
Atividades de embarcavões de todosoftll",
'4 LONDRES, 17 (U. P.) -- SÃO CONSIDERÁVEIS OS PREPARATIVOS ALIADOS PARA A INVASÃO DA cQsrr� EU�R(WÉ A

DO ATLÂNTICO. FOTOGRAFIAS ALIADAS� APROVADAS PELA CENSURA ANGLO-NORTE-AMERICANA, D�IX�M. �E�TRlE·
VER A GRANDE ATIVIDADE, QUE SE NOTA EM PORTOS DA COSTA MERIDIONAL DA INGLATERRA}. tlBSERVA-SE,
NAS FóTOS, EMBARCAÇõES DE TODOS OS TIPOS� EM EXERCíCIOS OU EM MOVIMENTO DE EMBA�QUE E DESEM.

BARQUE. FORAM, ASSIM� CONFIRMADAS CERTAS INFORMAÇõES, DIVULGADAS PELOS ALEMÃES, SôBRE INTENSOS
PREPARATIVOS NO SUDOESTE DA INGLATERRA, PARA A INVASÃO DO CONTINENTE EUROPEU.

Cburcbill fará
declarações
Londres, 17 (U. P.) -- Espe

ra-se que Churchill faça im

portante declaração, sôbre as

relações exteriores, na próxi
ma semana. A declaração de
Church ill será externada pe
rante a Câmara dos Comuns e

I
terá base nas decisões adotadas

por ocasião da conferência dos

H. 9110 primeiros ministros do Impé-
rio.

��------------------------------------------------�----------��-------�----------------------------------�------�--------

Executando o «Plano Rommel» Colunas chios A situação na Bolívia
avan�am A

La Paz� � 7 (U. P.) -- ° go- tá em andamento, e que as

17
vemo boliviano deteve e envia- conversações entre o enviado

.

Chung-King, (U P) , ,

Q t- ler 'coiun�s de
ra para campos de concentra- do Departamento de Estado e

ua 1'0 poc er osas cão numerosos elementos de .esíd tV-III'tropas chinesas estão avançan- '.. _.
"

.

o pIesI en e 1 aroe pIosse-
-

A .. A fílíacão nazista. Entre os detí- O'uem Em Washington os jor-do sobre a fronteira da Birrnâ- '. b ' ,
• dos figuram elementos de proa nalistas interrogaram secrnia ao Ionao duma frente' de A . _

- o re-
,

'11
to

t d
.

da Colônia alema, professores, tário Cordell Hull sôbre a si-
cem HlI .las ao oes e o no f

.

dei
. . -

Q
,. azen. �Iros� com�rcIantes e m- tuaçao, tendo o chanceler res-

Salween. ;!m comul1lcad? Ch� d.ustnals, ínclusíve o milioná-' pondido: "A política dos Esta-
que uma TOrça atacante irrorn no Bernard Gasser Referindo I d Uníd I

-

'B]'
peu no espigão das montanhas se a essas prisões u'm alto fu -, ?S nIt?S, em re açalto a _o ,1,-
1 K lí-K 'A' d !., .

' n-1vla, con mua sem a eraçao .

c e ao I uno poia os por cionano da chancelaria boli A t
-

ti f
.

-"

t " h'
.

l-I respos a nao sa IS ez aos Jor-avioes nor e-amerrcanos e c 1- viana declarou que elas sã r t Ih t
neses, os homens de Chiang- justificadas pelo direito inteI? na .IS as, qu� e ter�un aram

Kai-Shek infligiram pesadas nacional estando como está- bO� q�e enviara a � �zlf em
perdas aos japoneses. Na ala a Bolív� e� gue/ra com o "ei' t

anca 01', ao q�le o� e re

setentrional, uma fôrça chirie- xo" À �argem dessas medI'das- rucoutqute a �lla�f�m e sef':! rel-
hea

.

SI 1" presen an e SIgnI reava, a ma ,
sa c legou ao no rewe 1, no o mesmo funcionário afirmou a

.

cl
-

d
.

rlti dorní A'
. _

f'
in usao e mais um nome

u. 'uno ommgo. �OSIÇ�OA ica que o processo do reconheci- na lista das pessoas que se de-
distante apen�s 16. qUl�0l110- mento do regime boliviano es- dicam ao estudo da situa ão
tros da fro,nteHa s�no-l)lrma- boliviana.

ç

nesa e esta na direção de

Mytkína.

Reforços alemães
Londres, 17 (U. P.) -- Os

alemães anunciam ter enviado
22_000 soldados de reforço para
a inquieta Dinamarca e 30.0001
para a Noruega, numa nova I

série de medidas contra a in
vasão que alcança quase toda
a frente ocidental. Os comen

taristas de rádio de Berlim. con
tinuam a dizer que o esperado

/ assalto aliaelo está iminente.

II
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Londres, 17 (U. P.) -- ° ma- lim, continuam os meios res

rechal R'ommelL guardião da ponsáveis digerindo o pesado
fortaleza de Hitler, fez uma prato da invasão com uma sé
proclamação, pelo rádio, di- ríe de prognósticos. Um co

zendo que os alemães estão I mentarista militar acaba de

prontos para qualquer emer- afirmar que "a batalha decísí

gêncía e a qualquer hora. A va do nazismo será travada no

alocução de Rommel foi dirigi- norte da França, sejam quais
da às tropas germânicas esta- forem os pontos em que desem
cionadas na Noruega. Em Ber- barcarem os aliados".

ConsideradO válido
um casamento
«in·extremis)}

Londres, 17 (U. P.) -- Do interior da França dizem que o

Plano Rommel para "resistir" à invasão está muito avançado.
Todos os degaulistas conhecidos, soldados e oficiais da reserva

foram detidos. A polícia se incumbiu de todos os franceses emi
nentes em tôrno de quem o povo pudesse retinir-se. A próxí
rna fase das medidas policiais se dirigirá contra todos os ho

mens considerados "desnecessários".
O Plano Rommel está sendo intensificado especialmente

no sul da França. Grandes centros de evacuação foram estabe
lecidos em certas cidades, podendo cada pessoa levar apenas
uma maleta de mão.

Planos alemães de merance
Washington, 17 (U. P.) --

0I missão E:lGcraordinaria Oficial
B_oletim do Bureau. de Informa- que investiga as atrocidades
çoes de Moscou divulgou uma alemãs na Russia diz o boletim
série de acusações oficiais rus- que dois milhõe� de "velhos,

I f I
·

d· I
Rio (Esp�cial) - A 5a C�- sa� ao govêrn? e e:x:ército ale- mulheres e crianças" prisíoneí-

n ao arla e paraque IS �s mara do 'I'r ibuna.l de Apelaçaolmaes, que haviam feitos planos ros dos alemães foram mortos
. lU, julgou válido o casamento "ín-] para a matança_de "grande por estes em território ocupa-

,
.s • r;. o' .

extremis" de Maria Oliveira e par!e das populaçoes e a depor- do.
Londres, 17 (U. P.) - Notícias subterrâneas chetoa.das a'IF .

1 A' Ribei tacão de operarias russos para D t did
L dr d'

. . '. t' . d t f' 1
1 rancIsco c os Il jOS 1 eIrO

i •

.

I
ocumen os apreen 1 os re-

on res izern que o nnrmgo es â apressa amen e re orçanc o
N t li d

.

d a Alemanha mesmo antes do 1 t ití f'. ., r d ' di t i e o, rea iza o na paroquia 61 '
I ve am que en re as VI imas 1-·

a ,sua mfa�tana aerea e as su�s or:._ças e p�laque IS as no: N_ S_ das Mercês, em Ramos: na ataque nazi á Rússia em ju- guram oficiais do exército in.
oeste -- nao para uma contra-invasão da Gra-Bretanha, mas

1
_

d di 12 d t b d nho de 1941 t 1 tuai
. - d'

díd d d f E f' .
. .

d
. man la o la e ou u ro e - e ec uais, operanos e JU eus.

como me 1 a e e esa. stas 01 ças serram envia as para au-
11942 Citando o relatório da Co-

xiliar tropas alemãs por acaso isoladas da retaguarda pelos i F' .

dos An i ., ---------- _

1· C f
A

Ií 1 1 truí
.

t âtí t I rancisco os rijos, cujo es-
a lados. om as orcas a iar as a ues ruir, SlS ema icamen e, as

I t d
.

f
. _

f
'.,.

1
_

t t tâ

I
a o peorava sempre, veio a a- Com- h dcornumcaçoes erroviarias, os a emaes aparen emen e es ao-se

1 Marí tã d ln o o, ecer e llana en ao e posse
preparando para recorrer ao transporte aereo.

d d t
'

d'o ocumen o que a ava como U h-
I -I 1- t d U i casada no religioso, para os lv.aran ao
D.egra IS a e r.....a ORlft • •• efeitos legais procurou a Justí- São Luiz, 16 (A. N.) -- A

ça, afim de averbar o docu- Associação Comercial recebeu
mento. O juiz da 7a. Vara Cível do município do Pinheiro amos

negou o pedido, havendo a au- tras de cominho, que alí cresce
tora recorrido ao Tribunal de I espontaneamente numa chapa
Apelação, que acaba de se ma- da. Êsse cominho, pelo que se

nifestar favoravel à sua pre- apurou, é tão bom como o im

tensão, mandando inscrever o portado de Portugal e do
casamento como válido. Oriente.

hnbitados por turcos de puro 'nngue. .

