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GA EXPLOSIVA, MEDE 5 PÉS E MEIO, OU SEJA UM METRO E NOVENTA E DOIS CENTíMETROS. OS OPERADORES
DÊSSES TORPEDOS VÃO EM CÂMARAS, QUE POSSUEM OXIGÊNIO; PARA VÁRIAS HORAS E OS MESMOS PODEM ABAN ..

DONAR, COM SEGURANÇA, o TORPEDO, DEPOIS DE APONTÁ-LO SôBRE o ALVO VISADO.

i
Ano XXX I

\

,I «Quinta-Coluna» no Sul :Acome�!�!!�Xél�i!S em

norte-americanos In��rUCk���!,a:��!}s!
Rio, 16 (C. M.) - o minis- por todos os meios insidiosos. I

Santa-Maria, 16 (U. P.) - Pari têm absoluto domínio aéreo quência, paralisado, valendo-se
tro da Aeronáutica acaba de uma atm.osfera de desconfian- t James Rape - Tropas de ín-: no fronte italiano, o que está a "Wehrmacht" de caminhões
realizar no Su-l do país uma ça recíproca e descabida entre 'r a n t a r i a norte-americanas, contribuindo, de modo signifi- para os seus transportes mais
visita de inspeção às bases aé- argentinos e brasileir�s, ora I apoiadas por tanques e bom- cante, para a marcha vitoriosa essenciais. Secundando a ação
reas e aos aeroportos. Dando invocando a concentração de bardeio de artilharia pesada, dos Aliados. Com a destruição da aviação aliada, os guerrí
suas impressões à Agência Na-

I
fôrças do lado de cá, como Ia- entraram hoje nesta localidade da estação ferroviária de Bol- lheiros italianos dinamitaram

cional, fez as seguintes decla- zem também do lado de lá, evacuada pelo grosso da guar- zano e da ponte ferroviária sô- 27 túneis da linha Varona

rações: Preliminarmente, de .. ora espalhando boatos tendeu- nição nazista. A derrocada da bre o rio Izarco, os alemães fi- Brenner. Esta notícia, trans
vo dizer que volto impressio-I ciosos d� um3: agressão eJ,H resistência al,emã é atribui�a c::'Eam b�oq�eados A na9.uela re- mitida pelo "Corriere di Tici
nado com a "Quinta Coluna", perspectiva. E preciso reagrr ao quase contmuo bombardeio giao, cuja importância se de- no", de Zurique, dá idéia bem

na região fronteiriça do Sul. violentamente contra êsse mal- de Santa-Maria, iniciado às 11 ve a seu valor altamente estra- nítida das dificuldades que os

Seus elementos procuram criar, estar que a "quinta coluna" horas da noite de sexta-feira, tégico para as 'comunicações alemães devem superar para
,,_._._-..-_._ •."._........_............................-..-. está provocando. Assim agire- ou seja, quando teve início a na retaguarda alemã. Todo o abastecer suas tropas na pe-

Preparando mos ele acôrdo com os postula- ofensiva aliada. Os alemães tráfego, ·terroviário, através de nínsula italiana.
, . . deixaram a localidade tão des-

O terreno
dos

_

da polítíca de confr�ternl- truida, que talvez jamais se-
.I zaçao elos pov�s elo �ontll1ent l, rá restaurada. Uma hora de-

Moscou, 16 (U. P.) - A m- s�gullldo a ,o�>lentaçao do p:>e·· pois, acompanhando as unida
tensificação dos bombardeios sídente Getullo Vargas. TIV9 des da vanguarda norte-ame- Rio, 16 (C. M.) - Notícia procedente de Recife informa

aér�?s. r';1ssos .aos núcleos f'er- oportunidade, no R�o Grande ricana, caminhei 3 quilôme- que u.m avião ,patru,l,ha norte-americano avistou, em alto mar,

rOVIarI�S nazistas nas frentes I do Sttl, de realçar o fato, ,�re- tros ao longo dum estreito o navio sueco. Hera, que navegaya de modo.a fazer supor q�e
, setentrional e cen.tl'al indicam' venindo

os nossos patricios. atalho do qual se serviam os procurava fugir a algum submarmo. Comunicando-se pelo ra

r'. que está sendo preparado o ter-
I Devemos no entanto, ir além; habita�tes de Santa-Maria si- d�o com o navio, o piloto do avião foi informado que a tripula-

I r��� para nov�s investidas so-
I é preciso q�e todo� se _cor:ven- tuado no tope duma elev�ção çao tudo estava fazen.do para er:contrar o co.rpo do comandante

víéticas. Acredita-se que um çam do pengo, pois nao e ad- rochosa. Durante a caminha-I que, tendo enlouquecido repentinamente, atirara-se ao mar, de

dos primeiros_ setor�s, que os missível que .a amizade trater- da pude contar oito tanques! saparecendo.
russos atac�ra.o, sera o de Nar- n�l. que nutr�m�s pelos nos�os inutilizados. Algumas dessas I --------------N-o-v-o---O--d-e-s-s-a-.va!_ no BaltIco,. onde os al�- vIz�nhos �steJa a I�er?e elos ,11:- máquinas apenas acusavam Atrocidades em _

maes, meses atras, consegui- teresses inconfessáveis elo iru- avarias superficiais porém I M 16 A'· dí t I t f d
ram firma'

' 'oscou, -

- ra 10
.

rans- a Jer a a ossa, sen o eneon-
. r-se. nugo comum. ,�ma.. estava completamente mitiu a seguinte declaração traelos 104 cadáveres. O exame

· ·

t t J·)I "I d d'
j inutilizada. Alguns corpos de assinada por um sruro. de ha··lmédico demonstrou que muitas

mais Impor an e
.

el O O Ia s�ldados teut�s estavam est�n� bitantes de Novo-Odessa, na 'vítimas tinham sido enterradas
"", dídos ao l?ngo do ,atalho. ':1 região de Nikolaiev, acerca de I vivas. Pedimos aos soldados e

Dum posto de comando em Cassino, 16 (U. P.) - Contras- uns 3 cadaveres n9rte-amer�- atrocidades alemãs durante a I oficiais que vinguem êsses
(ando com a violência da luta nos arredores de Cassino a situa- canos cobertos de �o. A ,locall- ocupação: "Os ocupantes mal- monstruosos assassinios".
ção no interior da cidade poderia ser considerada como muito dade de Santa-MarI� esta com- trataram a população por todos I ""'-_.... -_-.-."._-.....-_-J'oa....-.__."'"�................

tranquila. É que nem os alemães nem os ingleses podem deixar pletamente dest.rmda. O tre-
os meios imaginaveís. Certo.

as posições, que ocupam, às veze snuma mesma rua, afim-de mendo bombardeio das peças. número de habitantes refugicu
'não serem atingidos pelas balas. do inimigo: se:llpre a espreita. pesadas aliadas destroçou os: se numa pedreira pert� da cí

Numa das ruas de Cassino, os ingleses estão instalados numa edifícios e uma secção de 30 dade; os alemaes obrigaram
sólida casa, conhecida pelo nome de "Casa de Pedro". A P011- metros da estrada que passa nos a sair, usando gases. 100

h, t dorni d 1 h Ih
. Estará novamente nesta Ca-

pas ,metro.s, .nessa m�sma rua, a ou ra casa omll1a.a pe os pela localidade está inteira- omens, mu. eres e crianças pital, onde voltará a residir
naztstas. POIS bem, a falta de outro passatempo, os mgleses I mente coberta de escombros. foram conduztdos a Andresvsa, e clinicar, nos primeiros dias
resolveram fazer enorme ca.ricatura de Hitler, pendurando-a.Entrementes os alemães con- e obrigados a cavar enorme de Junho.

Inuma das janelas. O grotesco boneco foi imediatamente sau-I tinuam ati1'�ndo contra a es- fossa onde foram todos enter- Clínica Geral de Adultos

dado pelos nazistas com meia duzia de granadas contra a ja- trada, entre Santa-Maria e rados, depois de tuztlados, De- La������:o da:ecr�:d�:es
nela sacrílega. Foi esta a operação mais importante do dia, no Minturno. Uma granada, que pois da expulsão dos tascístas Clínicas. Iinterior de Cassino. caíu em Santa-Maria, destruiu alemães de Novo-Odessa foi .

._, Bombardeios de pré-invasão �:;:�e co��� d���t�r���a. � 200 dl·vl·so-es e 9 300 aVI·o-es'
Londres 15 (U. P.) - A de invasão na França. Iníor- fragmentos da granada alca�- ••

aviação �liada, prosseguindo mações autorizadas, �alientam I
ç�r�m um co.r�e�ponde�t� bn: • �ondres., lH (U. P.) - �em fl,h!sões al�adas, ou sejam 'um

em seus violentos ataques de que mais de 200 "Líberators' t�nICO, um artís a nor e ame rnílhão e meio de homens, Intervírão na Invasão da Europa,
prê-invasão, voltou a bombar- I e "Fortalezas Voadoras", escol- nca.no e u� so�?a�o, ftue cân- Estes câleulos são feitos pelos técnicos militares suecos, que
dear na noite passada ínúme- J tados por aparelhos de cuca dl1:zIa. um ,Jeep. en umt f

os

I acrescentam: "Nove mil e trezentos aviões cooperarão nos de-
,
..,

'

t . .

