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O�O!���(:��b!�!! a����e!!r�mO! Bvançando sObre a 'linha

o eterno e real inimigo: �- o nazista :l,
NÁPOLES, 13 (U. P.) -- O MARECHAL GIOVANI MESSE, CHEFE DO ESTADO·MAIOR DOS SOLDADOS ITALIANOS' QUE.
LUTAM AO LADO DOS ALIADOS, DIVUtGOU UMA ORDEM-DO-DIA, EXORTANDO TODOS OS ITALIANOS À UNIÃO 'NA
LUTA CONTRA O "EIXO". OS SOLDADQS ITALIANOS �.� DISSE O MARECHAL MESSE -- ESTÃO COMBATENDO, AGO
RA, O ETERNO E REAL INIMIGO OS NAZISTA� QUE OPRIMEM NOSSO PAIS". EM SEGUIDA, O CHEFE DO' ESTADO
MAIOR AFIRMOU QUE OS SOLDADOS ITALIANOS, QUE AGORA COMBATEM SOB O NOME DE "EXÉRCITO DE LIBE·

RTAÇÃO DA ITÁLIA"J SABERÃO HONRAR o PASSADO COM VITóRIAS SEMELHANTES ÀS QUE CONQUISTARAM EM
CARSO, PIAVE, GRAPPA E VITTORIO�VENETO.

o LA,CF\IO DE HITLER
Rio, 19 (A. X.) - Revelou um vespertino local que o lo

cutor, que está Irradiando na rádio de Berlim um programa de
insultos ao Brasil, todas as noites, é o brasileiro José Aristó·
teles :Jlano-Antônio, que daqui do Rio partiu, em 1941, fi

bordo {lo "Bag'é", dizendo que ia atuar na B. B. C., em Lou
dres, mas que, na verdade, seguíu, vla-Espanha, para o Reíeh,
onde permanece até hoje. },Ial'co·Antôllio, que era inspetor de
ímígrnção, trocou seu emprego oficial na pátria pelo de lacaio
de Hitler. Ê]e, aliás, sempre fM aquí conhecido como íntegra
lista e nazista. Sabe-se, também, que Marco-Antônio registrou
sua filha, que tem apenas <lois anos, como alemã.

o MAIS AN'rIGO DiÁRIO DE SAN'fA CATARll� A

Proprietário e Diretor.gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX

«Adolf Hitler»
princípio os Estados Unidos, a Rússia e a Grã-Bretanha sôbre

-•••- .-.- -•••- .

a restauração dos governos civís na Noruéga, Bélgica e Holan- Os Iranceses em magot'f.-ca atlvídadeda não atingiram, por ora, a França, a Polônia, a Jugoeslávia lU

e a Grécia. Assinala-se, a propósito, que o caso da França cons- Nápoles, 17 (U. P.) - De-, francesas tentaram um con- portante posição elevada, que

tituirá um problema, devido à atitude do general De Gaulle, pois de um avanço em que ven- ; tacto com as defesas da linha domina toda a região. Enquan
que atribue ao govêrno provisório de Argel o direito de ser re- ceu inúmeras posições fortifi- i "Adolf Hitler", chegando R, to isso, o comunicado do alto

conhecido como-a autoridade civíl da França. O problema po- cadas nazistas" as tropas do base do Monte Doro. Nesse se- comando nazista insiste na 1'2-

lonês é, ainda, mais difícil, pois tudo indica que caberá à Rús- Oitavo Exército ocuparam a I tor, os aliados conseguiram sistência dos soldados da

sia tomar decisão definitiva sôbre a questão. Ao que parece, o localidade de Pignatano, situa- avançar cêrca de 3 quilôme- "Wehrmacht ". Admitem, con

govêrno russo está inclinado a reconhecer unicamente o go- da a apenas um quilômetro da I' tros-e-meio, o que constituíu '), tudo, os germânicos que, nos

vêrno que for eleito na Polônia e não o que se acha exilado l via Cassilina. No vale do Lirl maior avanço da jornada pas-. diversos setores, os soldados de

na Inglaterra. A Jugoeslávia e a Grécia constituem, também, I e nos arredores de Cassino, a I sada. Os �oldados franceses es .. 1 von Kesselring desligaram-se
outro quebra-cabeças posít.ico, devjdo às diferentes facções, i luta continua desenvolvendo-se tão a duas milhas ao nordeste I do inimigo, de acôrdo com os

� que reclamam para si a legítima representação dos respectivos, de forma satisfatória para os I de Esperia, onde está localiza- planos traçados.
povos, embora haja governos exilados oficialmente reconhe-II aliados. Em certo ponto da do o Q. G. alemão na frente ocí- Nápoles, 18 (U. P.) - As

cídos pelos aliados. frente de batalha, as fôrças dental da Itália. Os soldados fôrças aliadas, com base na

norte-americanos, por sua vez, Itália, continuam auxiliando

naztstas ocuparam Scauri, na estrada da eficientemente as tropas ter
costa, na direção de Formia, restres, em ofensiva no terrltó

LO'NI>RE8,18 (G. P.) - OS )[ÉDH'OS NAZISTAS, ASSO· por onde passa a linha"Adolf I rio ocidental italiano. Informa ..