O· I I f·
·

d f' d
· -

Será forle a «muralha» 1 po}o��gr!�7 �rN) _OI «CUSpI o» s��!endeu-� às !!a!��
A atual turma do C. P. O. R. da trando todos os ensinamentos xa,ndo-o desamparado e pro

Ae�onáutic�, que funciona jun�
"
durante o VÔ? Assim sucede jetando-o fora do aparelho. Foi

to a base aerea de Canoas, esta, sempre. DepOIS de o aluno voar um momento culminante, mas

constituida de ótimos elemen- e fazer exercícios num tipo ele que não teve maiores conse

tos que muito prometem à avião primário, passa, então, a quências para o instrutor que
aviação. Contando com bons fazer o mesmo com outro apa-, simplesmente abriu o paraque
instrutores, o grau de eficiên- 1'elho, sendo acompanhado' das e assim se salvou, demons
c�a alcançado pera referida pelo instrutor, que só depois de trando perícia e sangue frio,
turma é dos· melhores. Como certo tempo lhe passou a pilo- j Mas a situação do aluno dentro
prova da têmpera dos jovens tagel11. Quer dizer que o aluno de um ávião, que para êle re

pilotos gauchos que aqui se quando sobe pela primeira vez I presentava uma incognita, era
preparam para prestar servÍ- num moderno avião v::y. como outra. Grandes momentos de

ços na Aeronáutica, relatamos um neófito, desconhecendo as ansiedade tiveram quantos se

aqui um caso sensacional. :fj i_númeras peculiaridades, pene- encontravam no campo de ins-

Londres, 17 (U. P.) - Um membro conservador da Cà- que, ontem, depois de ter com- trando num mundo desconhe- trução,. temendo os mesmos

mara dos Comuns fez curiosa interpelação ao sr. Dingle Foot, pletado uma fase de estudos e cido. E assim sucedeu agora. O que a qualquer instante caísse

secretário parlamentar elo Ministério da Guerra Econômica. prática, pela primeira vez o oficial Balston subiu levando o avião. Isto, entretanto, não

Ao funcionário em questão, foi pel'guntaelo se êle tinha conh8- aluno Cláudio Costa subiu num em sua companhia o alunu aconteceu, pois tardou em ,3e

cimento de que os navios suecos estavam recebendo carrega- avião militar do tipo para êle Cláudio Costa. Em dado mo- constatar que o aluno Cláudio

menta na Argentina, com destino aos portos da Suécia; e se o desconhecido, afim de fazer um mento, ao iniciar o "looping" Costa dominava com p�rícia o

Ministério tinha notícia de que os alemães dão "navy-certs" vôo de adaptação. Subiu o jo- e quando o aviador levava a avião de guerra, pousando de

aos navios arge�1tinos, apesar de ter a ArgGllé'tina rompido di- vem em, companhia de um ofi· alavanca para a frente, seu ca· pois em perfeita ordem, pelo

;plomáticamente com as potêndas do "ei�9". 'ci:::tl im:;tnüor que lhe ia. mtnis� que. foi aclamado por �od9S.

{ Londres, 17 (U. P.) - Em transmissão, para as tropas ale-

1, mãs ela Noruéga, a rádio de Oslo anunciou que o marechal von
Rommel se encontra novamente no litoral francês, onde de
clarou: "Estamos alerta, a todo e qualquer instante".

,

Ang'óra, 17 (U. P.) - O g'o,'êrno turco liquidou, no nasce·

{louro, um movimellto fascista ('lU terras da Ij'urfluia, direta
mente financiado pela Alemanha, prendendo os seus flirj�'en
teso O movimento fascista) em questão, denominado de "'fura
nistas" estaya radicado, priucillalmellte, entre alg'uns cÍl'clllos
estudalltís e nos meios fIe professores. Um dos pontos dos "'ru�
l'�lllista 1'1" era a ocupação, pela 'ful'quia, de to(los os terl'itór.ios

Washington, 16 (U, P.) - Nos EE. UU. o povo pergunta.
"Qual é a resistência da muralha do Atlântico ?" Chegam in

dicações fidedignas de que uma corrente contínua de soldados

e máquinas alemãs está sendo desviada da frente oriental

para a Mancha. O povo alemão, embora seja nação de semi

sonâmbulos, em consequência dos bombardeios noturnos, com

prende perfeitamente os perigos. Sabe seI' quase seguro que os

aliados estabeleçam várias cabeças-de-ponte, e se dispõe a

imensos sacrifícios para evitar que os êxitos iniciais da inva

são se desenvolvam.

Interpelação, de-veras,
.-

curiosa

Dr. Artur Pereira
Estaráeno�}!!n�ei!e�a Ca- Ipital, onde voltará a residir
e clinicar, nos primeiros dias

de Junho.

IClínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Lahoratório de Análises

IClínicas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gr&n
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

para aHai,:ltes. que recebe diretamente das
fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem s uos. compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes .

melhores

�
O ESTADO

Diário Vespertino

Redação e Oficina! à
rua João Pinto n.? 13

'reI. l022-Cx. postaJ 139

ASSINATURAS
Na Capitat:

Ano er,
Semestr-e Cr'
Trimestre Cr'
Mês Cr,
Número 1'VU.lso CrI

Nc. Interior:
CrI
CrI
Cri

70.00
40,00
20,00
7.00
0.30

Ano 80.00

45,00
25.00

Semestre
Tr-imestre

Anúncío» medíaute eontráto

JOVKEY CLUBE
(Em Liquidacão)

De acôrdo com o que foi de
liberado na assembléia geral
de 23 de fevereiro último, tor
no público que, na qualidade
de liquidatário do Jockey Clu
be, aceito propostas para a

comora de um terreno com

40,.843 m2, mais ou menos, si
tuado no lagar "Campinas",
município de S, José, fazendo
frente ao caminho do Roçado,
ao norte, confrontando ao sul
e a léste com terras do Aéro '

Club de S, Catarina, e a oéste
com terras de Filomena Seve
riano da Cunha e Maria José
de Melo,

Esse terreno é o que sobrou
ao Jockey Clube, depois da.
doação por êle feita ao Aéro i
Clube de S. Catarina, de acôr-jdo com a deliberação da dita
assembléia geral.

, As propostas virão em carta
fechada, com a declaração no

subscrito do fim a que a car

ta se destina, e deverão ser

apresentadas, no dia 29 do cor

rente, às quinze horas, no meu

escritório, na rua Felipe Sch
midt n. 34 (térreo) e serão
abertas na mesma ocasião, na
presença dos proponentes.

O pagamento será à vista,
isto é, na ocasião em que fôr
lavrada a escritura, correndo
todas as despesas por conta do
comprador.
Reservo-me o direito de recu

sar todas as propostas, se ne

nhuma satisfizer, a meu juizo,
os interêsses do Jockey Clube.

Florianópolis, 13 de maio de
1944.

Fúlvio Aducci
Liquidatário

CASA MISCELANEA, distei
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
R'lO' Trajano, 12.

l.... eve ndo ..se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Ci ,. ",TETZEI.I INDOSTRIAL-JOINVIl.4I_jE (Marca regtsr.)

"

economiza-se tempo e dinheiro

• i·U

A. data da
•

lU ,Ta�ão A. RADIOLAR

Avisa a sue distinta freguesia que transferiu a matriz
�e sua Casa para a rua 15 de Novembro, 1.360, na
cidade de Blumenou. Nosso representante nesta capital
é o sr. Jacy Daussen, estabelecido na lua Tiradentes,
n° 19 A, com quem deve ser tratado todo e qualquer

negócio de nossa firmo.

JOÃO

PILULAS DE

BRISTOL,
que assegu ram uma

suave e perfeita lim
peza do estomago e

intestinos, é o mes

mo que renovar es

tes orgãos, e isto
importa em um optí-

de

GOMES & CIA.
- Quando se dará a inva- pode ser simplesmente tenta-

são? da, mas tem de ser, de qual-
I Poucas pessoas ou, talvez, quer maneira, efetivada.

111il1gUem no mundo possa res- O êxito da arrojada empresa
. ponder com segurança a essa pode depender, além disso, jus-
pergunta. tamente, do segrêdo em que se

Isso não quer dizer que du- desenvolverem os preparativos,
vídemos. um só momento, da I É, portanto, natural que tudo
pos,'.:lbllkade de os aliados as- se vá processando atrás de um

saltarem a "Fortaleza da Eu- denso e impenetrável véu dr
rapa", Os compromissos assu-,'mistéri(),midos em diversas ocasiões e Diante dessas explicações,I ratificados solenemente na os senhores compreenderão a

conferência de Teerã, por
I
minha encabulação, quando

Churchill, Roosevelt e Stalin, I alguem me ataca na rua para
não admitem qualquer discus- I

me perguntar se eu não acho

I são sôbre a matéria. que a invasão se dará ainda
I A esperada invasão pode ser, esta semana.