- "c, atingidos fICOU gravemen e e-, 1" t .- l' I ' .- • ,

1'os obJetIvos sItuados no nor e partIciparam nesses ataques . d
sem larques, que cus alao aos a Ia.( os um blhao e melO de do-

A t
' 1'1do mas seus nomes evem I ' "TT ., I d E"'t I t b' f '

da França. O peso do a aque, que foram sumamente violen- 't. . 'd t·
ares. um Jorna e ,., oco mo am em az os seus prog'nos-

porém foi concentrado sôbre tos
. ser man I�o�.i!D seg.re o, at.� ticos, dizendo que outras cem dhisões estarão a postos, no nor-

Colonia (Alemanha) onde as que suas ua 1 las seJam dnor te dn África, 11a Córsega e na Sardenha, pal'a dalI' o golpe con-

bombas aliadas causaram enor- Ataque � BrlFstol ficatdas..m corf:esponf eJ?-de tra o sul da Europa.
li u : nor e-amerIcano ICOU e1'1 o

-------::------- _

mes danos.
_ Londres, 15 (U. P.) - A na primeira noite do ataq.ue Of -na CbiO f.1 1\11 f

Londres, 15 (U. P.) _ Bom.! agência D. N. B. revelou que quand? marchava com a :p- enslv i eu a 'I!lorreu o pro essor
bardeiros pesados norte-amen.·- bombardeiros. da "Luftwaffe", fantana, rumo a Santa-Mana. Chung-King, 16 m. P.) Moncorvo FI-lhot t d t As fôrças chinesas iniciaram
canos escoltados por maqUl- duran e a nO! e pass� ai a a-. Londres, 15 (U. P.) - Os uma ofensiva no oéste de
nas de caça voltara� a bom� caram o. porto de B1'1s�ol, ��a ataques aéreos contra. objeti- Yunnã. Os soldados do mare- Rio, 15 (A. N.) _ Acaba de
bardear, esta manha, a costa costa OCidental da Inglaterra. vos nazistas c?l'l:stituem, �m chal Chang-Kai-Shek conse- falecer, nesta capital, o pro-

E,., f
·

d d R
dos fautores basIcos do eXltO guiram atravess.ar o rio Sal- fessor Moncorvo Filho, nome

staO' UglD O e oma das operações. Os próprios au- ween, e, agora, procuram esta- conhecido em todo continente
x!liares d? g�neral Alexander belecer junção com as fôrças pela sua grande obra de bene-

Londres, 16 (U. P.) � Notícias Íl'�adiadas de Berlim r�ve- sao os ,prm;elros a reconhe,cer chinesas que operam no vale ,. '.

Iam que de duas a três mil pessoas estao, numa praça proxIma que aind,a e cedo, para avalIar, Mogaung. n:er,en�Ia �0!D0A pl?nelro da as-

à ponte sôbre o Tibre, aguardando vez par9: ab!lndonar ROl11:;t, em seu Justo grau, a extraor- sIstenCIa a mfancla no Brasil.

tEsta está sendo "fustigada" do ar, e os cammhoes de abastecI- dinária colaboração das fôrças CASA MISCELA.NEA. distri·INatural do Rio e com 72 anos,

! mentos nas estradas que levam à Itália se!entrio.nal são �taca- aéreas no eonjunto das opera- buidora dos Rãdios R. C. A dedicou mais de meio século

dos pela aviação aliada. Essas ,estradas estaa cheIas de veiCulas ções militares. Salienta-se, a Victor, Vâvulas e Dsiros. - Ide sua existência aos proble-
incendiados por ataques aéreos. propósito, que os aliados :man� Rua Trajano, n. mas da criança. .!

Florianõpolis- Terça-feira, 16 de Maio de 1944 H. 9109

pólvora .....

Nova Iorque, 16 (U. P.) - O primeiro ministro nipônico
Tojo dirigiu nova advertência aos japoneses, dizendo que, cada
dia que passa, é um dia mais próximo da ofensiva contra Tó

quio. E pediu, em consequência, que fôsse aumentada ao má
ximo a produção interna. Tojo assegurou que os anglo-ameri
canos desejam terminar a guerra quanto antes, pactando-se,
mais uma vez, das imaginárias vitórias que o Japão está as

sestando aos aliados. Pouco depois, a emissora de Tóquio irra
diou que os norte-americanos estavam transferindo suas fôrças
aéreas na China para pontos mais próximos do Japão, prepa
rando-se, assim, para atacar a metrópole japonesa.

Tojo sente 'cheiro de
I

o
o YI.\lS ANTWO nu. HIO UE �.\ "TA l'A'fAHI� A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Enlouqueceu e atirou-se 'ao mar

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Terca-felra, 16 ele Maio de '944

I

o ESTADO
Diário Vespertino

.- I

ur.i DESEMBt'\RQUE - Lancl a; especrc rs vão e ve arn dos
transportes que se vê ao fundo, desembarcando os ap.
trechos e provisões que destacamentos do serviço de guar
da-costas dos Estados Unidos aprestam para as forças que

já arrebataram aos japoneses essa ilha. situada no Pacífico.
Para as operações dessa classe é necessário transportar
enorrnas quantidades de provisões de boca e guerra, a rn.i-
lhas e milhas de distâ.ncia. (Fóto da Inter-Americana).

Redação e Oflcínas li
rua João Pinto n.? 13

'r-t. I022-Cx_ postal 139

A.SSINATURAS
Na Capital-

A.no Cr' 70,00
Semestr-e Cri '0.00
Trimestre f:r' 20.00
Mês f:r$ 7.0n
Número iO VlJl�<J Cr' 0.30

N(, Intertor :

Ano Cr' 1I0.01l
Semestr e Cr' 45.00
Trirnestr .. Cr' 25 nn

-\nànclo� met1laotr contrato

Crédito Mútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Os or tgí nats. mesmo nAo pn

I
bllcados, oio serão devolvi,

,

dos.
.

-

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
. dos nos artigos .ssinado.

-

Lavrador que se
transforma em
«às» da' aViação

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

2.000 revoluções por. segundo J
Schenectady, (SIPA) -- "P:1,- comuns e correntes de que são Ifí

! rece incrível", dizia .. nos o en-dotados os refrigeradores elé-
I genheiro dr. D. H. Ware, alto' tricos e as máquinas de lavar
tuucionárto da .General Elec- roupa, usadas nas casas de ta
tii« Compâny, "que haja no mí1ia. Os pequenos motores do
mundo algum motor capaz de novo tipo em questão, desti
desenvolver 2.000 revoluções nam-se a certas maquínazi-
por segundo. Imaginem um nhas destinadas a perfurar e

au tomovel cujas rodas pudes- polir determinadas peças de
sem girar a esta velocidade, em aviões e outros aparelhos de
contacto com o terreno. Se isto guerra e por esta razão não
fosse possivel, o veículo anda- estarão disponíveis para o uso

ria a razão de cêrca de 16.000 geral.
quilômetros por hora, isto é, a O novo motorzinho tem uma

duzentos e sessenta e cinco 'qui- força de três cavalos, pouco
l_,�mcl ros e meio por minuto, o m.ais ou menos, e pesa 3 ks. e

q�l; equivale aos quatorze qui- 175 gramas, em vez de 47ks. e

lórnetros de veloc:idade com que 627 gramas, que em regra ge
viaje, som". ral, pesam os da mesma p)-
Mas o caso é que, pOI' fan- tência. É tão pequeno que cabe

tástíco que pareça, existe ago- integral, na palma da mão 3

ra real e positivamente um pe- seu rotor é um pouquinho
queno motor que acaba de ser maior que o dedo polegar. Seu
c:reado pela referida emprêsa sistema de refrigeração é à
"

que desenvolve 120.000 re- água, da qual consome 1 litro
volnções por minuto. É pois, e 89 centilitros por minuto e

sessenta e cinco vezes mais rá- seus mancais são lubrificados
pido que os pequenos motores, por vaporização a óleo.

RENNER

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

RUI Conselheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642
Entregl .. dOmiClÕ.

Washington, maio - (Inter
Americana) - O major Ri
chard Ira Bong, que conta 23
anos de idade, abateu recen

temente o seu 27° avião japo
nês e com isso se tornou ás dos
áses da aviacão americana. Su
perou o record do capitão Edie
Rickebacke na Primeira Guerra
Mundial, que era de 26 aviões.

��������������������������O record de Rickenbacke ha- ..

via sido igualado duas vezes

J t C'omerclltal do Estadonesta geurra por pilotos amerí- una
.

canos em combates contra os

japoneses. O capitão Don S.Gen Realizou-se a 5 do corrente, tes matriculados; Leopoldotile, que se encontrou no Tea-
na sala de se;sões da Junta Co- Kraemer, Miguel Malty, Edutro da Guerra Europeu, abateu I

rnercíal do Estado, a eleição ardo Santos, Otto Bernharrt,recentemente um total de 30 dos novos Deputados à mesma, João Jorge Mussi, Sálvio Gui
avioes nazistas, mas seu recoru

em virtude de terminação de lhon Gonzaga, João Gomes,íncluía aparelhos destruidos mandato.
.