NAnOS À FÚRIA EX'rER�UNADORA UE Hl'rLER, ESTAO Hitler". Formia está também ções oficiais aliadas salientam
.\UXILIANDO OS ALE1lUES, EjU SUA HOR.ROROSA OBRA ameaçada pelos franceses, que que na jornada passada foram
DE ANIQUILAR, OF CH"H'DAR AS POPULAÇÕES DOS 1
PAÍSES OCUPADOS. A ACA])KJ)IIA DE lUEDICINA DE LON.

c legaram ao monte Chiavica, desfechados doze ataques con-

DRES, JUNTAIUEX'fE C01U OU'fRAS OI{GANIZAÇÕES, AS-
situado a uma milha ao sul da- tri as linhas inimigas. Os alia
quela cidade. Ainda no setor dos bombardearam o porto ele

'�INOU UlUA PIWCLAIUAÇÃO, _\.CUSANDO OS MÉIHCOS NA� de Scauri, os norte-americanos Piobino a zona de Voltri e as
ZISTAS DE COLOCAR A MEIHCINA A SERVIÇO DA DES· efetuaram um avanço de dois vias férreas situadas ao sul e

TRUIÇÃO DE VIDAS. OS JUÉDICOS ALEMÃES, SEGUNDO quilômetros, chegando a ím- ao norte de Roma.
!<'I{'OU COlUPROVADO, PARTICIPARAJ)'[ ATIVAJ)'[EN'rE E.M - -._ ._._.-.-.- JO •••001' -.-.-.- ._ .............

INÚl'tIERAS CHACINAS, EN'l']�E AS.QUAIS, A EXTRAÇÃO
UE SANGUE DE 40 CRJAXÇAS, ATÉ A ÚL'rIll,[A GO'rA!

' «Pescando» borracha japonesa
C �- d f .,- 1- Rio, 19 (A. N.) - Notícias procedentes da cidade bahiana

ooperal.lva O OBCIOOa Ismo de Ilhéus, informam que, nas costas daquela cidade e ímedía-

Rio, 19 (A. N.) - O chefe do govêrno, ao saber pelo mi- ções, vêm sendo "pescadas" grandes quantidades de borracha

nistro da Fazenda que o funcionalismo federal estava organi- japonesa, que estava sendo levada de Singapura para Alema

zando uma cooperativa, declarou àquele titular: "Para meu n lra a bordo de três corsários alemães afundados nas costas do

Londres 18 (U. P.) _ Os govêrno e para mim, pessoalmente, é motivo de grande satis- Brasil. Só os soldados do Décimo Batalhão de Caçadores, aquar-
o'uerrilhei;os do marechal Tito fação saber que o funcionalismo organiza uma cooperativa, o telado naquela cidade, apanharam no mar 33 enormes fardos,

�stão empenhados em encatrni-I que é de maior interêsse para a Classe". todos êles com características japonesas. Os populares também

çada batalha com os soldados! , • ,tem feit? excelentes "pescarias". Toda essa borracha está sen-

11azist�•.que imv1.estem sôbre!Esta greve e anconceblvel 'dO vendIda ao Banco da

Borr,acha,
na sucursal de Ilhéus.

a provmcia de LIka. Outros I 4 t
- -

I-
-

d 8WIFTdespacho� acresce?tam que .031 •
' , • •

BlllU onoml8 e RaCiona Izaçao a
guerr-ilheiros continuam os VIO- Washmgton, 18 (U. P.) _. podera ate atíngír nossas ope-!lentos contra-ataques em Kor- "É inconcebível uma greve co- rações da invasão". Com êsses Rio, 19 (A. N.) - Está agora esclarecido que a "Swift"

dun, Na zona de Zangorje, uma �o esta, 9,ue paralisa a produ- termos, ? gener�l Arnold, ch�-I' não _yai acaba:', no Brasil.. O que houv.e foi a completa desmern