I portanto, iniciada a qualquer Esta ansiedade é justificada.
011 or+ztuats. mesmo nAo on- momento. Neste caso, sómente Não são apenas os brasileiros

I
hlicados. nlo serão devolvi, os generais do estado-maior I que estão ardendo de curiosí-

dos. são os únicos que sabem o dia dade. É o mundo inteiro, que
e a hora em que começarão a

1
se encontra em aflita especta-

A direção não se responsa- .movimentar-se as fôrças da tiva, aguardando a hora decí-
biliza pelos conceitos emiti maior expedição guerreira de siva da mais decisiva das ba-

I
dos nos Artigos assinado. todos os tempos, I talhas.I Se, entretanto, os preparati- Mas, pelo amor de Deus, per-

�������������
I

vos ainda não estiverem ulti- I
guntem-me o que quiserem a

mados, é muito provável que 'respeito do futuro, que estou Au cenrar ""<jlll\'&r-Ojo! 8S determl

nem aqueles generais tenham disposto a realizar um esfôrço ',tacões dns
ó

ruàos de Estatística M.

a certeza da datá em que o para lhes dar uma resposta .rtar, uma pesso.8. �evela o �ue é

f I d M
-

ti I .mm iao do Bra"l!. R para 08 miml
ataque deve ser _9.es ech�do. a?equa a. �s nao �e mar 1-

108 do Brasil. a lei é inflexlveL
O problema nao consiste em rizem com mdagaçoes a res- li}. E. II.).

fazer a invasão, mas elfl

man-I peito
do dia da invasão, por-

ter a invasão. Esta operação é que, sôbre êste assunto, eu sei ..................,.._�.............,.."..,,...._...---

de tal importância, que não tanto quanto Hitler... ObrigaçõesBARÃO DE ITARARÉ

de guerra

Celebra a Igreja, hoje, a fes
ta do Padroeiro dos Congres
sos Eucarísticos, S, Pascoal
Bailão. Nasceu Pascoal, .em

Torre-Hermosa (Espanha), em
1540, fazendo parte daquele
glorioso grupo de homens e

mulheres que, por sua santida
de, compensaram à Igreja ns

perdas sofridas às mãos do ino
vado.res alemães. Filho de po
bres agrtcultores, achou Pas
coal no seu ofício de pastor de
ovelhas ampla ocasião para as

obras der piedade. Já então era

sua devoção predileta a vene

ração do SSmo, Sacramento do
Altar tão desprezado e maltra
tado pelos protestantes, Com
24 anos de idade entrou para a

ordem de S. Francisco, distin
guindo-se por uma rigorosíssi
ma observância das regras da
ordem. Embora, os superiores
o quissesem inscrever entre os

Rio, 15 (E.) - Às pessoas n�)Viços destinado� ao sacerdó

que não estão mais sujeitas ali!'; . c�o, Pas�oa� humllde_rnel�te p�
descontos referentes as Obl'iga-! diu adnll�sao como, Ir:nao 1eI

cões de Guerra é facultado � g?, Depois da profissão s.e.r:
completar, mediante o paga I

viu em muitos conventos, edítí

menta no ato de entrega das �ando a todos cO,m o suave per

Obrigações, o valor nominal. Ul�e de suas VIrtudes. Os su

,mínimo, de uma delas, quer :V� p�rlOres m�nda:a�-no, numa

: trate de contribuinte compulso .. vIagen� pel'lgosIsSI?-l� por cau

rio, com base no imposto de
sa da utas e do o�lO dos h.u

renda, quer com base no des- g�entoes: par� Par}s em mIS

conto de 37; nos vencimentos. �ao confld�ncI,al. Celebre pelos
Somente as frações que não to- ons do milagre e d3;_ profecia
rem voluntariamente íntegra-

fechou os olhos para este rnun-

.Iízadas serão levadas ao "Fun- ��••�-�-:2_Z.-�;._!2;.��-�..::�.-��
: do de Guerra". Para a entrega
.! elas Obrigações serão computa

������__�_�_�.���_•._�_����������������� dos os saldos norventura rema

nescentes. do exercício de 1943,
a favor dos contribuintes. A es

tes é facultado: na primeira co

ta, integralizar a fração para.Ireceber, logo os títulos corres

pondentes à importância paga:
na segunda, somar o valor da
primeira ao da segunda e inte
gralizar êsse total para rece

ter, imediatamente, os títulos
correspondentes; e, em qual
quer cota a pagar até a penultí
ma adicionar o valor das ante
riormente pagas e integralizar
êsse total, para receber os ti
tulos ao mesmo correspouden
te.
A troca dos nlapas dos asso

ciados dos institutos e caixas
de aposentadoria e pensões
continuará a ser feito nessas

entidades, para liquidação das

contribuições devidas até 30 do
mês de abril último, bem como

a liquidação dos mapas, nâi
completados até aquela data,

I Crédito Mútuo Predial

I Pr o or etários .- J. Morei r a & C ia.

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

10 santo do dia

PRÊMIO MAIOR CR s 0.:::50,00

s. Pascoal RaBão, Couíessor

Muitas bonií.cooões e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

FARMACIA ESPERANÇA
do Earmaeêutíeo NILO LAUS
Hoje e amanhA serA a 8ua preferida

OroC" .adoam ti eI!Itrll1lJ{e1ra8 - Homeopatías - Perf'amart..

Artl�o. de borracha.

Garanf&.<otJ e exata observAncla no rece1tld.rto m�_

PREÇOS MÕDWOS.

Elslã à venda
graças ao saboroso • PÓ Digestivo
De Witt » que, desde a primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
I;á digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no -estomago.
0« PÓ. Digestivo De Wit t > corrige o

mal no seu inicic, estimulando a di

gestão, protegendo as mucosas gas
tro intestinais e neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o

<PÓ Digestivo De Witt> não se de
ve ter receio dos gostosos pratos
da avte culinatia Brasileira.

Peça na farmacia O

"fI" ft 111.*...[ô/GEST/vo7vI """,,,

o « Restaurante Pérola». Para
mais informações, dirigir-se ao

proprietário, na praça Quinze,
n. 22. -- Florianópolis.

V.·16

,�\\�O VIRG�,) �DA �ç�[�WETZn INDUSTRIAL
JO/NVILLE

8AR E ARMAZEM ORlfNTf
r: ,

Rua V. Me reles, 11

.

s�SÃ� 'f/RetA___

4r ... '7

EspECIAlIDADE

PETISCOS. - Rol l-rn o pa - Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fun')adas - Pernil - Pasteis - Empadas -

S�rame - Peixe frito. etc. etc.

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LlaA "••'$ et.0'8.
Domingo�-'Dia 21-Animada tarde dançante com início às 16 horas. Pirolito apres�ntará foxes
e rumbas, chegados, de avião, da América do Norte. Sàbado, dia 27l próximo, grandiosa -seírée-.

\

o nosso 30· aniversário Navamente gozam férias coletivas os

operários da fábrica de meias
LUPO de 4raraquara

Pela passagem do 30° aníver- . votos de crescente prosperida
sário dêste jornal, recebemos de. Real CIrcuito Cínemnto
as mais cativantes provas de :;Táfico".
carinho, que muito nos penho- "Pela passagem do trigéssi
raram, e cujos agrp,decimentos mo aniversário de sua funda-

aquí deixamos registados. ção, envio ao "O Estado", nas
''_ pessoas de seu diretor e auxí- Prefira uma parte de seu

Visita dos 81'S. diretores <lo liares, os meus sinceros cum- trôco em "Selos Pró Doente
n. E, I. P. e A. C. I. primentos. Viriato Leal". . "" Pobre do Hospital de Carída-

Afim-de dos trazerem o seu "Congratulo-me com apre·· . .

S t
. de", e estará contribuindo paraTivemos êste ano, na praia Jose Menmo, em an os, mais

abraço de felici.tações pelo zado amigo pela passagem do
uma das tradicionais "férias coletivas" de todo o pessoal da Fá- que êle tome mais um pouco

transcurso do 30° aníversár!o :!liver�ário do "Estado", que brica de Meias Lupa, de Araraquara, Estado de S, Paulo. Essas de leite" tenha melhores medi
do "Estado", vieram no dia 13 tao

. bnlh�antemente pugna p�-, férias coletivas, que são um prêmio ao esfôrço despendido du-I eamentos, mais confôrto no

à nossa redação os distintos l�s .lllteresses desta terra. Cm -

rante todo um ano de trabalho, vêm-se realizando, há seis leito de sofrimento, etc. etc •••
confrades srs. Gustavo Neves, c1.\�IS abraços. Ortando Searpel-

anos, sempre conseguindo o fim que almejam os dirigentes da (Campaha de Humanidade
diretor do "Departamento Es- 11

,: "," ) grande fábrica araraquarense: o descanso total, as férias inte- do Hospital de Caridade).
tadual de Imprensa e Propa-."., Ao" aprecIa�o JOI na.l, O

grais. As férias integrais, segundo o pensamento acertado dos .� ..___ u_.._................ ..__ "V

ganda ", e Batista Pereira, di- liista?O
,

e sel� Ilustre diretor, diretores da Fábrica de Meias Lupa, são as férias de corpo e de
retor da "Associação Catarí- desejo PI osperídades e C?,I?Pl'l- espírito, e, como nem todos têm o privilégio de poder as apro-
nense de Imprensa". �1el1tO _pelo s.eu alllversall,o de veitar como se deve, a Fábrica de Meias Lupa patrocina tôda M ' ·

* �undaçao, cuja data l;OJ��: I
sorte de regalias aos SBUS operários, as quais são desde o custeio ove IS

Visita do exmo. sr, vice-cônsul l11�;ca. Despachante Cla�fllO .
I
da viagem até a hospedagem, sempre num dos melhores hotéis I

da Grã-Bretanha
.

Meu abl�aço �e, cumP:,lll1en-1 da cidade. A' fóto que ilustra esta notícia é um feliz. flagrante, Comprar, vender ou alugar
Entre as visitas numerosas. tos pelo �lll.versano do Esta-Icolhido num dos muitos passeios que os operários da Fábrica ,

que gentilmente recebemos, do ':; Antônío 'I'avare« d'Amll· de Meias Lupa levaram a efeito, na terra de Braz Cubas. .

80 na

��e���E��:?E�r.�*i:��:I::����V��l:'P::��::a��el�C�; ::���li��1(.r�:r:;��11 A SERVIDORA I

nha, nesta ca:r:ital, que nos an�versário _ do. "Estado", de Na pasta do mínistérto dr, participam a seus parentes

I
[a �aior organizaç?-o no

apresentou �or.dlalmente. suas cUJ.a f�llldaç.ao fIZ part�, e. que Justiça, foi assinado decreto, e amigos o nascimento de genero nesta copltal]

c?ngratulaçoes "pelo aníversá- hoje ta� b:��h�nte e vítortosa- declarando que Waldemar ES'-I seu filho OMAR, ocorrido Rua João Pinto, 4.
no do "Estado . ,

mente e dir-igido por V. S. _. teves nascido na Capital de S. 11 d"
� Fone 775.

*

. .
":';, 'I Te�ent� Orion �la,tt". .. .