.João Di Bernardi, Oscar Car- ���J(I�VERNOde c-s 390,00 a 480.no solo.
. . Feità a apuração, verírícou-" doso, José Augusto de FIaria, CAPAS:Na realidade, o major Bong, se o seguinte resultado: Eduar- Acelon Dario de Sousa, Felix GABARDINES de c-s 430,00 a 465.

um l.'apaz calmo e aparent.e- i do Otto Horn, José Francisco' Barzan, Syriaco T. Atherino, COLEGIAIS Cr$ 140,00 a 170.
d t MILITARES Cr$ 320,00'r-1e�te sem n.�rvos, es :-UlU Glavam, João Moritz, Domín-

I Miguel Abherinos, Orlando
PANTUFAS o-s 29,00'nais de 27 avioes. De a��r�o gos José da Silva e Álvaro Soa- 'Scarpelli, Rogério Gustavo da PULLOVERS de c-s 5800com O�. reg-ulamen�os oflc�als: res de Oliveira, com 26 votos I Costa Pereira, R. Schnorr, Car- COSTUMES de c-s 390,00 a 480.

no e_ntanto, um pIloto. �ao e cada um; Oscar Cardoso, Edu-lloS Galluf, José Elias, Elisêu
_

SAPATOS de c-s 50,00 0255.
credítado com 8: �es�rmçao ge ardo Santos, Teodoro Ferrari, _ Di Bernardi, Michel Daura e AGÊNCIA: PEDRO SOARES -- 9
um aparelho mlmlg� se�ao Acelon Dario de Sous"a e Rober- Emílio Hercílio Daura. Dr. Newton d'Avilaquando seus companheiros vem to Oliveira 1 voto cada um. Em No ato da posse, que se reves
\) a�ião �nimlgo �a,ir. ou quando [seguida, o' presidente procla- tiu de solenidade; usou �a paacamara fotográfica do seu

.mou eleitos os candidatos aci- lavra o sr. deputado Alvaro
avião registra a ;}tó�ia;, .

1

ma, que obtiveram a quase to- Soares de' Oliveira, que se con-
Num de seu_s raids", mais talidade da votação, para o gratulou com a Casa, pela perrecentes, o major Bong através- quatríênío 1944-1948.

.

manência do sr. Eduard? Otto
sou_ as camad8:� d� nuv�ns, 10- Procedeu-se, após, à eleição de Horn no cargo de presidente,calísou um. aVia? japones aba- suplente dos deputados, com o salientando os esforços brí
teu-o e o VlU cal� em c.han;a�, resultado que segue: Acelon lhantes com que sempre se

Olha�do par� baIXO, o mt.repl- Dario de Sousa 27 votos; Roge- houve, durante os longos anos ........__- ....- .................-"" ............... G........... -.-__w....... -
• ...,..",..,..·

do aviador VlU que havía.sc rio Gustavo da Costa Pereira em que vem desempenhando o � CouPANIDA "ALIANÇA DA BAtA"distanciado de seus comI?�- 26 votos e'Oscar Cardoso 1 vo- alto posto de responsabilidade,

I
iu

-

nheiros. E, ao �ter.rar, vel�lf;- to, proclamando o Sr. �residen- com � solidariedade e os apla�- Fundada em uno _ Séde : B A I Acou que sua ma9-uma f'otográ- te eleitos os dois primeiros can- sos sinceros de seus pares. VI- INCENDIOS E TRANS:('ORTES ...fica estava enguiçada, tE daqu� didatos. sivelmente comovido, o sr. pre- Capital e reservas ........•........................ crs 71.656.189,20la vitória não foi regis ra a. O sr. deputado Eduardo Otto sidente agradeceu a prova de Cifras do balanço de 1942:major Bong c0l!-ta pelo ,menos Horn tomou posse e prestou estima e distinção, pondo de " Responsabilidades . c-s 4.999.477.500,.58
com 8 "pr.ovavels.",. que e como compromisso, sexta-feira últi-I relevo que a regu.laridade. dos

!
Receita Or$ 70.681.048,20

d f I t os 1 Ativo Cr$ 1()5.961.917,lo.se enomll�a. � lCIa m�n e
ma, perante o sr. secretário da trabalhos se de�la, por 19ua�, Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20aP8:r�lhos _ ml�lgos cUJa des- Fazenda, dando, por sua vez,

I
à unidade de Vistas que une Responsabilidades. . .. . Cr$ 76.736.401.306,20trmçao .nao fOl comprovada. posse aos demais Deputados e I tod?s os �rs. depu.tados, para a Bens de raiz (prédios e terrenos) _ . . Cr$ 23.742.657,44O majOr Bo�g c�meçou suas Suplentes. lobjetivaçao dos fl�s comuns,

I
DIRETORES: - Dr. Parnfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. FrancLsco

proezas sensaCIOnaiS em 27 de À sessão de eleição, com.p�re- em benefício dos, ln.teressados, de s�eê=:iOe �::���:clas em todo o território nacional. _ Sucursal nodezembro de
.

1942, abatel!-d? ceram os seguintes comerClan- do Estado e da Patna.
Uruguái. Reguladores de avarias nas prllwipals cidades da América, Europaum bombardeiro e um caça ml- .

-

e Africs.migos em poucos minutos. Teve
o seu maior dia, porém, sôbre
Lae, quando, em agosto últi
mo, abateu 4 aviões nipônicos.
As suas 26a. e 27a. vitórias fo
ram obtidas num mesmo dia.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

a SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta c'J.pital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

"Mil T MS

AGENTE EM FI,ORIANõPOLIS
C AMP O S L O B O & C J A. - Rua Felipe Schmidt, n, 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

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

tipos; Manteaux, Sedas. Lãs, Peles, Case
Ternos feitos para homens e crianças: Calçados, Cortinados, Tapetes e. Congoleuns.
Temos secção especializada' para confecção de luxo, sob-medida.

Para ....Todos» Rua Felipe Schmidt, 3S-Esquina Gerõnimo Coelho-Telefone: 1595
-�-

Operações" Vias Urinarias·- Doeri
ços àos intestinos, réto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento. da

colite amebiana.
F'iaioterupjo .. Infra·vermelho.
Consult: Vítor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

miras,
NOTE BEM:

c,A Crediária

"I' Crediária Para-Todos"!
_ ..... _. r··" � � '__· ·_'" ,-...-- --�-.-.........._...- _

NOVOS e
USADOS �.

COMPR.!\ e

VENDE
'"

Idi'.mas •
por-

tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance. Poesia, Religião, Aviação,'
Matemática, Física, Química, Geo
lngia, Mineralogia, Engenharia ci
vil. militar e naval, Carpintario,
)e'senho, Saneamento, Metalurgia.
�letricidade. Rádio, Máquinas; Mo
cores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Demitiu.se do ccYelelros» Ao ex-companheiro Pedro É bastante significativo que
Paulo Machado, nós, daqui, en- a existência mesma deste san-Fomos informados de que o

to foi negada 1)01' alguns his-d "Y t" viamos o nosso "muito obriga-conheci o a men sr. pro-
toríadores _ de pouca proje-J 'M' b d do", pelo desempenho brilhan-fessor ose art.íns, aca a e

ção, aliás. Pois, S. João é o.

d
. -

d "V lei d te, que sempre nos distinguiupedir enussao o e erros . a

crôní- primeiro. martir que deu suaIlha", 1)01' discordar de certas com as suas apreciadas
vida em defesa do sigilo sacra-medidas, postas em vigor por caso
mental. Nasceu êle em Pornuk,aquela vitoriosa agremiação

Ja' e' na Boêmia, em 1330. Depois dede vela, desta cidade. tempo.;
brilhantes estudos, coroadosCom a saida do ex-proeiro O campeonato nacional de
com os titulas ele doutor em fi-Ide Ademar Pires, perde os basquete e volei, que realizar-

l'
.

losofia, teologia e c Ire ito ca- I"V lei 'os" lIlI1 ele seus mais se-á na 2a. quinzena do mês
ele

e II
,

. ,

nônico, foi nomeado cônegodenodados e valente defensor., próximo na Capital da Repú-
Praga e pregador da côrte de

-

II blica, está às portas.
Wericeslao IV da Boêmia. UNovo cronista

. . . _ ., ?Ontudo, . San�� >

Catarina,
rei estimava a tal ponto seu

Por ter solicitado demíssão : 1,81mauece ainda 111 esoluta.
esmoler que em muitas

oca-Ido cargo de cronista esport lvo ya�;o�, começar senhores, siões .seguiu os cO,nselh�s dêle, ------.;._----------------dêste diário, o nosso distinto pOIS ja e tempo de. tr�ll1al'm?s Com o tempo, porem, deixou-se A níea brasl·lelwra DtOs"ltabelecl-dacolega sr. Pedro Paulo Macha- I;OSSOS rapazes: pOIS 1St?, nao
o monarca arrastar pelo ca- K� .I

,do foi convidado a tomar parte �.cousa que se .f::ça em cima do minho dos vicios mais abjetos. Washington - (Inter-Ame- a proctssãona secção desportiva dêste jor- (da �la competição, como em
As admoestações da rainha: ricana) _ Foram anunciadosnal o nosso jovem conterrâneo FlonanopolIs e costume. I
Joana não fizeram impressão.] grandes aumentos na importa-sr. Édio Tonoli, aluno do 10 ano I Daquí, apelamos l�aI'a o ma-
Julgando os outros segundo o cão de mica do Brasil por um Rio, 15 (E.) - Segundo nonormal, do Instituto de Educa- jor .Martnho, pl'esldent� da
próprio modo de proceder, su�_/ porta-voz da Administração d� ticias ela capital bahiana foição. I F. A ..C., certo de que se:_emos I peitou da esposa e quiz forçar Economia Exterior, o qual Iri- ali restabelecida a tradicionalSábado último, o nosso Cl'O-, atendidos neste nosso apêlo --

i a João Nepomuceno, que era o zou, ao mesmo tempo, que em- procissão de São Francisco Xanista foi. credenciado pe�o o que é. o de todos os desportistas i confessor da rainha, a revelar bora os resultado.s da produ_ç�o vier, cuja imagem saiu à rua"Estado' e F_ C. D., atirn-de catarmenses.
,

! o que a rainha lhe tinha con- fossem bons, sena necessano pela primeira vez em 1686,mel�or desenvolver suas obri-'
_

Vamos .co�neçar, pois, já e I fessado no tribunal ela. Peni- I
intensificar ao máxi:n0 os es- quando grassava na Bahia a

gaçoes. tmnpo pala ISSO. tência. Nem promessas nem forços para atender a crescen- peste da bicha.
PH.."�.;êH--.;-.;�"�I---c

..