brigada de patriotas ocupou o çao, precisamente quando o fe das forças aereas estaduní- braçao da SWIft do Brasil, da ,.Astríz " de Buenos Aires. A

baluarte nazista de Míholan, �a�eria� é tão essencial � mUl,- denses,. condenou o. mO�il;n�n-1 "Swi�t" �a�ui ficou autô�lOll1a e naci?nal!zou-se,. ?on_stituindo
causando enormes perdas aos típlícação dos bombardeios a to grevista de Detroit. Dirlgín-] empresa a parte, sem mais qualquer ligação ou fil iaçâo com a

germânicos. Alemanha, tão essencial que 'do-se aos tres mil e quinhentos I da Argentina, tendo, em seguida, ampliado seus negócios, ha-

capatazes paredistas, o general vendo planos de maiores instalaçõe,s.

Rivalidade de «tubarões do ar» �o���ent�r�r�eS�;��i���' s;e'�1 fechado o cons' ula��o nazI' em TangerZ' 19 (U P) _ O jornal suíço "Saint-Galler TaO'·.se la obrigado a dm:nnmr o �u U,
un.que, .,

. _ ,. ',' ."C:l I'mero
de bombardeiros envia- . . .. �

bladet" íntormou que a dsstruíção causada a indústria aero-
d 'AI h

.

ibili
Londres, 18 (U. P.) - Eden, ministro do Exterior britá-

náutica germânica, pelos crescentes bombardeios das fôrças taOds ad ed�at�ba. � lmposfs,l. 1 1- nico, informou, na Câmara dos Comuns, que o titular do Exto-
. ,,' d " - Iid o e IS n UH suas orcas

í

.; d E h e I J d 11 . .

aéreas anglo-nolte-amencanas, torna _maIS agur a as rrva 1 a-
quando e onde fossem neces- I�O: � ;p� aá�' n.�:a or ana, re comumcou ter SIdo a �e-

des entre
�

os grande? ma1gnatMas alemhaes!det�peAcIa�meldlte 'dentre sárias. As palavras do general I CIS3;°t e lec g�Orv�
e IOlll Ilvan�enteEdo consulado alemão em �anger

os "tubarões" da Helllke e" essersc mI . SSllll, eVI o ao Arn ld t· am funda
acel a pe o ern a emao. "en acrescentou que estao em

n::onopólio da "Messerschmidt", a "Heinkel" não tem perl�lis- cuss�o n��e�rêmios gre��1!�� �ndamento os dema�s acôrdos, fe�tos pe�os norte,-aI:leric�nos e

sao para fabricar "caças", conquanto oS seus modelos seJam que resolveram recomendar à lllgl.ese�, �m o governo de Madn, ;.elaclOnados a sl�uaçao dos

mui superiores aos daquela. imediata volta ao trabalho dos navI�s �tahanos em portos espanhOls e da exportaçao de vol-

A _ • 3.500 capatazes da região fa-
volfralllO a Alemanha.

O pOVO trances nao cOlupreende bril de Detroit. Um porta-voz A--f--tI-----d---·---
.

.
"., ,

. , das entidades trab�lhistas in- O enslva russa a primaveraWashlllgton, 19. (U. P.) - Os lePteSentan�es do Con�ü.e formou, pouco depOls, ser bem
.

.

Francês de Argel afumam que o sell reconhecImento permltl� possível que amanhã a produ-
Moscou, 18 (U. P.) - Os russos lançaram a sua ofenSIva

ria organizar, na Franç'l, um movimento de sabotagem. mais cão recupere seu ritmo normal 'I' de primavera simultaneamel�te em ,in.úmeros pontos da exten

eficiente, ainda, que os bombardeios aéreos anglQ-amencanos.1 com a volta ao labor dos ele.
sa frente de J;atalha que vaI do Balüco ao Mar Negro. Infor-

Referindo-se a êsses bombardeios, disse o representante tra- mentos em greve' Imantes autonzados salientam que as fôrças soviéticas já. se

balhista francês à Conferência de Argel é o seguinte: "O povo
.

encontram completamente preparadas para reiniciar o ataque
francês compreende e justifica os bombardeios dos centros fer� CASA MISCELANEA, distl'Í- em grande escala. Segundo despachos de fontes eixistas, é pos-

:roviários pouco antes da invasão; mas não compreende êsses buidora dos Rádios R. C. A sível que os russos também ataquem os nazistas na Estônla, a
rêides, durante semanas inteiras, com seu incont4vel saldo ele I Victor. Vávulas e Psicos, - lést,e, �a qual se encontram concentradas importantes fôrça�
tnoltes" "

Rua Trilj(UUh U. SOvletl()as.