Paul� perdeu a nacionalidade
a este mes.

I
Outras vlsltas

_

Aceite as .mlllhas f�hclta- brasileira, por ter prestado ser-
�

Na impossibilidade de desta- çoes por motivo de mais um viço militar a govêrno estran- �()_()4IIIIIID>�)'_'()�()....()'_'o"';"()_'_'()_'_'()�)__;)""(Q
Cal' cada um dos visitantes que ano de existêr.lCia do �e� bri- geiro.

CARTAZES DO DIAnos vieram trazer seu abraço lhante vespertino, AntOlllO Pe-

de parabens, registamos o n08- reíra",
so agradecimento coletivo, com I "Digne-se aceitar as melho- Camisas, Gravatas, Pijarne s

as melhores expressões da nos-' res congratulações dos Órgãos Meias das melhores, pelos me

,

R" ncres preço, só na CASA MIS
sa estima. Estatísticos egionars, por 111 )-

• Uva do aníversárío do ESTA- CILANEA - Rua Traiano. 1 �

O "Lux Jornal" DO, jornal que dignifica a cul-

Das srs. drs. Mário Domin-: tura barriga-verde. Lourival do anlversário de fundação <lo

gues e Vicente Lima, diretorea! Câmara, Diretor Geral de Es- brilhante vespertino "O Esta

do "Lux Jornal", do Rio, rece-I tatística". do", de sua propriedade e di

bemos a seguinte saudação: "Cumprimento ao brilhante reção, venho felicitar o emí

"Nesta data, em que O ESTA-I órgão, pela passagem da. data nente e ilustre amigo. Acácio

DO festeja o transcurso de de hoje. José Brasil". \ l\Ioreira". .

mais uma etapa de sua br ilhau- "À ilustrada Redação do' "O Instituto Brasil-Estados

te trajetória no jornalismo bra- ESTADO, as minhas homena- Unidos congratula-se convosco

sileiro, associamo-nos sincera- gens pela data em que come-I pela passagem de mais uma

mente à sua alegria, e com mora mais um aniversário je! etapa gloriosa do vosso vesper- Dave

toda a nossa simpatia o sauda- útil existência, em pról d)

I'
tino. Saudações. Erasto Mace-

mos" .
progresso da terra catarinense. do, Presidente".

>1(0 Fernando l\'Iachado". "Tenho a honha de felicitá-

Recebemos, mais, os ssguin- "Queira receber v. excia. os 110 pela passagem de mais um

tes telegramas e fonogramas; nossos cumprimentos pela pas-; aniversário do "Estado ". Sau-

"Peço aceitar meus cumpri- sagem de mais um aniversário dações cordiais. Dr. João Gual

mentos e felicitações pela pas- do vosso conceituado jornal. herto Furtado".

sagem do trigéssimo aniversá- Escritório de Coordenação In- " (Rio). Cordiais felicita-

ria do Estado. Eduardo Horn". ter-Americana". ções e voto de prosperidades
"Receba os nossos efusivos "Felicito o dinâmico e brí- pela passagem do aniversário

cumprimentos pela passagem Ihante jornalista pelo trans- dêsse jornal. George l\'tattox,
do aniversário do brilhante e curso de mais uma jornada vi- presidente da Linótipo do Bra ..

valente "O Estado". 1\.ntenol' toriosa do seu brilhante jornal síl ". .

e Ruy MOl'ais". o "Estado". Saudações. Erastol "S. Paulo. Ao brilhante VeS-

"Pela passagem de mais um lUacedo". pertino "O Estado" , órgão
aniversário dêsse órgão, o "Um forte abraço pela pas- destacado da imprensa catari
"Barroso Futeból Clube" feli- sagem de ma.is um aniversário nense, saudamos pelo trans-

cita o seu diretor e auxiliares. do "Estado". Eurico Hostcl'- curso de mais um aniversári0.

Acy Cabral Teive, 10 secretá- no". Ag:ência Ultra".
rio" .

"Ao "Estado", paladino da .�

"Nossos cordiais cumpri.- nobre causa democrática em Do sr. dr••Juiz de lUenores

mentos pela passagem de mais Santa Catarina, salido à passa- "Ao ilustre jornalista e dis-

um altO de vitórias. Marques". gem do seu 30° aniversário. tinto amigo prof. Altino Flo-

"Por motivo da passagem João D. Silva". res, o Alves Pedrosa cumprl-
de mais um aniversário dêsse "Cordial abraço pelo aniver- menta e felicita pela passagem
brilhante e conceituado diário, sário do "Estado". OSl'a}{lo

I
de mais um aniversário do

enviamos sinceras felicitações. Ua.cbado". brilhante diário" O Estado",
B,Ç}9mpanha<las do� melhoras 1',Pela auspiciQ�a pasa.aSElID que ob'edeoe à, sua �lire�ã.a".

a Palavras de fiA Gazeta»
Os nossos gentis confrades de "A Gazeta" tiveram as se-I

guintes expressões, à passagem no nosso aniversário: "O Es
tado", nosso brilhante colega vespertino, festeja hoje mais um

aniversário de fundação.
Superiormente dirigido, há muitos anos, pelo ilustre pro

fessor Altino Flores, uma das figuras exponênciais do jornalis
mo e das letras catarinenses, o vigoroso confrade dedicou-se I
sempre á causa pública e muitos são os serviços que já prestou I

á nossa terra.
O transcurso da data que assinala mais uma etapa venci

da, serve, pois, aos profissionais do jornalismo, como estímulo
á luta ingente da carreira e justificativa para expansões de

júbilo.

Eulália Celestino da Silva
e Luisa Silva

participam a seus po rerrtes 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.

OSHí e JÚLIA
confirmam.

F'pol ís., 7-6- 44

Comprar na CASA MISCE·
LÂNEA é saber economizar.

HOJE 4a.teira HOJE

(lHE
A's 4 e 7,30 horas

Devido à grande metragem
Robert Preston e Ellen Drew em:

A chave do mistério
Edith Fellows no sublime filme:

Primeiro romance
13/14/15 Episodios (6 partes) de

meia-noite
O'Brien (FinEll) nos

Capitão
No programa. NACIONAL

Pre!,;o Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00 «Irnp , até la anos».

(lHE (IMPERIAL»)
A's 7,30 horas:

U tima exibição do tecnicolor com John Payne, Alice Faye e

Jack Oakie: Recordar é viver ... Venham pois viver novamente

aqueles bons tempos que já longe vão, porque:

Aquilo, sim, era vida!
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x58), (Nac,)

LADRÕES 'BURLADOS (Desenho)
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Livre de Censura

Amanhã, SIMULTANEAMENTE nG ODEON e IMPERIAL
Allan Ladd, Brian Donlevy e Veroniêa: Lake em

Capitulou sorrindo ...
Domingo. SIMULTANEAMENTE, Mesquitinha.

Grande Othe]o e outros em:

O samba em Berlim

3 v.3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quinta.feira o último jôgo entre pois até o presente momentv, tar, que só poderão concorrer a

b I· ainda se acha preso ao clube proxima temporada que se
uruguaios eras! elros de Orlando Scarpelli. aproxima os proprietários de
Finalmente amanhã, o pú- barcos, ao passo que os outros

blico esportivo brasileiro assts- Ainda o caso do « Veleiros» ficarão na "reser·va".tirá e ouvirá o segundo e últl-
Tem. causado grande estupe- 1 Esquecem-se os dirigentes do

mo jôgo entre as seleções do
fação nos meios náuticos da cl- '''Veleiros'', de que foram ês

ur�gu�i. e dBraSil. h _ ,

.

dade, o pedido de demissão do tes, que hoje êles o expulsam
I. dPre 10 e �man a, ste,rd� reda- grande velejador patrício co·

d.e seu meio, aqueles, que on-
iza o no majestoso es a 10 e' J

.

M
.

1 ,,"'<,

PJ' S- p' I '

'l S professor ase artíus, c o \' e- cem trouxeram para o seu clu-

h
acaem ou, em ao au o, as ._.

leíros da Ilha". be honras e vitórias.
oras.

Em conversa com aquele Ingratidão, eis o prêmio, d;JOs uruguaios pretendem se . ,
� "yactmen", que mantivemos. todos aqueles que lutam C0mdesforrar do revez sofrido do- sábado último, adiantou-nos, ardor pelo esporte em Santamingo último, no Rio, aond-e

que sentia . imensamente ter Catarina.

��fl�eI:l�. a esmagadora derrota deixado aquela vitoriosa agre- Porém, dizemos e esperemos
miação de vela, pela qual tau- a confirmação do rifão: Ri por
to trabalhou e sacrificou, com último, quem ri melhor".
um punhado de destacados es- Êstes, senhores, o caso de de-
portistas ilhéus. missão do professor Martins.

NÓs, que sempre fomos um Estamo certos, de que o dr.
admirador sincero do clube ia Thiers FIerníng, saberá tomar

Xavier em Porto-Alegre Prainha, sentimos imensamen- as providências que o caso re-
O destacado meia Xavier, do te a saida do velejador demis- quer. (Por V\ríllilir de Oliveira

Figueirense, desta capital, via- sionário, pois êle, foi um dos Santos).
-- .

I
jou hoje pela manhã para a esteios do aristocrático espor-

Torneio Interno no I. E. F. O Avaí irá a Araranguá? metrólw1ebgancha, aonde trei- te a vela em nosso Estado. R !gressollDia primeiro de julho próximo, Corre rumores nos círculos I nará no Internacional, tetra- Sincero e leal, o professor
a Associaç�o Esportiv.a d,o In�tituto desportivos locais segundo 03 campeão dos pampas. Martins, retira-se do "Velei-de Educaçao de F'lorfonôpolfs pro-. _'.
moverá interessante torneio inter- quais o campeao catannense Em conversa com Xavier, ros", só porque alguns de seus

no, no qual tomarão parte todos de 1943, excursionará à cidade adiantou-nos, que sua viagem membros, foram contra a sua
os anos daquele estabelecimento de Araranguá, no próximo dia a Pôrto-Alegre, será apenas! idéia (aliás justa), de a dire
de ensino. com seus respectivos 28, aonde enfrentará o possau'-j para treinar, e se caso aprovar ção-técníca marcar os dia e a
quodnos de basquet e volley-bunl. .._, . .