ãTé-·-dô--Brn_;ir �1��i�;�c��r�r��I�:E:�e�a��a�e��� i ��2��s���:r�.�.das ":" U�i- ''-iii-gPER-iiJi---íiTíís''IIV·d S
·

I: -

seus mais sagrados dever.es I O aumen�o .nas I�portaço.�s DO SEU FIGIDO'I a OCli: quebrando o ügilo da contis- desse estratégico mineral, taoI I
I Wasl�ington, 15 (U. P.)

_. são. Então, Wenceslao ma.n-limportante para a fabricação. E Saltarà da Cam. Disposto para Tud.t O Brasil, durante os sete PCl- (10U prender o atleta de Cristo de muitos instrumentos de co- Seu fígado deve produzir diariamente........., .........
dê L f' 1

'

I
- ..mel�>os mese� este al�o _

iscai,
e torturá-lo cru�lmente. Mas, municaçao e de eletricidade, um litro de bilis. Se a bilis não corre !i-A1\' IVERSARJOS cntr egou mais de 5 milhões d.e nem por isto, Joao cedeu. Fora reflete, naturalmente, a eleva- vremente, os alimentos não são digeridoePassa hoje a data aniversário do sacas de caré.aos _E�tados UIU-, ele si de raiva, o rei iniquo ção que se vem verificando na e apodrecem. Os gases incharn o esrôma-rev. cônego dr. Mcmfredc Leite, rl d 'lt d dos I

d' t d S b é
. -

d tre Vcclaos, segun O os ui Imos, a ., mandou atirá-lo da ponte que I produção brasileira ian e as go. o rev ma pnsao e ven .ilustre orador sagro e nosso cori-

I J t I t sente-se abatido e como que envenenado.terrâneo. residindo há longos anos �ornecidos pe a un a n er-
atravessa o rio Moldava em necessidades da guerra atual..

d C f' N h Tudo é amargo e a vida é um martírio.em S. Paulo. Arnertcana O a e. o mesmo
Praaa Foi no dia 16 de maio Washington tem acompan a-• o .

Uma simples evacuação não tocará aperíodo, a Colômbia entregou de 1383. do com particular interêsse os
causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.Transcorre hoje o aniversário -lois milhões e 630 mil sacas. resultados obtidos em cidadesIh

-

extraordinariamente eficazes. Fazem cor-
natalício do jovem Mozart Coe o,

Dessa forma, o Brasil está em- O bezerro brasileiras como Espera Feliz, diaplicado aluno da Academia de
rer esse litro de bilis e voc& sente-se 15-

Comércio. Por tão simpatico c corv- barcando café com destino a_?s Muriaé, Caparaó, Carangola, posto para tudo. São suaves e, contudo,tecimento. seus colégas lhe dese- Estados Unidos na proporçao de ouro todas no rico Estado de Minas especialmenteindicadasparafazerabilisjam, por nosso intermedio. muitas �le duas sacas contra uma em ••• Gerais. Tem-se observado não correrlivremente.PeçaasPílulasCarter.felicidades. relação à Colômbia. São Paulo, 14 (A. N.) sómente aumento na quantí- Nãoaceiteoutroproduto.Preço:Cr.S3,oo.
"Papouleiro" é o nome do be- dade mas também melhora na ��__�� -_ ••• '

__ • _ ..-.J
Prefira uma parte de seu zerro Z8?Ú mais ca�o do mun- qualidade do produto brasilei- 1TalelOSO diamantetrôco em "Selos Pró Doeute do, - eis o que divulga um roo I W I

Pobre do Hospital de Cal'ida-I jornal local. �sse aniI:nal per- A �ajoração recentemer:te
.

Goiania, 15 (Ao N.). - NoU.
de" e estará contribuindo para tence ao sr. Ricardo Pinho, fa-, anunciada nos preços da mica I CIaS procedentes de RIO Verde,flue' êle tome mais um pouco zendeiro em Fr,anca, ne.ste ES-! brasilei�'a foi encarad.a _co�o I ne.ste Estado, informam. que'
de leite tenha melhores medi- tado, que por ele engeítou a um estimulo para a indústria fOI encontrado nos garimposcament�s mais confôrto no quantia de um m.iIhão e .quí- : extrativa local, que assim po- do São Francisco, naquele mu
leito de s�frimento etc. etc ••• nhentos mil cruzeiros, oferta de atingir novos marcos e au- nicípio, um diamante pesando
(Campaha de Humanidade do sr. Francisco Maia, fazeu-'mentar ainda mais a sua já va- J 6 quilates, de cor Iilá, avalh

li o Hospital de Caridade). deiro também no sul de Minas. liosa contribuição ao esforço
I
d o pelos entendidos em um mi-

_o_o o_o...o...().-.o.-.()._.()....()._.()._.()._.(� de guerra. lhão e quinhentos mil cruzei-

CARTAZES DO DIA zo� ��lJ:-v��ea�eli�t���ist����' �'i��d� c���e�i���:c;;: }�id�:�
cão da Economia Ex enol' es- do Rio Verde" e é de notável
tá profundamente interess�da beleza.
e satisfeita com a grande llTI-

:=============:MISSAS

(lHE ODEON portancia da alta produção de
Amanhã, às 7.30 horas. será re- « '1 mica no Brasil. Disse que tan-zada missa em intenção à alma da

to as autoridades brasileirassaudosa sra. Alha Grijó Gutierrez, A's 7,30 horas
.

1
.

d
! como norte-americanas estãona capela do Ginásio Catarinense.

.

d t d tecnlco ar mUSIca os
.. -.-- - ................---.-.-.-.-..........---oN j CantinÚa em cartaz o molar e o os os

J k O kO • cooperando mtegralmente nosCamIsas, Gravatas, Piiames com John Payor, Alice Faye e ac

'd
a

,Ie. seus esforços para gara�tir umMeiasdas melhores. pelos me

A 'lo Sl'm era VI a_ fluxo adequado de mICa. do
Oores preços só na CASA MIS- qUI" Brasil para os Estados Umdos.CILANEA - Rua Traiano. 12

CINE JORNAL BRASILEIRO (3xS8), (Nac) Isto era necessário, concluiu,
-.

-

FOX AIRPLAN NEWS (Atua'idades) não apenas para apressar a vi-Mais de 10 mi hoes
Preços' Cr$ 3 00 200 e 1 �O Livre de Censura tóda final mas também asse-de duzias de ovos ..

IM'p'ERIAL g'urar um/stock de após guerra

re�,���'i�ESi;����nt-:cioS��u��i� C�NE « »)
�tla�e�e fazer frente às ncces-

nistro ela Agricultura, Q movi-
A's 7,30 horas:

mento de entrada de ovos nos
Um programa espetacular de ultimas exibições!

diversos Entrepostos sob fisca-
Hugh Herbert, Dennis O'Keefe e Constance Moore em

lização nesta capital, atingi�l a NOl'tes dD Cond-::Amais de dez milhões ele duzlas,
� 6Uno período de janeiro a l10-

1
.

vembro de 1943. Êsse total está Humphrey Boggart e Ida Lupino, no filme e etnzante:

assim discriminados: ovos d8 O último refúgiogranja 526.956, especial .....
4.683.967, mercado 3.436.004, COMPLEMENTO NACIONAL
fabrico 306.038, no total apro- Preços: Cr$ 2,00 e 1,50 Imp. até 14 anos.
ximado de 9 milhões de duzias. --

Foi inutilizado, por quebra e S.a Feira! SIMULTANEAMENTE no ODEON e IMPERIAL .
outros motivos, cerca de um Allan Ladd, Brian Donlevy e Veronica Lake em

Alba Grl· J·o' qufl.erreZmilhão de duzias. Capl-tulou sorrindo o

Em estabelecimentos indus- '

Hill

Renato da Rocha Gutierrez e filha, viuvatriais desta capital, sob insp8' Algo mais do que eletrizante!
dr, Ademar Griió, filhos e genros, con-cão do Ministério da Agricul-
vidam seus parentes e amigos, para afura houve a seguinte proc1u� Enfim, domingo. no ODEON e IMPERIAL, Mesquitinha e missa que, pela passagem de 10 aniver-ção: ovo em pó 1.600 quilos, Grande Othe]o em: � sário do falecimento de sua inesqulicÍvel ALBA, mandarãogema e111 pó 16.350 quilos, É

. O samba em Be'rll"m rezar, às 7,30 hor,?-s, do próx.imo dia 17, na Capela dQainda incipiente em nosso pa;'s
I Ginásio Catarinense.a industrialização do ovo. I

LIRA TENIS CLUBE -- Sábado, dia

o ESTADO Esportivol� João �ep()mUCeIlO, ']IUl'til'
santo do dia

I

Fazem aDOS boje:
sras. Clara Ramos .,la Luz, Ar·

gentina Oliveira, Maria Amélia
Cunha Alexina Lima Simas, Me
rieta dos Passos Garcia e Isolina
Regis; .

srs. Artur Capela e Cícero Ma
chado;
sritas. Eda Lurdes dos Passos

Maia. Cenita Maria de Sous?,.
Marina Seára Guimarães e Eugênla
Valente Ferreira;
jovens Rubens Lehmkuhl. João

Nepomuceno Makoviecki, M�r�o
Silva.' Ogê Ulisses Cunha e Hallo

Regis;
.

meninas Nisia Spoganlcz e Ce
cília Batista;
menino Osní Ferreira. HOJE 3a.feira HOJE

A ,

sorree»

Eulálio Celestino da Silva
e Luisa Silva

participam a seus parentes e

conhecidos que seu filho Osní
contratou casamento com a

srita. Júlia Barros.

