quem vai governar o mundo". { V· I IIRodrigues Alves, que aí perma-, 0. senador se referia ao recente I 10 enta uta
necerá até sábado. O dia de discurso do general Patton, no L d
amanhã e o dia 13 serão con- .United Kingdom Service Club,' f'

on res, 12 (U. P.). - As

siderados, por decreto do go- ! em que propunha melhor en- orças do �l1arechal 'I'íto, ele

vêrno, de luto oficial. tendimento entre os Estados I pOIS
de dOIS anos de cruenta

ro.-..-_..._.........,.....,..._........r..-.................."..,""' Unidos e a'"Grã-Bretanha e su- 'luta, iniciaram uma ofensi V:1

geria que esses dois países, jun- geral contra asTôrças gerrná
tamente com URSS estavam nicas. Informaçoes autorizadas

Faleceu ontem às 2 horas da destinados "a gover�ar o mun- salientam que a acometida
madrugada, no distrito de Canas-

do". atual das tropas jugoeslavas é
vieiras, a sra. viuva Ana Maria de it
Jesús. mãe do sr. Dionísio Veríssi-

mUI ° mais violenta do que as

Imo, ofi<;,ial de justiça da 28• vara, Convênio anteriores. A lu::-a .elesenvolvt-.-

I
Seu enterro efetuou-se. ontem rnes-

' se de fonna mais Intensa em

mO',1<0 cemitério de ltacorubi. !'li.o, .12 (A .. N.)
- O govêrno Valjevo, Milanovac, na Sérvia,

Polieiamento br�sIl e�ro.
vai propo1: aos da

I
e ,na .lVfaced_?nia. Também na

,
• _ _ Argent.ina e Uruguai um COD - Bósnia, as forças de zuerr ilhe.-militar no RIO vênio, em. tô�>no da aquisição ros continuam com

b

In iciat iva
Rio, 12 (A. N.) _ Iniciou-se, ,d; selos f'isca.s para exporta- da luta.

lonte;:l1, o policiamento mi.litarIÇ� ,05
....

(Or�
II da cidade. Em todos os bairros Vai sentir o pêso d _

en es

do centro e dos subúrbios, ti! guerra Junto
viam-se jovens militares com Moscou, 12 (U. P.) - 1\1010- à FICS
a fita -caraoterfstica no braço e tov acaba de declarar quo, R'io (E.) - Já estão sendo
o '·P. V." (Polícia de Vtg ilân- muito breve, a Alemanha sen-Ielaboradas no gabinete 'do mi
cia) . Os jovens do "P. V." tirá o pêso elo ataque dos exér- nistro da Guerra as Instruções
constituíram a nota de origina- citas soviéticos pelo léste e dos, a serem observadas pelos cor

lidade e novidade da noite ele e.xércitos anglo-uor:�-:nneTica" I' �espondentes de guerra junto
ontem. nos pelo oeste. as Fôrças Expedicionárias Bra-
------------.--------------- I sileiras.

'W_"

Carcereiro

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO,

futeból
No próximo domingo, às 13 horas,

os clubes ,«Esperanço» e «Vera
Cruz» bater-se·ão. em jôgo amis
toso. na Penitenciária. em home
nagem aos s rs, drs João Guo l
berto Furtado e Céso r Seára.;TOt-liêo 'ÁPIL:�R

PO� 'Exê�J;tliclA

Não querem lá
o sr, Martinez

São José da Costa Rica, 12
(U. P.) - Os estudantes de
Costa Rica fizeram uma mani

festação para pedir ao govêrno
que não permita se exile no

país o ex-presidente Martinez,
da República do Salvador, que
mandou executar recentemente
15 revoltosos.

E' necessária a

coop6racão
Londres, 12 CU. P.) - O sr.

Mackesien King, em discurso,
que pronunciou, defendeu en

tusíàsticamenta a necessidade
de eooperação entre as nações
elo Império Britânico. A coope
ração é de importância vital
- disse o orado!' - para que
continue forte o Common
wealth. Afirmou, ainda, o sr.
Mackensf en King que não ha
ITerá segurança nacional, se
não existir perfeita coopera
ção, entre toelas as nações do
mundo.

É MAll:l QU1i: UM j
NOM.E, É UM
ifMBOLOI
--

l'úDEROSO ÂUXI-
LUR NO TRAT.&

MENTO DA

Joaquim Fernando da Silva foí
nomeado carcereiro da cadeia de
S. José,

,-,

Kandy, 12 (U. P.) - As pe1'-
das japonesas, em mortos, des
le que teve início a ofensiva,
ias zonas de Imphal, Kohima e

\.rakan, em princípios de fe
vereiro, totalizam uns 15 mil
11'Omens. Êsse número exclue
as perdas nipônicas na frente
onde luta\n as tropas dirigidas
pelo general Stilwell, perdas
que são estimadas entre 6 e ;s
,mil homens.

....--_...._�- ....- ....- ...................

\ -

Patton tratado com
tÔda a con!idera<ão

falecimento

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Cre,sltadl
"SILVEIRA"

...,.

TENHA JUIZO

Grande Tónico

TEM síFIL S OU REU.

MATISMO DA MESMA

OR>GEM? USE O PO-

I «Crueldademental») .••
Hollywood, 12 (U. P.)

Joan Fontaine, famosa artista,
já premiada com um "Oscar "

,

pediu divórcio de Brian Aher
ne, basaeda na "crueldade
mental" do espôso, que tornou

I sua vida infeliz. O advogado
que está tratando do divórcio
é Martin Gau,g.

PULAR PREPARADO

A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
� Fi�ado, o Baço. o Coração, o Estômago, o!ól
Fulmoes, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre>i
DOR Ossos, Reumatismo, Cegut'ira, Queda do Ca

bela, Anemia e AbôrtoLil,
Inofensivo 80 orgauísmo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprova"o pelo D.N.S.P. como
auxiliar 00 tratamento da SffiHs e Reumatismo

da mesma origem
Ff\ LA M CELEBRIDADES MÉDICASSobre o prepllrl:l(jo ELIXIR A composiçllo e o sabor a.

.914. devo dizer-lhel'1: sempr" gradavel do ELIXIR <814. le
que o tenho emp-egado, em cou'eodam-oo como arma de
os C680S de Indicação apl'fI- 'faell manejo plira o públicopriada (slfilis em varias de. no combate fi fllrtlls quaÜda
suas IDanHest 'çõet-) ns l'e8ul- 'de� que freqllent..�ente a
jad'os têm sido liIHII:<fatorfo6, nrovelto no Ambula.torio da
polI são fapIdos e dur�vl?,i!<. Maternidade de Saota Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