Reina grande entusiasmo entre os te Ol:ze da AssocIa9ao AtletIca nos tremas em que tom.ar P�"- guarnição, que dentro em br2"
jovens esportistas do Instituto. que Barnga-Verde, dal í. te, e o clube gaucho estiver m- ve nos representará frente aos

pretendem ofe;e�e!' um ,bom esp�. Entretanto, nada há de posi- teressado em seu concurso, o gauchos e paulistas.
t?culo no Estddic da Força. Pol i- tivo sôbre a excursão do grê- Pizueírense cederá o seu" pas- Injusta, foi a deliberação dociol do Estado. local desIgnado .' . b. • I "V I

.

para a disputa do certame, Il1JO alví-celeste. se" por quatro n111 cruzeiros, e erros, em resolver aSS811-

o ESTADO Esportivo

Aguardemos, pois, o desen
rolar da sensacional peleja de
amanhã, que marcará época
nos anais desportivos do País.

(asa Yolanda filial, à Rua felipe Schmidl, 2
Grandes reduções nos preços. Econorrusem o vosso dinheiro com orando este mês na Casa Yolanda Filial.

Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso Vti ríado sortrmentoj
TECIDOS Chitão, artigo superior. . . . . . . . . . . . . . .

" 5,,)0
�

Pasta Colgate, pequeno "

2,20
Voil estampado mt, 4,00 Crepon para quimono 7,50 Pasta Colgate, grande "......... 4,00
Voil estampado 4,50 Pelucia lisa, reclame 5,80 Pasta Lever 3,30
Voil estampado a escolher. . . . . . . . . . .

" 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,Go Sabonete Carnaval
'

caixa 4,2)
Peterpans (reclame)

" 6,00 Pelucia estampada Ivone ". . . . . . .

" 7, lO Sabonete Dorly "

4,50
Voil suisso

" 7,00 Pelúcia com bonecos
" 7,00 Sabonete Lever 6,00

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

6,00
Voil romain

" 9,00 Cachá, artigo superior . . . . . . . . . . . . . . . "11,00 Sabonete Gessi
\' .••• 6,00 �

Linho liso, todas as cores . . . . . . . . .

" 4,50 Casernira para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo .....• o . o . 1,'.;::>
L· h t d

" 5,00 Casemira para casacos, aproveitem
" 35,00 Sabonete Cativo em bola 9 5ln o es ampa o l' ú, o

Linho' estampado com 80 de largo . . . . .

" 7,00 Casemira para casacos, art. extra 55,00 Sabonete Vale Quanto Peaa 4,50
Linho Radie "10,50 Mescla, artigo bom i. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Sabão Arístoltno 4,50
Fustão branco

" 7,00 Brim Kaki " 7,50 Pó Ladi o . . . . . . . . . . . . . . . 1,80
Fustão estampado . o . . . . . . . . . . . . . . . .

" 9,00 CAMA E llIESA PÓ Coti pequeno o . o 6 o

Fustão estampado artigo sup. "10,00 Colcha para solteiro 28,00 PÓ Coti grande 9:0�
Peterpan (artigo superior) 12,00 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00 Pó Emerand de Coti 12,00
Tecido listado

" 7,)0 Colcha para casal, artigo bom 35,00 PÓ Suspiro de Granada grande 9,00
Tobralco listado "10,00 Colcha para casal, artigo superior 45,00 Talco Malva pequeno .......•........ 3,�0
Tecido Beligerante "10,50 Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 Talco Malva grande o . . . . . . . . 4,4.(.
Tecido c /avíões o .

" 8,00 Cobertor para solteiro 0............. 24, fo Talco Eucalol médio 4,00
Tecido americano moderno "12,00 Cobertor para solteiro 26,00 Talco Eucalol grande 5,00
Tobralco estampado o . . .

" 7,00 Cobertor para solteiro 28,00 Talc'o Ross médio 4,00
'I'cbralco (artigo superior) "10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00 Talco Ross grande o . 5,0')
'I'obralco estampado c/corações o "12,00 Cobertor para casal 28,00 Talco Gessi grande o .. o . . 5,00
Tecido com barra (reclame) o o "10,00 Cobertor para casal 30,00 Talco Palmolive 5,00
Tecido com barra (novidade} o . "12,00 Cobertor para casal, tipo superior 33,00 Rouge Tentação o o o . . . 1,80
Tecido estampado c/Iaços o . "14,00 Algodão Léro-Léro o peça 32,00 Rouge Cici

o. 3,50
Opala lisa, todas as cores

" 5,50 Algodão Minha 40,00 Rouge Roial Briar
o . 5,00

Opala francesa o . . . . . . . .

" 6,00 Algodão Douro o . . . . . . . . . "50,00 Baton Tentação o o . . . . . . . 1,50
Opala belga o . . . .

" 8,00 Algodão Argentina "55,00 Baton Lalaque
. 3,50

Opala suissa Matarazzo o . "12,00 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. o... " 32,00 Baton Colgate o . . . . 7,00
Opala branca, 1 mt. largura o . "15,00 Cretone Lençol 6/4, branco .. o . . . . . . . mt. 12,00 Creme Coti

o ./. 7,00
Cambraia branca, 1 mt. largura o

" 16,50 Cretone Lençol 7/4, branco "13,00 Creme de Alface o
o . 8, ')0

Opala estampada
" 7,00 Cretone Lençol 8/4, branco "14,00 Creme Ponds -

o
o 8,50

Opala estampada o o

" 8,00 Cretone Império 6/4, em cores "13,00 Fixbril 8,50
Opala estampada (art. superior)

" 9,00 Cretone Amigo 9/4, em cores, largo Óleo Dorly e Frank Loyd 0 ••••••••• o . 3,50
Opala estampada Ivette . o • • • • • • • • • • • "12,01) 2 mts. "20,00 <;>leo Cecy 2,00
Zefir, artigo bom

" 5,00 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo oleo Eucalol
o 3,00

Percal para camisas o . "5,00 2,20 mts. "22,00 Óleo Royal Briar 4,50
Tricoline, reclame

" 7,00 Cretone Carioca 10/4, branco, largo Óleo de Lima
o .. o 4,50

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

6,0@
Tricoline, tipo extra

" 12,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo Quina Petróleo Oriental 15,00
Tricoline, com salpicas o "12,50 2,20 mts � . . . . . . . . . . . . . . . . . "24,00 Loção Brilhante o o o . o . . . . . . . . 10,50
Tricoline, para pijamas. . . . . . . . . . . . . . "11,00 Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts, " 24,00 Leite de Rosas o o o 6,50
Tricoline branca, superior . o o . "10,00 Cretone Curió 10/4, branco, largo Leite de Colônia

o . . 8,00
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
o . . . . . . . 6,00

Brim azul marinho, art. bom. . . . . . . . .

" 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 0.......... 22
Brim fantasia o "5,00 mts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "40, 'o Camisas de Tricoline . . . . . . . . . . . . . . .. desde 30:��
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 Paultstas 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,. .O A toalhado branco e em cores, enfestado " 12,00 Creme Rugol 8 50
Brim Sebastopol "15,( ') PERFUMARIAS Casacos de malhas para crianças . . . . . . 10:00
Brim Caroá o . . . "12,00 Pasta Kolynos 3,30 Blusas de meia para criança, art. inverno 12 00

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

'

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

Os uruguaios pedem reforcos
Rio, 17 (A. N.) - A delegação esportiva uruguaia, diante

do insucesso de sua seleção no encontro do dia 14 B afim-de
evitar novo fracasso em São Paulo, no próximo dia 18, comuni
cou-se com a entidade máxima uruguaia, exigindo a vinda de
reforços para o quadro uruguaio. Adiantam jornais locais que
foram pedidos e chegarão novos elementos, sendo dois zague
ros, um center-half, um médio esquerdo e três atacantes.
Adianta-se que na defesa apenas permanecerá o médio Colturo,
que realmente é jogador de grandes recursos.

Rio, 17 (A. N.) - A opinião dominante nos círculos des
portivos locais é que o selecionado, que enfrentará os uru

guaios, no próximo dia 18, em São Paulo, será o mesmo que os

derrotou, aqui domingo último. Aliás, nada justifica seja mo
dificado o selecionado brasileiro, que tão bonita figura fez
diante dos uruguaios, e que se encontra em perfeita forma, ca
paz de repetir, amplamente, a façanha, embora o selecionado
uruguaio, para o próximo jogo não seja, senão, leve sombra do
quadro que atuou domingo passado e que foi tão fragorosa
mente derrotado.

De sua viagem ao Rio e São
Paulo, regressou a esta capital.
em dias da semana finda o sr.

dr. Aderbal Ramos da Silva,
ilustre presidente da F. C. D.

"A Bandeira Nac10nal quando em pr-és
posição hortzontat, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à dn-eít a da
testa da coluna. se houver outr-a b .. ndet
I'a; à frente e ao centr-o da testa d .. co

luna, dois metros adiante tia Unha p .. I,,�
demais formadas, se concorr-erem três
OI) ,naj� hand",fra�u. (O�weto-IAt n. ,1.!'io45.