Maria Júlia Barros Dias
e João Bernardino Dias

comunicam a parentes e ami
gos que sua filha Júlia con

tratou casamento com o sr.

Osni da Silva.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar, OSHI e - JOUA

confirmam.
Fpolis., 7-5.44

I Carmelo Prisco e Senhora Iparticipam a seus parentes
e amigos o nascimento de

I seu filho OMAR, ocorrido
a 11 dêste mês.

_ia tW:i4'!."'Ifi:'M( ..�

3 v.2

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar. trabalha em pr6)
de país inimigo. E, nesse ealIO,
ser' Julgado, militarmente. como
InimiJro do Brasil (D. E. MA).

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li'

INDICADOR MÉ,D ICO
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA Londres, pelo telégrafo (Por
Donovan Buch, da Press Infor

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouv.idos. �U1riz.- Garganta. mation Service, para "o. Esta
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Of'lalmo logia.

_ do") _ o. estado em que seCO�SGLT()H.[(J -, Felipe Schruidt. 8. Eas H às li! 1101'<1.s. Fone 12J9'j acha, atualmente a círculacãonESlI):E�CfA - Conselheiro Maíra, II.
. t'

.
" . 'd't 11mane aria germamca e e a

DR BIASE FARACO ord:� que um jornal sueco, es-•

pecíalízado em assuntos co-.:lTédico - chefe elo Serviço de Síf.illls do Centro de Saúde
merciais e industriais, acabai'DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE

A.'IIBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS de traçar alguns comentários
CO�SULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 bastante eloquentes a respeito.HES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648 Os aspectos básicos da mfla-IDdR. GUERREIR() DA FONSECA ção surgem imediatamente aos

olhos do simples homem das I1\1 É D I C O
.

.
.

"'

ruas que Gl:0 comparar ? acú-jCLf"!C\ nE ,HlrL'ros B ("ian('.\S, no�;,C\\.':\S I.>.� ,f']<;rJ,j;�; ,1�01:X('A� \�: ,11?_ulo de dm�elro em cllcula-,:'>í-:HK\S, coa.\(".'\.Ü, FH;.\DO, F:ST(>;\UCO .. lUX�, \c\r{j��,s-, (L�hl..-\S .H'lIG.-\o .

çao com os géneros e mercado-CO:\':':;CLTóHlO - Felipe ;-;('111111d •. -,0t ,2 .�s. 4d) ,� " ,,' d' ,., ..nES1])f�'\C1A -- Es"e:,es .Iún íor - l/D - Elor ianópolrs. ll"Ll'.H)'\E - .:\J 764 nas isporuveís, ve ao pnmeI-'['O('OS 0" dia., peja manhã em Palhoça e Santo Amaro.
. - ,

. ro relance que a desproporção0, chamados à uarde ou 11 noite c'�e"em _

s�r feitos p:;r m terrnédio do Far1l18., �

.('('tll'co Armando dAcamporu 'IO·a F'a.rrnácta Sao LU12, n� , ';lhoç·a. entre eles reduz o poder aqur-�enti" chamados a qualquer hora do DIA ou da XOl'lE.
sitívo da sua moeda .. o. públi-

DR. ROLDÃO CONSONI co germânico já se esqueceu
não só do valor nominal do
marco como já desespera de
uma compensação futura. O
único meio de conter o movi
mento generalizado de trocar

! dinheiro por mercadorias reais,
.até agora encontrado pelos na-DR. MADEIRA NEVES ftZist�s foi o de proibir a osten-I,• . . . . OS OLHOS açao de jóias, quadros, ínstru-MediCO especialista em DOENÇAS D

_
mentos musicais, etc... Neste ICurso "e Aperf'e

í

..oamento e Longa Prática no Rio de Jancn o

t· d _
,

,.ONIiUL1'AS - �Pela manha: drartamente das la às 12 hs .. à tarde, excepto aos I �en, 1 O, O pOVO alemao e leva
,<lIbadoa. das 16.30 às 18 hor-as - CONSUVróRIO: Roa João P1Dto a. 7, sobrado - O a esp�ra�ça d,e obter a pr�-
�'()oe' 1461 - Residência: Rua Preaídente Coutínho, �S.

. 'I ÇOS. razoavels'd gdeneros de pri-. .

..J.__ mell'a neceSSI a e.

O-R' -M'-ARIO WENDHAUSEN I
Todos os sinais são de que

•

. . �s finanças tê:rI?- de ser susten-
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Memcma da Universidade do Brasil) tadas por melO de empréstí-Ex-Interno do Serviço de Clínica Médica do profe�sor Osvaldo Ollvelra. médico do

mos sempre crescentes desdeDepartamento de Saude
.' . '.. .

CLINH":j\ M f;:DICA - Moléstias Inter-nas de adultos e crianças, CONSULTóRIO que a, I�ceIta n�clon3l1 InICIou
e RJ<JSlDENCIA: Rua Felipe Schmlllt n, 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18. um rápido declive. Estes fatos
-----------------------�.-.'---- são igualmente visíveis das

DR. ARAÚ J O próprias estatísticas do Tesou-

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, CARGANTA 1'0 germânico, mostrando que. durante os últimos meses deEspecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
1943 a dívida nacional aumen-CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde. rias 3 às ti
tara cêrca de 50 ':{ em relacãoRua Vitor Meireles. 24. Fone 1447
ao ano anterior, no- decurso'do i

DR. ARMANDO VAtÉRIO DE ASSIS mesmo período, e que em agos-:
to do mesmo ano o aumento

Hospital dessa dívida atingira a cifra
de oito e meio bilhões, isto é

1.444 uma quantia mais de quatro I

vezes maior do que em agosto Ide 1"939.
Dois aspectos significativos

dessa dívida podem ser salien
tados. Primeiro, que 56 por
cento da dívida germânica
consiste em empréstimos a

prazo curto, de modo que em
cada mês o Reíchsbank deve
perder-se em tôda a sorte de

��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''-''"''''''''''w.wmedidas e recursos para suprir
o vencimento regular de 20 bi
lhões de marcos. Segundo, que
além de forçar os territórios

! ocupados a auxiliar as rínan-
I ças do Reich, por meio de cus-

I tas de ocupação, a máquina fi-
I naneeira nazista obrigou êsses
I territórios a se constituirem

.
seus credores. Desta maneira, I

Ir�;::Kli���r?i:�����il i:;';
I Nova York (SIPA) - Os recebeu e dirigiu a transmis�

«Salão americano( operários da General Electric são.
Company, que construiram as Não podendo os referidosRecentemente instaladO potentes turbinas e os outros operários assistir pessoalmentel'lesta capital, para ondu- aparelhos eléctricos de impor- á cerimônia do lançamento, tilação permanente, equi- tância vital para o formidável veram pelo menos o prazer depado com todo conforto, C O U r aç a d o norte-americano vê-la da fábrica e admirar ojá está funcionando o I'Missouri", viram, em Sche- futuro rei dos mares ao desli�"SALÃO AMERICANO". nectady, por meio da televisão, 'zar majestosamente até ásito li rua Visconde de O lançamento dêsse vaso de água. O estupendo couraçadoOuro Preto, n. 2 (ao lado guerra, no momento em que se de 45.000 toneladas, navegarádo "Belo Horizon te"). realizava a cerimônia, em No- impulsionado por turbinas en-
va York. grenadas, criadas e fabricadas

� , . _
! p�la empreza citada, que tam-A sess,,:o espeCIal de teleyIs�o bem fabricou os principaisda estaçao WRGB da propna I
quadros de distribuicão os

empreza, realizou-se em com- centenares de motores � as' lâm
binação com a estação WNBT padas, os cabos, os apa�'elhos deda National Broad�8:sting �om- rádio e muitos outros apareparly que transmItIU dIreta- lhos elétricos de que está provi�mente as imagens com seu I do o gigantesco barco.
aparelho televisor, do próprio I Deu-se iníCio à construçãolocal do lançamento. A esta- da nave cujo comprimento to�ção auxiliar da General Elec- tal é de 268 metros nos estaAo tentar esqulvar�!Je às determl· tric que está situada a mais de leiros da armada d�s Estadosnacões dos órdo8 de Estatística Mio 1 quilômetro e meio do apare- Unidos, em Brooklyn a 6 de!itar.. uma peS80a revela o �ne �: lho transmissor principal nas J'aneiro de 1941 S gun'd caI-j,nlmlgo

do BrasiL E parI. 08 miml· '_ ..: e o
&,08 do Bralll a lei 6 tntJ�s:fvel I montanhas de Heldelberg a 19 cuIas nao-oÍlcIals o seu custotu, J, M.)_,