,Os hediondos crimes

Os guerrilheiros
contra-atacam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o povo inglês trabalhará nos

campos durante a ínvasãu
Londres (B. N. S.) - Com a

aproximação do assalto anglo
norte-americano, a frente agrí
cola na Inglaterra terá que
confiar cada vez mais no tra
balho voluntário do público
comum - escreve um périto
agrícola no "Daily Mail". O ar
ticulista observa que no come

ço da guerra a mobilização pa
ra as fôrças armadas criou um

agudo problema de mão de
obra para a lavoura britânica,

I mas o problema foi resolvido

I
em grande parte pelo exército

I agrícola de mulheres pela ex- rios, como das outras vezes, te
celente organização do traba- rão de renunciar ao "week
lho e pelo sistema de trabalho' end '

e nos períodos de férias.
voluntário durante a colheita As autoridades britânicas conf)� nrillinfll8. mesmo não pu-

hlicar108. nAo serão devolví,
sobretudo! Desde então du- fiam que o apêlo ao trabalho

I
rante os anos de guerra, a con- voluntário em proveito de ali-

dos,
vocação para a colheita tem mentação comum será plena-

l sído de suprema importância mente atendido. Desde o ini-
, mreçao não se responsa- 11_ pois cada dez mil toneladas cio da guerra, os cidadãosbri-.

"bilIzll pelos conceito! emiti d n
.

d t REPRESENTANT'ESe a Imer:tus p�'o u�idos deixa tânicos se
_

têem erguido oda
.

,..

I
dos nos artigos allsinado.

I um navio disponível para vez que sao chamados. Certa- .

.transportar materiais de guer- mente eles mais uma vez sei h maior Fábr' d F Ih' 1
.

r d h' d������������_-= ra aliados. erguerão na maior de todas as
reei e o ln 'las, espe�lO. rzo a a eZE:naS

A
I A t

� . .- de anos, procura representantes e vic j o ri tes para todos

propaganda ������ Bô:: �;:::t.��e�O eB:a;;'L,;.:.:;;,���qU�:,�:",�dos.
I- dR· h > Seriedade absoluta e Mostruário a crédito.

a Ia a no ele COMPANlliA "ALIANÇA DA BAlA" Escrever à: Norma - Caixa Postal, 409, São Paulo,
Fundada em 1870 - Séde: SAI A

MISSA NUM ·SUB,,����CENDIOS E �R�NSPOR'r�. "".".".... MARI·NO(JlfrWl do balanço de 1942:

Responsabilidades , . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .. . ,................ Cr$ 70.681.048,20
Ativo Cr$ 105.961.917,/0
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . . .. . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657/14

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

r

Numa parte qualquer do Pa- prestar seus serviços como mi
cífico, abril - (Serviço Espe- nistro de Deus. Os serviços re
cial d� In�er-Americana) - O j1ligiOSOS, usualmente, são diri
capelao WIlliam S. Brown, da gidos pelo comandante ou pelo
Marinha Americana, celebrou farmacêutico nos submarinos
recentemente os seus primei- de forma que esta narrativ�
ros oficios religiosos debaixo que acabamos de fazer, foi
dagua - a mil milhas de um sem 'dúvida alguma, do pri�
port_9 qualguer. .

meiro oficio divino já realiza-li
Nao havia qualquer raio de

I do, com todo ritmo num sub
sol, mesmo filtrado através de marino norte-ame{'icano em

espessos vitrais ou adornos nas guerra.
pilastras .de m�rmore .d? te�-l "Nunca me senti tão próxí
p�o e ass�m f?I um OfICIO relI-I mo dos meus ouvintes" - dis
gioso muito simples. A luz te-, se o Capelão Brown que é te- �nt;,-e de algumas lamp�das el�- aqueles olhos e ler os pensa- ,
tricas fazia algum brilho so-' mentos em seus rostos. Fiquei
bre

.

as chapas metalicas do I impressionado pelo sincero de
eqUlpan:ento de um moderno

I sejo daqueles homens de levar
submarm? de guerra dos

ES-1' consigo
a adoração a Deus,

tados Umdos. através das batalhas desta

Uma simples cruz com uma guerra, mesmo debaixo d'a-

pequena vela de c�da lado, i gua" ..

\
adornava a mesa onde o Cape
lão Brown celebrou sua missa
submarina. O capelão Brown
antigamente celebrava na Igre
ja Episcopal de São Paulo, em

Toledo, Ohio. Pronunciou um.
sermão para os homens do
submarino que cantaram seus
hinos sem auxílio do órgão.