Formidavel liquidação de MAIO na conhecida e barateira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seleções do
Reader's Digest
Com o agrado que sempre

nos proporciona, temos sônre
a mésa de trabalho a edição de
abril da excelente revista cujo
título encima estas linhas,
gentileza a cue ji nos habitua
mos e que devemos ao repre
sentante geral para o Brasil

Médico - chefe do Serviço de Síf'ílãs do Centro de Saúde ' de "Seleções", o sr, Fernando
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE Chinaglia, com escritório à rua
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS do Rosário n. 55-A nesta Ca-

CONSULTAS,: das 3,às,6 h. - R. yelipe Schmidt, 46 pital.'
,

RES._ H. Joinvile, 47 - FONE 1648
Ab I t t f '1

'

sua

DR. GUERREIRO DA FONSECA mara��I�O��et�c�iC�e de a sele-

M É D I C O cíonar, o? Editores of�recem ao

seu público - que sao todos
os leitores de apurado gôsto -

uma edição qlle é uma farta ..........
- ...........- ...-..--....-..-.-----.-.---.-..•-...--...-:-.....-----....---.-..,---...--•..........-.-_-...-.:r••.....,..

messe de assuntos os mais va
do 1"ar111a- riados e que, nem por essa va

riedade, perde qualquer dêles
a mais ligeira parcela do seu Washington (De Ray- americana a Budapeste, Buca
interêsse, pois fundem-se to- mond Campbell. - Serviço Es-' reste e Sofia. Os satélites pre-

CIRURGIA GERAI; - AIJTA CIRURGIA - j\IOI;f;S�'IAS DE SKYlIORAS - PARTOS dos num único timble de utilí- pecial da Inter-Americana) _I cisam compreender que a sua
.í' o rmado peta Fucudoade oe Medrem a ua Uruversidaue de ::;"0 Paulo. onue fOI

d d b ,A t f it . - ., . I·t - ,

d
'

'

Ass,ble:He por v[ll:ios anos do Sel'viç? Ci,l'L;l'giSO d,o "Prof. Alípio, Correia, ,Neto. " "
a e e om gos o, per elos na Os dias que correm sao difíceis

I'
SI uaçao so te� e a 1;)lorar comCIl'lIl·;:pa rlo estõmago e .V!3S bil iares, rntestmos elelgado e glOSSO., t.irótde, rms, forma e no fundo ostentando para os parses neutros e sate- o correr dos dias pois quantopr-ósta t a , bcxéga, mero. ovarros eC6��U�'�:AX�'['Jcocele. hidrocele, varrzes e hérn ta,

'um capricho de e�côlha digno lites da Eu�opa Enquanto a mais passa o tem'po t�nto mais
\ das 2 às 5 horas, à Rua 1"eli.pe Sclum.klt , 21 Cal tos ela Casa Paruiso ) . Te!. 1.598,

d t E tá
,

d bit I .'. - I A • .' •,

RESID.f:.'.'CIA: R'lIa Esteves Júnior. 179; Te!. lV1764 e no a. s a, ln u 1 ave men- Alemanha 1:>e mantinha tona cresce a força mílítar aliada.
te, excelente a edição de abril .. :poderosa e as Nações Unidas I' OS satélites, para se salvarem,

DR MADE IRA NEVES I Entre outros, não hesitamos ainda careciam da forca neces- terão que abandonar o Reich,
• em aconselhar a leitura dos s(�- sária para fazer valer seus di- que marcha para o abismo. Si

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS guintes trabalhos, como capa- reitos, sempre era possível aos os governos não têm fôrça pa-
Curso � Aoerretsoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro zes de satisfazerem aos mais governantes de uma e outra ra fazê-lo, que o tentem os po-VONISUIJI'AS - Pela manhãs dIariamente das 10 às 12 hs .• à tarde. excepto aos exigentes leitores: "A CIRVR- espécie desempenhar, com 1'1:'- _vos, cuja libertação dos opl'es

"bHllo8, das 16.30 às t8 horas - CONSULTóRIO: Rua JoAo PInto a. 7. sobrado - GIA RECOMPõE OS DESFI- lativa facilidade, O papel que sares nazistas e nacionais, bem
Fone: 1.46J - H.eltldêncla: Rua Presldeute Continho, �3. GURADOS"; "ARGúCIA DOS se haviam atribuido. Hoje as vale os sacrifícios que a luta

-·---M·--'- A-R- 10- \A/ENDHAUSEN
ANIMAIS"; "COMO SE COM- coisas mudaram e quer em Lis- possa acarretar.

DR. V V .) BAT� ,�M ,?M P O R � A� I boa, Ma�ri ,ou Estocolmo, quer ,.....-·...• ...••••...••..........• ......._.·.·.·.·.·.·N

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medlcína da Universidade do Brasil)

I
AVIOES, por W. L. White, em Helsinkí, Budapeste ou S.0- A A .

�.x·lnterno do Serviço de CJ..in1ca Médica do Professor Osvaldo Olívejra, médico do "M I N H A FILHA NASCEU fia a voz alemã perdeu reso-

9On IaDepartamento de Saúde ALEIJADA"; "CÃES DE GUER- nância em detrimento da alia-
t:I.INJUA Mli:DIVA - Moléstias tnteruas de adultos e crianças. CONSULTóRIO RA'" "JORNAL DE UM VA-' d

.
, t di I _

e I{};;SlUli:NCJA: Rua Felipe Schmldt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18. GAB'UNDO NO JAP-O"
' a; .cuJos arg�n:en os, ip �

A , por mátícos ou milítares, adquí- d JDR ARAÚJO John Patric; "Só HÁ UM CA-Irem ímportancía maior cada a sma• MINHO PARA O FUTURO", dia que passa.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA por Ayn Rand; "TRIPANA, AI Evidentemente neutros e sa- Aliviada em Poucos Minutos

Especiahsta, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro. N O V A SUPERGASOLINA";
,

télítes têm que ser tratados di- Em poucos minutos a 'nova receita _

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6. "VI UM COMANDO CHO- ferentemente pelas Nações Mendaco - começa a circular no sangue.
RAR" "VENCERAM DA O

aliviando os acessos e os ataques da USIIIU
Rua Vitor Meireles. 24, F me 1447 I; ND Unidas e isso explica a língua- ou bronquite, Em pouco tempo é possívct

TUDO À PÁTRIA ADOTIVA"; gem diversa que estas usam �!::'��c�e�\ivl;��g.il'a���m�v��e e o !��lme�;;J�;DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS "DEIXEMOS DE PALAVRAS para com uns e outros. Aos antigo. porque dissolve e remove o mUCUR

IMPRE'CISAS" D Th
.. ." que obstrúe as vias respiratorías, minando

Hospital ,por . omp- prImeIrOS as falas diplomátí- a sua energia. arruinando SUM saúde, Ia-
son: e "SECÃO DE LIVROS" cas advertem repetidamente I zendo-o sentir-se prematuramente velho.

,
.

� .' .,

I
Mendaco tem Ilda tanto êxito quI:. se oíe-

em que figuram dois excelen- para que cessem o seu comer- rece cal!' a garantia de ,dar ao -paciente
1 444 t t b ". h t dos lct

, , ,. respiraçao livre e Iacil rapidamente e com-. .es ra alhos: Galín a o os CIO de materiaís estratégicos jtleto ,alivio do sofrimento da asma em pou-
OS domingos" por Rosemary com o Reich Já a Turquia e a

cos dias, Peça ,Mendaco. hoje mcs,mo .. em, • I qualquer Iarmácia. A nossa garantia e a

'I'avlor: e "Con:o fazer Amí- Espanha ouviram os argun:e.n-I
sua maior proteção.

_

I gos; de CarnegIe. tos apresentados e a

su.ecI.a·1 '"end a eo A�a::,:::.m
Ore L 4URO DilUa II ao que, tudo faz 'pensar, nao

AGORA TAMBEM A CR. $ 100011 11 11 S 1'-
· tardara a seguir o exeE1.plo. --

'

.

Especialista em Doenças de Senho- ({ a ao amerlcano({ Resta Portugal, secular aliado I

-

ras - Vias Urimárias,
Recen temente instaladD da Grã-Bretanha, que teima ICurso de especialização de Gineco-

em fazer do volframio fontelogia (doenças de Senhoras) com o nesta capital, para ondu-
Professor Moraes de Barros. da Fa- lação permanen te, equi- de rendas fabulosas no comél'-
culc.lade de Medicina ele São Paulo, pado com todo conforto, cio com a Alemanha, Será di··
Tratamento especializado. médico e f' '1 d I l' L'já está funcionando o ICI compreen er porque ,., "'-

cirúrgico. das afecções do aparêlho -

"SALA-O AMERICANO'''-, boa reluta em aceder a razoesgenital feminino (Ulero, ovários,

trompas. etc,). . sito à rua Visconde de tão ponderáveis, e, sobretudo,
Cura raelical das inflamações elos Ouro Preto, n. 2 (ao lado tão caras a Portugal para a

anexos (Ü'vârios. trompas). sem ope-
do "Belo Horizonte"). cessassão dêsse comércio. Mas

ração). Tratamento de toelos os dis- não seria ilÓ2.'iCO ver nessa tei-
�����os da menstruação e da estel'ill-

Preços módicos e mosia o orgulho pueril de um

serviço garantido govêrno que, insensatamente,
se julgou capaz de situar-se,
fóra do tempo e do espaço, co
mo neutro integral, por cima
ias conttngências da guerra,
1\ vaidade é má conselheira,
sobretudo quando a aceitação
das razões-aliadas importaria
em reconhecer a falta de fun
damento das pretendidas ati
tudes neutrais do passado, o

em perder os grandes proven
tos materiais que decorrem da
venda do volfranüo à indús
tria germânica .