,

ql,ljlômE)t�'os de Schenectady, é de 100,000,000 de dótare,s�

Inflação na

Alemanha

CIRURGIA GERAI, - AVI.'A CIRUJWIA - �lOJ,f;STI1\S D,E SK\',J:lOHAS - PARTOS
Formado pela F'acu.ldarte ele MeclicJl�a n�. UnJversl(l,,�,e d� Sao P�ulo, :ll1ele fOl

Assíste.rte por vár-ios anos cio Serviço Cnú r gJCO do PJ of. Al íp io COl I ela ,Neto.
"

Ciruiz ia do estômago e vias b il ia res, 111 te-stu:oS' delgado e grosso,. t iróide, � u�s.
hl'() 'tat: bex íea útero OVál"'jOIS e tr-ompas. Varicocele, hidrocede, var-izes e hérriia.I' � • -o "

CO!\SUL'fAS:
elas 2 às :5 horas à Rua Felipe Schm ídt. 21 (altos da Casa Para íso j . 'I'el. 1.598.c

RESIDftKCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. 1\1/64

Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E A�ULTOS .

í'OXSUI,'l'úHIO: Rua Nnnes 1Ilachado, 7 (Edifíci.o S. F i-ancisco ) , lone

Consultas das 10 as I:! l', das 14 as 15 horas
,

RESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

Dos

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO I

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Ji'(.)rmado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

ClInlea médica em geral, pediatria. doen

çaR do sistema nervoso, aparelho geníto
urllllárlo do homem e da mulher

A."slste. Técnico: DR. PAULO TAVARIilS

Ourrso de Radíologta Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (S110 Pau

Io): Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Ralo X - Electro·

ear<illografla clínica - Metabolismo ba·

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de f1sloterapla - Laboratório df! micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. SAULO RAMOS
lilspeciAl1JJu em lpoléstlll8 4e eenbo71U1 -

Part08.

ALTA CIRURGIA ABDO}lINAL: e<ltl)..

lllalr0, ve3icllla, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

DO PERtNEO - Hérnia., hldrocele, v..

l'I<.,"Ocele. '.l'ratamento eem dor e operação
de Hemorroldes e varizes - Fracturfll!:

aparelhO<! de eêsso. Opéra nOl! Hospltaifl
4e FlorianÓpol1B.

Pr.ça Pereira e Oliveira, 10. Fone. 1.001.

Horário: D•• 14 lts 16 hor..... diariamente.

DR. AUR�LIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
plllmonar, úlceras gástricas e duo
dl'llais. câncer do estômago, afe
r;ões das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos m�der-

nos e eficazes desta moléstIa
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e R�ios
Ultra Violeta. Tnfrazon-Terapla
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

I
.*",,_ IelefQJu# U7�

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Senho

ras - Vias Ur-márIas.

Curso de especia lízação ele Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culelade ele Medic ina de São Paulo.

Tratamento especial izado, méelico e

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

trompas, etc.) ,

Cura radical das inflamações dos

Preços módicos e

serviço garantido

ALVARO RAMOS

�---------��---------�
EDITORA GLOBO

apresenta suas

ÚLTIMP...S NOVIDADES
VENTO SUL, de Norrnan Douglae, Pela la. vez, no

Brasil, se traduz êste famoso romancista ccn-

temporâneo $:W
OS THIBAULT, ele Roger M. du Gard. Prêmio No-

bel. Considerado a maior tradução do ano. Em
dois volumes - .

. . . . . . . . . . .. $(�0
A QUADRAGÉSD1A POR'l'A, de José Geraldo Viei-

ra. Apontado como um dos nossos melhores
livros dos últimos tempos : $23

F'fWNTEIRA AGRESTE, de Ivan Pedro de lHar-
Uns. Romance realista que suscitou ruidoso
"caso" literário $l3

LETRAS DA PUOVíNCIA, de Moysés Vellinho. Um
vigoroso e penetrante livro de crítica e ensaio ��U

VIDAS DE ES'fADISTAS FAMOSOS, de Dana e

Henry Thomas. Vinte curtas biografias de
célebres personagens da História $'20

GRANDES CATÓLICOS, pelo Pe. Claude William-
sono Absorvente antologia de 46 biografias de
expoentes do catoltcismo $30

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

HISTÓRIA DAS GUANDES ÓPERAS, de E. New-
mau. Personagens, enredo e movimentos mu-

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

qualini. O que viu e ouviu um repórter em via-
gem pelos EE. UU. e Canadá $16

NO GALPÃO, de Darcy Azambuja. A 5a. edição
dessa coletânea de contos premiados pela Aca
demia Brasileira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $l.)

A HORA ANTES DO AMANHECER, de Somerset
lVIaugham. 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 .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $15
PORTEIRA FECHADA. de Cyro Martins. Um belo

romance focalizando o drama das populações
martinais gaúchas $1 ;;;

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

_ .

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO BRASILEIRO.
Obra de consulta imprescindível - no escritó-
rio, no lar e na escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $00
Pedidos às livrarias, ou velo reembôlso postal - sem

aumento de despeza.

anexos (Ovários, trompas). sem ope

ração). Tratamento ele todos os dís

túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos. por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Urett'oscopla
- e de laboratÓrio.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Fone: 1.683.
,Residência - Rua Tlraden tes 7

(Sobrado).

OR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

$3

. 'trurg1a e Ortopedia, CllnlC8 e CIM>r1tla
lo t{)l'ax. Partos e doenÇ8J!l de eenbora...

::::ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
'lamente das 15 às 17 horas. RESID1!:N
'1 A: Aj1Il.lrcrJt-. Alvim. llfl Fm,. 71H

DR. REMIGIO
CLtNICA M1WICA

Moléstias Internas, de Senhoras @ CrI·

.nças em Geral. CONSULTORIO: Rua

"eltpe Schmldt - Ediflclo Am�ma Neto.
lõ'one 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SIDmNCIA: • Larqo Benjamln
Constante, 3

HELENA CHAVES SOUSA
IilNFlIlRl\DlmA OBST11lTRICA

(Parteira)
DIplomada pela MaternJdad.

de Florlan6pollll

hOi'a

Praça da
..
BlUldell'a, III - .ob

(�tf«Q IAr.O 11 4' Malq)

EDJ(ÓES DA LIVRARIA DO GLOBO
Rua dos Andradas 1416-Caixa Postal, 349-Porto Alegre

J
I

I i.

I
I I

)
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o eSTADO Terca�feiraJ 16 l2e Maio d. '944
�iII'Ffj7B·iii,··�;e I • ...,.",.' _ -

Formidavel liquidação de MAIO na conhecida e barateira
. Casa Yolanda filial, ·à Rua Felipe Schmidt, 2

Grandes reíuçõ es nos preços, Eco norrusern o vosso dinheiro com orando este mês na Casa Yolanda Filial.
Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso variado sortimento:

TECIDOS ' Chitão, artigo superior . . . . . . . . . . . . . . . 5,JO .

Pasta Colgate, pequeno .

Voil estampado mt. 4,00 Crepon para quimono 7,50 Pasta Colgate, grande 4,00

Vo il estampado 4,50 Pelucia lisa, reclame 5,80 Pasta Lever 3,30

Voil estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,fío Sabonete Carnaval caixa 4,2)

Peterpans (reclame) 6,00 Pelúcia estampada Ivone 7, \0 Sabonete Dorly
" 4,50

Voil suísso 7,00 Pelucia com bonecos 7,00 Sabonete Lever 6,00
Voil suisso (artigo superior) 8,00 Cachá, artigo bom '. . . . . . "10,00 Sabonete Eucalol 6,00

Voil rornain 9,00 Cachá, artigo superior 11,00 Sabonete Gessi , .

.

. .•. 6,00
Linho liso, todas as cores . . . . . . . 4,50 Casemira para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo ,., .

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

Linho estampado com 80 de largo . . . . . 7,00 Casemira pa,ra casacos, art. extra 55,')0 Sabonete Vale Quanto Pesa .

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

Fustão branco 7,00 Brim Kaki 7,50 PÓ Ladi t •••••••••••••••••••••

Fustão estampado 9,00 I C.A�[A E ll[ESA PÓ Coti pequeno .

Fustão estampado artigo sup. 10,'JO Colcha para solteiro 28,00 Pó Coti grande .

Peterpan (artigo superior) 12,0") Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,0) Pó Emerand de Coti .

Tecido listado 7, JO Colcha para casal, artigo bom 35,00 Pó Suspiro de Granada grande .

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

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

Tecido c/aviões 8,00 Cobertor para' solteiro 24, "0 Talco Eucalol médio .

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

.

'I'obralco estampado 7,00 Cobertor para solteiro 28,00 Talco Ross médio .

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

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

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

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

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

Opala lisa, todas as cores :........ 5,Go Algodão Minho 40,00 Rouge Roial Briar .