Para os satélites, a lingua
gem é bem diferente: ao em

vez da diplomacia falam os

canhões e os aviões das Nações
Unidas. Os governantes fin
landeses, rumenos, húngaros e

búlgaros não mais poderão ser

chamados à fala diplomatica
mente. O exemplo da Finlân
dia é de ontem: os soviéticos
lhe ofereceram propostas de
paz magnanimas cuja aceita
ção os Estados Unidos tanto en

TRAJES careceram a Helsinki. Os sa
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480. télites hão de ser obrigados pe-CAPAS: dGABARDINES de Cr$ 430,00 a 465. la fôrça e aban anal' a Alema-
COLEGIAIS Cr$ 140.00 a 170. nha OU, então, a perder a guer-
MILITARES Cr$ 320.00 ra com ela. Diariamente os te-
PANTUFAS Cr$ 29.00 legramas nos dão notícias de
PULLOVERS de Cr$ 58.00 ataques das fôrças soviéticas

I
COSTUMES da Cr$ 390,00 a 480. .

SAPATOS de Cr$ 60.00 a 255.
I contra as lmhas rumenas e de

AGÊNCIA: PEDRO SOARES •• 9 ! bombardeios da aviação norte-

INDICADOR MÉ.DICO
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidôs. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóHlO - Felipe Schmidt, 8, Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
HESlDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. BIASE FARACO

DR. ROLDÃO CONSONI

Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

, de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
COXSUIJTóRIO: Rua Nunes ;\Iachat10, 7 (Eji'lifíc�o S. Francisco). fone

Consultas das 10 às 1L e das 14 as 15 horas

HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

� Dos

(NSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO'
CUNICO

rOR. DJALMA
MOELLMANN

F0rmado pela Universidade de Genebra

Com prAtica nos hospitais europeus

Cllnlca médica em geral. pediatria. doeu

ças do sistema nervoso. aparelho gen1t()
urtné.rio do homem e da mulher

488lste. T6cnlco: DR. PAULO TAVA.RE>

Ourso de Radiologia CUnlca com o dr

Manoel de Abreu Campanario (Silo Pau

lo�. Especializado em Higiene e Sall.d'

Pública. pela Universidade do Rio de Ja

ne1ro. - Gabinete de Raio X - Electrc

t:arollografla c![nica - Metabolismo bp

181 - Sondagem Duodenal - Gabinet.
de fl.l!loterapia - Laboratório de m1.croF

Copia e anál1se cllnlca. - Rua Femand<

Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis

DR. SAULO RAMOS
1l8peclaJista em moléstlllll de Ilenbo7u -

Partoe.
'

ALTA CIRURGIA ABDOMINhL: .,ató

mago. vtlsicula. (itero, ovArlos. apêudlce
tomor.,... etc. - CIRURGL'\ PIJASTICA
00 pr;;RtNEO - Hérnlaa. hldrocele, VI'

I'lCOClele. Tratamento sem dor e ovel'açáo
de Uemorroldes e varIzes - Fracturas:

•parelhoe de gê880. Opéra uoa lI08pltaill
de Florlanõpoü...

Pr.ça Pereira e OUTelra, 10. Fone, 1.0011.

BorArlo: O... 14 .. UI hor.... diari.mente.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurllião - Parteiro

RAIOS X
Morlerna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais. câncer do estômago. afe
ções das vias biliares. rins, etc,
Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
;,ra o tratamento da Tuberculose
ulmonar - Tratamentos modero
nos e eficazes desta moléstia

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

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

Telefone l,47ô I

Tratamento moderno da bJeuorra-

gla aguda e crônica, em ambos os

sexos. por processos model'nos sob
contrõle endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFHA-VEHMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

, .......�..._---.,..-..:-_.,..-_.....---.-....-..-..--..-.-_.&-••- .......-_.....-._...-_....._-_.,._.•.•------........�

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA"
l:unílada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e I'eservas ' '......... Cr$
eur.... do balanço de 1942:

Responsabilidades ".. . .. " Cr$ 4.999.477.500.58
Recerta ",. ".' . .........••.• '.............. ar$ 70,681.048.2.0
Ativo ..

-

Cr$ 105.961.917;70
Sinistros pagos nos úlUmos 10 anos ., Cr$ 64.986,957,20
Responsabilidades .. ,. ,... . .. , ., Cr$ 76,736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) ." , ,.. Cr$ 23.742.657.44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

e Atr ica.

de Sá e Anisio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguál. Reguladores de avarias nas pr tncípats cidades da América. EW'Opa

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A M. P O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmídt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME-

NAU, BRTJSQUE, LAGES E RIO DO SUL

e satélites

ALVARO 'RAMOS

CIJíXI('r\ me AJH.'LTOS E CRL>\X('.'\S. DO}<JX('�\S DA PELE, j)OEX('AS VE
Xf.:HE,\H, COIUr,'iO. PIG.\UO, ESTõ;lL\GO, RIXH, L\RlZES, VIA'EUAH AXTIG1\S,

CO:\SULTóRlO - Felipe Schm id t - 34 (2 às 4,30)
l1BS1D.f:XCIA - Esneves Júnio\' - 179 - Florianópolis. TELEFO:\E: - 1\1 7G4
Ttxlos os ditl'S pela man hâ ern Palhoca e Santo Amaro.
Os chamados ü t.arde ou à noite devem ser feitos por interméd ío

cêutiL'o Arrnnndo dAcampora !n(l Fa'1'111úC'ia São L1Uiz. na Palhoça.
,\t{'nele chama elos a q ualq.uer hora tio nlA ou da ,,"OITE.

horas e elas 2 às 5,

Consultório - Rua Tiradentes 14,
F'one: 1.063,
Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

Neulros

R E N NER

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rca Vitor Meireles, 18

")R. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÁO

lheiro da Uustraçi!.o a-cim.. ofereceJ'o
lhe. em a.mlÍveJ gesto. um cl>lica 'cio
excelente aperitivo KNOT. lembre-
se v. Sia. de acrescentar, ao agrade-.
"'" a gentileza:E$ iI!i' 1.4.11•.
BEl'! O i1EU APERITIVO

pi1ED/J.ET(J!

'Irur";a e Ortopedia. Cllnlea '" Clrnr";.
lo tO.J'ax, Parto. e doençAA de senhor.s,

-;ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió·
lament.e das 15 às 17 hora,q, RESID1tN
'TA: AlmIr""'" Ah"lm. �fI FOT:'" 751

DR. REMIGIO
CLINICA Ml.lDICA

Moléstias Internas, dE' Senl1nras '" CrI

lOçaS em Geral, CONSULTóruO: Rua

"ellpe Schmldt - Edificlo Amélia Neto,
"one 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID1tNCIA: , Larçro Benjamin
Constante. 3

HELENA CHAVES SOUSA
IIlNFERM1ilTRA OBST1lITRlClI

<ParteIra)
DIplomada pela

U/'fPRODuro OA KI10rSA,/trD, ('0/1. E SEIiUROS
,

ITI••'Ai 1II.

VendeUI-se :err�C��lv��
nizado, de 2 mts. de compri.
mento por 1 de largura; e tam
bém urna turbina de 6 cavalos
de fôrça. Entender�se com o

sr. Francisco Nappil na rua

DeOQQfO! lSv .·l�

de Florlan6poUs
4tende chamadOll a q.aJq .....

hora

Pr.....a da Bandeira, III - eu"

(Alltl,co Luso 13 de 111&10)
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Pretendem usar

aviões e submarinos

'.

,

)
Hitler',' :

Um d�s :movimentos,guem, auxiliando. eücíente- ,segue v�toriosa � ofensiva

ali�-It�s.
As fÔ�'ças do QUinto-EXér-japrO,Ximando da linha "Adolf

estratégicos mais Importantes mente o desenvolvimento das: da na frente ocidental da Itá- CItO, depois de um avanço de Napoles, 17 (U. P.) - Con
dos aliados continua sendo o operações terréstres. Os bom- lia. Durante a jornada passa- cêrca de 2 quilômetros, conse- tinua a ofensiva aliada, redu
envolvimento do baluarte de bardeiros médios e aviões de da, as fôrças norte-americanas, guiram ocupar a localidade de zindo um a um os redutos iní
Cassino. Na opinião de alguns combate das nações unidas capturaram mais mil solda-I Fammera, situada ao oéste de migas. Uma declaração oficial,
observadores, o cêrco e a posse atacam constantemente os dos nazistas. Até agora, os alia-I Ausonia. Foram igualmente divulgada esta manhã, revela

I
de Cassino, pelos aliados, será pontos fortes inimigos, afim- dos conseguiram cêrca de 200 I conquistadas as povoações de que, não obstante os êxitos já
golpe fatal para as demais po- de facilitar o avanço das fôr- quilômetros quadrados numa Casale Annunziata e Castel- obtidos, as perdas do Oitavo e

sições nazistas na frente oci- ças de Alexander e Clark. Os região sumamente fortificada. Nuovo. Os aliados ampliaram Quinto Exércitos estão muito
dental da Itália. Por isso mes- aviões aliados, durante a jor- O avanço aliado está-se desen- ao mesmo tempo o seu domínio abaixo dos cálculos previamen
mo, os germânicos se defendem nada passada, atacaram, tam- volvendo de forma mais rápida a outras elevações, entre as

I
te feitos pelo alto comando.

desesperadamente, pois a pos- bém, os portos de Pionbino, ao léste de Cassino. Ao passo quas se destacam os montes de Atribue-se a redução das bai-
se daquele baluarte dificulta- Ancona e Ferrajo, e as instala- que ao sudoéste os britânicos Lacitiva e Fammera. Despachos xas à rapidez com que agiram
rá, de forma consideravel, um ções ferroviárias e industriais são obrigados a avançar lenta- oficiais acrescentam que as lOS aliados ao irromperem pelo
avanço, em grande escala, dos de Orvieto, Pontedera e de ou- mente devido à encarniçada fôrças do Quinto-Exército, que núcleo central da linha "Gus
aliados, na direção norte. As I tros pontos da Itália. \ resistência oposta pelos nazis- conseguiram irromper através ' t.:w". com a captura de Monte-

fôrças aéreas aliadas prosse- Nápoles, 16 (U. P.) - Pros- da Linha "Gustav", estão-se Maio.

,

Moscou, 17 (U. P.) Por
Harrison Salisbury - As tôr-

Rio, 17 (A. N.) - O profes- ças aéreas soviéticas destaca_!
SOl' Manuel Gamio, presidente ram bombardeiros pesados parai
do Instituto Inter-Americano operações na retaguarda alemã

I

de Indigenistas, encontra-se já que foram realizadas no último Aumentaram Cle
há alguns dias, no Rio, coorde- domingo ou seja pela quarta

I

Intensidade
nando com as autoridades bra- noite sucessiva, intensificando, Moscou, 16 (U. P.) - Au-
sileíras, tal como já havia fei-I assim, a campanha destinada ,._ mentaram de intensidade os

to com os demais países da a enfraquecer as defesas ger- combates entre os russos e ale-
América, medidas de maior mânicas na frente oriental, Pesadas perdl'\ s (armen Miranda mães, na zona ao norte de Chís-
protenção aos índios. O profes- preparando-se para a ofensiva a aluará em «Rio» sinau, e em outros pontos do
Sal' Gamio que é figura de de verão dos exércitos mosco- aaztstas Dniester inferior. Informações
grande destaque da cultura vitas. Os aparelhos russos o

I HollywOO?, 16 (U. ,\.) -I autorizadas salientam que r:os

mexicana, já esteve com o ge- convergiram seus novos ata-
L dr 17U Cm:mem M�ra1?-da atuara �omo I

últimos combates, tra�ados
neral Ca�dido.Rondon, que é.] ques sôbre as concen�r�ções de I 'ue��l�:�;OS de' P.) -est�� �rt.ls�a prm.c}p�l da pelIcul� �esse �e�or, o? russos liquida
I' n Arhéríca tígura patnarcu,ll tropas teutas depósitos de I g _ Tito,

I,
RIO , que ser a filmada em tec r am vanos milhares de solda-s a,

?, . .' combatendo nao somente ao nicolor Ao lado de Carmem d
.

tdos nossos indígenas, em cUJu abastecimentos e 5 centros fer- ,

'
" '.'

I ;
.

.' os naZIS as. Segundo parece,
seio viveu mais de 50 anos. O I roviários situados ao longo da

lado aos p�tnotas jugoesiavos, de�era atuar Frank Smatra ou fracassaram as desesperadas
. G' dI' frente olonesa mas, tambem, ao lado dos pa- Perry Como. leniaJuivas

.

t jprofessor an!lO ec.arou Aque .r,,-.w.!!.-_---.-.-•.:..._......._.........- .......� trio tas albaneses. Informações I I
' naZIS as para r es-

na América VIvem aluda cerca
Duzerito -. fidedignas salientam que na L d 'g h

truír as cabeças-de-ponte que
de 30 mil?ões d,e í�dios. Recla- de a u"caSr mlarSaBCOS Albânia, a uns 20 quilômetros U Wl S aven 80S fôrças de Malinovski estabe-
mapara �sses I�dIOS uma pro-

_
C P de Tirana, os guerrilheiros lan-

leceram na margem inferior do

teçào .maIOr, Aaflln-de�que,. n� Saf? Paul.o " "" çasam importante ataque. Em Londres, 16 (U. P.) _ Bom- D_n_ie_s_te_r_.
_

�pos-guerra, e�e� . seJ_am l�lt:" _RIO (Espe�,Ial) - Pelo CI �- terras jugoeslavas, fracassou a bardeiros da RAF atacaram in- Dr. Newton d'Avilagrados na
..

civiliaação.
_

DIS"", I zerro do S;l1 r�gressou, de ti. investida alemã s�bre zuze.m-I tensamente, na noite passada, Operações _. Vias Urinarias __ Doeri
�ue. em maten.a de proteção aos

I �aulo, o SI. Jose T�rton, pre- beck, tendo os nazistas sofrido lo importante centro industrial ças dos intestinos, réto e anus

ll:dlOS O Brasll se �avla a�te- sl�en�e da Federaçao das In- pesadas perdas.. I e ferroviário de Ludwigsnaven.
-- Hemorroidos. Tratamento da

cípado aos
. de�l�Is p�Ises, I du�tnas de Perr:ambuco, que . _

Foram bombardeados outros
colite amebiana

cif'�a�ldlod O pnmen O �lS�It.Uto i VteI? ao SUdl d� Pdals t�a�ardde m- DOF��IçLa uma aplícação de SAR- pontos do território ocupado F����e��taV:�o�ntr�:;:ieZ;,e��.o reia o ?enero, na merlC;t. eresses os Ir.: ustrtaís o seu j_" o preparado líquido pelos nazistas. Quatro aviões Atende diariamente às 11.30 hs. e,

:r:-evelou, ainda, que, ao contr�-I
Estado. Em �ao Paulo, segun- \ que refresca, amacia e hígíenl- britânicos deixaram de regres-

à tarde, das 16 hs. em diante
rIO do que se pensa, a mortalí- do declarou a reportagem, o za a pele. I sal' as suas bases Resid: Vidal Ramos, 66.
dade entre os índios é sobre-j sr. José Turton teve oportuní-

j. Fone 1067.

maneira maior que entre os ci- dade de estudar, junto ao go...
---

�l��:::��i:��ta;��n!u��: �Ii:A���;u��a����; PE'I��m1,,11R
����i;;���Eécf�f;t�I��ª� 1IIIItI':iõt1IR
do emb�x�or Rodrig�s A� O Entreposto -�-_.�����--��--�-�������--_._---------�
ves, o seguinte telegrama: "AJ de frutas Ja" sabe q e R· h d"abandonar águas jurisdicionais Rio, 17 (A. N.) - Revela-se U O elc per era a guerrada grande nação irmã, expres- que, dentro de 6 meses, estará

.

'

samos a v. excia. o nosso agra- concluido e em pleno funciona� �lllcago, 17 (U. P.) - Ralph vadam o continente.

I Finalmente, Ralph Heinzendecimento pelas múI.tiplas ate ,- mento o entreposto de frutas Helll�en, co::res�ondent� �,e I "�,invasão não será fácil - __ afirmou que a população civil
ções com que fomos honrados do cais do porto recentemente guerra. da Ulllted .Pless �I malllfestou o veterano corres- alemã já sabe que o Reich nãodurante nossa breve perml;t- incendiado e que, no gênero, num dIscurso pronunClado no pondente - porque não só a poderá o'anhar esta guerra,nência no Rio de Janeiro. será um dos mais importantes "Union Leng.u� Club", disse, "lllur�lha do �tlântico", mas nlas, a d:speito, disto, esperaApresentamos a v. excia. nos- da América. :Êsse entreposto que as d�strUlçoes na Alema-I tambem a "Lll1ha intermediá- ainda que um fracasso porsas mais cordiais saudações. conservará frutas, cereais, 1e· nha, ot;aslOnadas pelos ataques ria Reichnau", as vastas pla- parte da Rússia e a detenção(ass.) General Sanguinetti, gumes, etc. do norte e do sul, aéreos, têm sido en'or111es, mas I nícies c1a. Plicardia e da Argoll- dos invasores aliados pelo oci�
c?�tra-all11irante Sciurano, ca- de uma safra para outra,' asse- que não se deve pensaI' na der- ne a "Linha Siegfried" são c'lente possam trazer para a

Plt,ao�de:n�.ar-e-��erra Bonn�t I
gurando, assim, o abas�ecimen ..

, rota dos n�zi�tas a. não S8l' I poderosas e estão prontas para Alemanha uma situação de em-
{; r"eCI etano Galc�a Montero -, to nas (ases da carestIa. quando os exerçItos allaç1,q� in� a. ação", pate.

Florianópolis, 17 de Maio de 1944

Reverendo de fraca memória ...
Londres, 17 (U. P.) - O vigário de uma paróquia de Pa

rís pediu a seus fiéis que orassem contra a abertura do fronte

ocidental, porque "a maioria deles não quer ser envolvido no

inferno da guerra". O vigário em questão previamente clamara

contra os rêides aliados aos objetivos nazistas, afirmando que
foram os britânicos, .e não os alemães, que desencadearam os

bombardeios em massa. Fra.ca memória a do reverendo ...

Três milhões de homens
Washington, 17 (U. P.) - Calcula-se que 3.000.000 de ho

mens e 100.000 embarcações serão lançados pelo comando alia
do para levar a cabo a invasão da "fortaleza da Europa". O
êxito dependerá em grande parte da capacidade britânica para
abastecer todos êsses efetivos.

Há 30 milhões
de índios -

I
As fÔlI"cas aérê'c1S
russas

, IJ�
CAIU PE'LO
ESPAÇO E' .

PUXOU O CORDÃO
UE SEU PA�AQUEDAÇ"

Londres, ] 7 (U. P.) o
correspondente do "Sunday
Dispatch" para assuntos diplo
máticos diz que a Alemanha

procura "sabotar" o acôrrlo
anglo-americana-espanhol 1119-

diante propostas no sentido de
poder contrabandear tungsteno
para a Alemanha. Os alemàes
propõem conduzir o tungsteno,
quando aberta a segunda fren
te, em aviões e submarinos,

O referido jornalista prediz
que o acôrdo aliado com Por
tugal, que limitará o embarque
de volfrânio (tungsteno ) par-i
o Reich está em vias de con

clusão.

Só 250 aviões
Londres, 17 (U. P.) - Notí

cias subterrâneas dizem que os
nazistas transferiram para a

Alemanha metade de sua fôr
ça de aviões de caça, deixando
no oéste sómente 250 aviões de
pl'imeira linha para combatar
as fôrças aéreas aliadas.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO;
't�'Ní�o ê�.PILAR
P,oR: EXCELt,NClA
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