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

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

Opala suíssa Matarazzo 12,00 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. "32,00 Baton Colgate 1
••••••••••••••••

Opala branca, 1 mt. largura "15,00 Cre(one Lençol 6/4, branco. . . . . . . . . . mt. 12,00 Creme Co ti .

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, em cores. . . . . . . 13,00 Fixbril .

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

Opala estampada Ivette 12,ov 2 mts. "20,00 óleo Cecy .

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

Percal para camisas . . . . . . . . . . . . 5,00 2,20 mts. 22�oo óleo Royal Bríar .

Tricoline, reclame 7,00 Cretone Carioc-a 10/4, branco, largo óleo de Lima .

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

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

Tricoline, com salpicos "12,50 2,20 mts. 24,oq 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 Cret.on e 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. bo� . . . . . . 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 22,00

Brim fantasia 5,00 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 bom 7,00 Riscado enfestado para colchão " 9,00 Meias Paulistas para moças 5,()0

Brim Singapura
" 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem . . . . . 8,o0

�

Br-im Superior :..... "10,00 superior . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12,00 Camisa de meia grossa, mallga comprida 15,00

Brim Estalingrado "12,. 10 Atoalhado branco e em cores, enfestado
" 12,00 Crerne RugaI "....... 8,50

Brim Sebastopol �'15,( r) PERFUlllARIAS Casacos de malhas para crianças . . . . . . 10,00
Brim Caroá ,,"

" 12,00 Pasta Kolynos ".. 3,30 Blusas de meia para criança, art. inverno 12,00

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

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

Perca"a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as Estrêlas de Cinema de Hollywood
descobriu UI11 método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antíestótíca. Esta descoberta chamada
l<'ormode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - iio
Venda sob prescrição médica

J

A sala mais silenciosa do mundo -.c••c.c.cc••••c.c.cc••HtM••c•••ccccc.ccccccc••c.c�

Nova Iorque, 14 (S.D.A.C.) voz tal como é na realidade,.1 OIS'CO""/S li_ "A sala mais silenciosa do isto é, sem as deturpações que
mundo", construída eêpecial- geralmente existem nos am-:
mente para medir, com toda bíentes comuns. : ! "

exatidão ° som e ° funciona-I O silêncio desta sala é tão : '. •

_ mento dos aparelhos de ráC:U0 abs?luto que ° visitan�e. pode I :
e sonoros foi o tema de um ín-j ouvír os rumores quasi imper- •

forme interessantíssimo que o' ceptiveis produzidos pelo fun-j:
Dr. Harry S. Olson, engenhei- cionamento �al�itante da vi-: As mais famosas músicas, com os mais
1'0 dos Laboratórios RCA, apre- da do seu pr.opno �orpo. . I-sentou à Sociedade de Enge- O sngenheíro acima citado famosos artistas.
nheiros Cinematográficos nos informou que o objetivo prin- c U"LTIMAS NOVIDADE� IEstados Unidos da América. cipal desse compartimento é:
Com .um cenário de aspecto obter a maior variação

POSSi-l- N RAD IOLARextraordinariamente fant�st.i- vel de
. qualidad�s _

acústicas a cc »

Ico que mais parece o cenario com a maior perfeiçâo em con-
R T

-

6de' um drama que laboratório dicões normais. !
ua raJano,

científico a sala livre dos sons Esta sala é um laboratório:
é apenas' um dos mu�t?s ele' acústico fle�ivel destinado a�_.c.c.cc•••ccccccccc.ccccc.ccccc....

mentes dos Laboratonos da provar os microfones emprega-
Rádio Corporation of América dos na transmissão de rádio,

para o estudo dos fen,ôn:enos p e I í c � I as cinematográfica?,
relacionados com a acústica. I etc., aSSIm como, pa�a exp�n-
A pessôa que visitar esta sa- mental' as grandes mstalaçoes

la tão extranha poderá ouvir, I reprodutoras de som em dife

pela primeira vez sua própria I
rentes ambientes.

CONTINENTAL

SE;'�AS
BAR-E ftRMftZEM ORI[NT( padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da
.

Casa SANTA BOSARua V. Meireles. 11

PETISCOS - RolI-mops - Herrings - Pickles - Cama.

rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de

tainha fU.madas - Pernil - Posteis - Empadas -

Salame - Peixe frito, etc. etc.

Diariamente recebemos novidaces
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FON'E 1514

"iR m

" 2,20

1,/.::)
3,50
4,50
4,50
1,80

'

6,00
9,00
12,00
9,00
3,�o
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
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50
4,50
6,;)0
15,00
10,50
6,50
8,00
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2.500 aviões tomam parte na ofensiva
��ÁPOLES, 16 (UM P�) - REVELOU·SE QUE CÊ,RCA DE 2v500 BOMBARDEI· r
ROS E AViõES COMBATE ALIADOS ESTÃO COLABORANDO COM PLENO

ÊXITO NA OFENSIVA DESFECHADA PELAS FÔRÇAS BRITÂNICAS� NORTE·
AMERICANAS E FRANCESAS, NA ITÁLIA.

Foi suspenso o padre Orlemanski
sprill6,"fjeJd, Massachussetts,

I �l1�nski. em entrevista col�tiva I delegado .apostólico. O padre .

16 (U. P.) - O reverendo a Imprensa, declarou: FUl a Orlemanskl celebrará amanhã,
, Stanislaus Orlemanski foi no- Moscou para ver o que poderia a missa em sua igreja· como
je suspenso, indefinidamente, fazer pela Igreja Católica na de costume.

[de suas atividades como páro- Polônia, Ucraina e Rússia 'Moscou, 16 (U. P.) - A ím-.

A �. f
.

d
.

d co, pelo bispo Thomas Oleary, Branca. l\Ias estou sendo cast i- prensa de Moscou dá grande

S enlermelraS I OI enUn(li'.I O ao
pouco tempo depois de regres- gado por fazer alguma coisa destaque ao incidente surgido

d II
'r. de seguranca sal' à pátria, depois de sua mui em prol de minha igreja. Se entre o bispo católico Olear)'

a reserva Rio, 15 (C. M.) _ O procura-
crtticada missão em Moscou. Stalin souber de fatos como e o padre Orlamanski, que vi-

Ria, 15 (E.) _ Segundo o dor do Tribunal de Segurança, Anteriormente, o bispo declara- este, ficará irritado e perdere- sitou recentemente o marechal

diário da Diretoria de Saúde, sr. Macfrowell da Costa, apre-
ra que aqueles sacerdote havia mos o que haviamos consegui- Stalin. Como se sabe, o bispo

o ministro, em/ nota de 10 do sentou denuncia contra frei abandonado a diocese sem per- do". O padre Orlemanski m08- Oleary decidiu punir o padre

corrente, declarou o seguinte: Gariger Ritajans, de nacíonali- missão requerida quando ef'e- trou, então, aos jornalistas, Orlemanski, submetendo-o a

"a) _ As enfermeiras não te- dade holandesa. O acusado pro-
t1l0U a viagem, com vasta P'-I- um documento dactilografado certas sanções disciplinares

rào graduação ou posto militar fessa a religião pre-Inocencio blícidade, à União Soviética. O 0111 russo e assinado por Sta- alegando ter êle tr'a.nsgredido
mas tormarão um "círculo à e tem sua atividade em Angr reverendo, ao regressar decl:i- lin, que, segundo disse era "a as normas eclesiásticas. Nos

parte" e dentro dele terão .1, no Estado do Rio. O réu, se-
J'OU que esperava ir a Wash ing- base para nosso acôrdo sôbre a meios de Moscou, afirma-se

hierarquia da classe _ 3a 2a e gundo reza a denúncia, teceu ton, oportunamente, afim de liberdade religiosa na Rússia. que, se for positivado que 0

1 a. b) _ As enfermeiras farão comentários desairosos contra informar "ao meu govêrno sô- Stalin - acrescenta o entre- gesto do bispo Oleary em rela

suas refeições no mesmo local o art. 124 da nossa Constitui- bre a conferência que mantive I vistado - desejava tornar pú- ção a Orlemanski reflete uma

que os oficiais, salvo se medi- ção, artigo êsse que trata da com Stalin".

I
blico o acôrdo, mas concordou predisposição da Igreja contra

das de ordem geral e militar Estrutura da Família Brasilei- S})rillg'fie1r�, ;vras�achussett3, em pe�mitir que o pad,re 01'18- Mosc�u, sofrerão com isso as

ímpuzerem o contrário. c) ra. Declarou publicamente, que 16 - O padre Stamslaus Orle- manskI o mostrasse antes ao relaçoes entre os dois poderes.

As recompensas e sanções a o casamento civil nada valia.
---'----

lhes aplicar serão as previstas Além disso, atacou violenta

para os oficiais" .
mente a Rússia. Inglaterra P.

== Estados Unidos, denominando
Aumento de venci- as de nações imorais. Por fim,
mentos da Fôrca segundo apurou o inquérito,-o
Poilelal. de S. Paulo acusado procurou por todos os

meios embaraçar a ação da Le-

O sr. ine.trventor federal 'do gião Brasileira de Assistência. F R I E I R AS,
Estado de S. Paulo, dr. F'er- O processo foi remetidc ao JUIz
nando Costa, assinou o decre- Pedro Borges, quê o julgará em NU N C R EXI STJ U I G U � l

'

E S P I N H A Sr E TC.

to-lei n. 13.873, aumentando, a primeira instância.
O direito dO V·' E V'��t�ll��,l�sd�;I����t�� �I�� I proJe�ão de

-

!ilmes trabalhador doente I a� a uropa
, .

I lute-e-sete túneis
Oficiais da Fôrça Policial, os

I � InstItut� Breeil-Eetados Rio, 15 (E.) - O Sindicato I RlO, 16 (A. N.) - Na próxí-] d·lnameltad
quais passaram a perceber:

Uriidoe Iara exibir, para dos Trabalhadores na Indústrh'lma quinta-feira, embarcará, OS
Segundos-tenentes, Cr$ ....

seus associados hc:ie, às �,30 de Fiação e Tecelagem de Bra- com destin<: à Europa, dom Pe-

1.400,00; primeiros-tenentes
e 7,30 �o:as, os h!mes czrie- gança, consulta se os emprega_! dr? d� .orleaes � B:r.:.agança, qu= Zurique, 15 (U. P.) - O jor- ..

ors 1.700,00; Capitães Cr�; matogra/�cc:s segum�es: dores são obrigados ao pag""1
vat v:sl�.ar sua Irma, a. duquesa nal "Corriere di Ticino" reve-

r

2.250,00; Majores Cr$ 2.750,00; Aj Noticies .do DIa n. 241mento do salário ao empregado i
de Bi agança, que se encontra 1� que o pátio de cargas da es-

Tenentes Coronéis, Cr$ B) O Vequeiro doente, até o trigésimo dia do
\ presentemente na Espanha \:J tação de Bolzano foi completa-

3 300 C "C $
C Pron to Socorro. seu afastamento do serviço. 1,.1,'1 sua. outra irmã, condessa de mente destruido por efeito do

,

. ,00 e oroneIS r� P
.

4.000,00. O O'·
· rormou ao consulente que o

I aris, que reside na Suiça. último ataque aéro norte-amo-

(Do "Sentinela" órgão da 1· aniversáriO Conselho Nacional do 'I'raba- P-�f'�t"-"""""'dw..J�11
ricano. Ao mesmo tempo, aqur-

Polícia Militar do Estado do d I B lho. e.ntendeu qu� I_Ienhum dia- re el O e OlliVI ,e 1e diário indica que 27 túneis

Paraná de 10-5-944). O • • POSItlVO legal exíst.ía, ao tempo Entrou ontem no ,gozo de 30 d'
da linha Verona-Brenner f'o-

d d
. - 'S" las

di
.

a ecisao que obrigasse o em-. de licença o s r , Arnaldo Douat ram ínamítados . por "parti-
capitão do porto Rio, 15 (E.) - O Instituto dos pregador a pagar ao emprega-I prefeito de Joinville.

'

sans".

de S. Francisco Bancários comemorará em 011- do afastado do serviço por do- L
.

I C
A Nápoles, 15 (U. P.) - A

O capitão de ccrve to Ccr-los Luiz tnbro O seu 10° aniversário ten- ença O salário integral ou mes-] ourlva aOUtra emissora local anunciou que
Duque Estrada foi designado para do os seus dirigentes organiza- mo depois do 310 dia do afasta-I Transcorre hoje a data natalícia

coincidindo com a nova ofen�
o cargo de capitão do porto de do um grande programa come- menta do trabalho se caracte- do nosso distinto corrter rôeieo e

síva aliada na Itália, os patrío-
Sã.o Francisco, neste Estado. .

I' I'
. b

.� W"' - __••-.-, - moratívo o qua HlC Ul a lllau- za a obrigação do Instituto J, .rilhan;íssimo confrade, sr. Lou- tas intensificaram a sabotaaem

Tt"veram medalha guraçâo de várias cidades e vi- que o empregado estiver filia- rl�:lnCdoamQerda. t .

d «p 't .

contra as rodovias e ferrovias
las bancárias. Haverá também, d d '1""

' r a Orla o a a rIa»,
O e pagar o aUXI 10 pecunia- o {(Estado» e o «Diário da Tarde» q�e servem ao norte da Itália,

de dl-sun�a-o
uma reuniã_o d.e delegados, e�ei.- rio por doença. I-nde

revelou as multifárias faceta� afim-de causar dificuldades às

\I tores dos Sindicatos Bancártos. do seu talento, ingres90u 9.S. no fôrças germânicas.
--

1Realizar-se-á,
também, um con- Exonerado fu.ncionalismo .

estadual, em cujo

Foi concedida aos cidadãos clave de delegados e principais
sero ocupa hoje o alto cargo de Em tôr"e de

Celso de Moura Branco, Carlos agentes do Instituto nesta ca- Foi concedida exoneração a Celso I d}re.tor do D.apartan:e�.to de Esta· Monta n-ez
. I' . - Capudi dos cargos de tradutor

hstlca. Escr itor de IdeIas nobres e

de Moura Bezerra, FranCISCO pital. As solenidades serao público e
.

t' t d J' d
altas e senhor de um estilo vibrá. Montevidéu, 16 (U. P.)

o, F
.

In erpre e o UlZO e'l .

f '

Neves e tavio erreira a 111e- abrilhantadas com a presença Direito de Joinvile.
tl e lncon. uridível, a.s , goza de Notícias de Buenos Aires indí-

dalha de distinção de 2a classe do presidente da República e �:lrgf con�elto em nossos círculos cam que ,'3, diretoria do "Gimna-
como recompensa do serviço do ministro do Trabalho. Prefeito de Jaguaruna mte ectUQls.

--------------- sia y Esgrima" e do "La PIa ..

prestado em 30-6-42 quando, O 2' ten. da F. P. E. sr. Olivério 15 av.-o-es' ta" recusaram a propo"'ta dU'11
.

d
,.. or:AdâU-itõ

......

·Bote.hÕ José de Carvalho foi nomeado, em
'" -

com rISCO a suas propnas Vl- comissão, prefeito do município de ' ," I
clube brasileiro, que oferecell

das, salvaram a da senhora Lí- Está sendo esperado nesta capi. Jaguaruna. Londres, 15 (U. P.) Du-, cinco, mil pesos l)ela tral1sfe-
.

d C R
.

G b I' tal, no próximo dia 21, o professor t
- I

gla e amargo aja a ag la, dr. Ado,ulto Botelho, diretor do
ran e a? op�raçoes �,ealizadas rência de Montanez, durante

prestes a perecer afogada, pr6- Serviço Nacional de Doenças Men. FRACOS e
ontem a noIte pela Luftwaf- um ano. Caso decidisse f· ..

,

. t' 1 d Pt· fe" s
A

b e G
�

B t h
ICctr

Xllll0 ao rapIc 1e e on ,a talS. ANEMICOS ,o�' a ra- re a.r: a fo- com o referido jogador, o inte--
Cruz, em São Francisco - 8an-

Avanc;ando em TOMEM la!ll ,derrubados 15 aVlOes ger- ressado deveria pagar mais
ta Catarina.

(Ontr a ..ofensiva Vin�o Creusota�8
mal1lCos. 1.400 pesos.

b��I�d;
..· ·-· _· ·

Nova Delhi, 16 (U. P.) -As
"SILVEIRA"

.,..,._ _ -"'_ _ _ _- -_ _ _--

Jorge: Ama dO fôrças aliadas conseguiram re- Grande Tónico

Lisboa, 16 - A polícia pro- conquistar os planaltos de Ko- -

cura prender Pereira Gomes, hima, que constituem a chave No Forte Knoxautor do livro "Esteiros", um das defesas nipônicas na zona

dos mais discutidos livros em de Kohima. Informações auto

Portugal, recentemente, cuja rizadas acrescentam que as

literatura, diz-se, é influen- fôrças aliadas prosseguem
ciada pelas idéias do escrit.or avançando, em sua contra
brasileiro Jorge Amado. Perei- ofensiva, contra os nipônicos,
ra Gomes foi gerente da Com- na região oriental da Índia.

panhia de Cimento "Tejo". A

nota da polícia diz qúe é um Para o porto do
dos chefes comunistas da re- Rio Grande
j?;íão. Sua mulher foi presa e Porto Alegre, 15 (A. N.)

será mantida na prisão até êle Já está em poder do interven

ser capturado pela polícia. O tor federal vasto plano destina

comunicado policial declara do a melhorar o aparelhamen
que por uma carta a seu mari- to do porto do Rio Grande. Se

da a sra. Pereira Gomes reve- rão despendidos nesses traba�

Jou ser f?y.a Gqm'pljc�. IUJ,os 1 mHhões de cruzeiros.

Florianópolis, 16 de Maio de 1944

F'ort Knox - EE. UU. - 1G
(U. P.) - O btigadeiro general IMilton de Freitas Almeida, co

mandante das fôrças blinda
das-motorizadas do Brasil, che
gou aquí, para uma visita a

esta base de instrução norte"
americana. Êsse militar bras:·, I

leiro estudará a organização da
mesma, afim-de utilizar o sis- Itema nas bases brasileiras. O
oficial brasileiro está sendo

Iacompanhado pelo major Re-
nato Imbiriba Guerreiro, pelo
major Arcí Rocha Nóbrega J

tenent� Ale»car. """"' .-.,. ...._..:

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS/

SANGTJ�JNOT__

Contém oito elementos tôniços
Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arsen\ato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Deplwperfldos,
Esgotados. Anêmicos,

Magro!', Mães Que Criam,
CrIançaS R;tquitieas rece.
berão li tonificação geral

do organismo com o
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