Os submarinos, via de regra,
não conduzem capelão, mas o

ICapelão Brown, em transito
para uma nova estação, foi so
licitado pelos tripulantes a

base na ilha, não só tem ajuda
do a frente agrícola durante a

colheita como também o trans

porte militar tem sido utiliza
do para os mesmos fins. Neste
verão porém, nem tropas, nem
transportes militares estarão
disponíveis para o trabalho

agrícola, de modo que o públi
co interno que voluntariamen
te trabalhou a terra nos anos

anteriores dentro em breve se

rá mais uma vez necess1'tado.
Esses trabalhadores voluntá-

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviada

com o uso das
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cri 70,00
Semestre Cri 40,00
Tr-imestre Cri 20,00
Mês Cr$ 7,00
Numero IIVuJSO Cri 0.30

v; tntertor:
Ano Cri 80,00
Semestr-e Cr$ 45,00
Trimestre Cri 25,00

� núnc!()8 mediante eontráto

LONDRES (Por Charles Sis
mondi Exclusividade do
CEC para "O Estado") - No
tícias divulgadas na Suécia
revelam que os alemães aca
bam de baixar uma lei conde
nando a morte todo indivíduo
que fôr apanhado de posse de
boletins de propaganda aliada.
É interessante a esse respeito
notar que os aviões britânicos
e aliados quando sobrevoam
todas as cidades nazistas arre
messam ao mesmo tempo que
as suas bombas uma infinida
de de objetos de curiosidade
infantil, os quais destinam-se
a informar os alemães da ver- II' -

d E I d- tdadeira situação das fôrças na- "alXa e· . aos n Igen es
zistas nos teatros de guerra. de florl-enõpolísCom o intuito de afastar os cí- lU

vis desses objetos, os nazistas _

fizeram circular os boatos mais Assembléia geral
desencontrados, imaginando r .. .

que os aliados atirassem sôbre De ordem do �r.. Presidente Curitiba:
.. _

a Alemanha lapiseiras explosí-] con�oco os srs. SOCIOS para a i 4° - Delimitação do perí
vas, sabonetes porta-bombas e: sessao ,

de Assemblé�a Geral metro de residência dos indi
outros disparates do mesmo es- que tera �ugar no dia 20,do gentes que �evem ser socorri
tilo. Entretanto, a voz do po- cor�en�e, as �5 horas" �a sede dos pela CaD�a;� e

.

vo sempre e mais forte do que social a Avemda Hercilio Luz, 5° - Providências a serem

a fôrça bruta e daí os alemães n. 20.
_

, solicitadas,à �ecretaria c;la Se-
continuarem a apanhar quan- Em n8.:0 havendo numero le-I gurança Pública, no sentido da
tos objetos encontrassem após. gal previsto pelo Es!atuto pa- ext�nção da mendicância no

os bombardeios. Os resultados I ra abertura da sessao, aguar- penmetro urbano da cidade,
negativos da campanha nazis- d�r-se-á m�ia .hora para se ini- com o objetivo de que o Comér

ta, obrigaram os alemães a re- Cl�-la, e, SI, amda a. essa hora cio, a Indústria e os particula
correr a medidas extremas do nao tenha comparecido o refe- res aumentem as suas contri

que resultou a recente lei bai_:rido núme�o de sócios, às �6 buições e os que _não concor

xada contra os civis alemães, horas, realizar-se-á a sessao rem o façam, a-fim-de que a

As notícias referentes ao as- com os que estiverem presen- Caixa possa contar com os ne

sunto publicadas na SUécia re- tes.
_.

cessários recursos para aten
velam que dois jovens de 16 Sao os segumtes os as�untos der as mínimas necessidades
anos foram fuzilados pelos na- a serem tratado na sessao: dos indigentes já socorridos e

zístas por levarem para casa 1° "",Leitura e �p.rov_ação do dos que ainda �ão. o são,
várias' lapiseiras, Relatórto do exercrcio de 1943; Dada a relevância dos assun-

2° -- Eleição dali Diretoria e tos a serem tratado encarece
Dr. Newton d'Avila Conselho Deliberativo para o se a necessidade do compareci-

biênio 1944/1945; mento do maior número possi-
3° - Exposição pelo 1° Se- vel de sócios,

cretário sôbre as suas observa- Florianópolis, 15 de maio de
ções relativas à Sociedade de 1944,
Socorros aos Necessitados, de Heitor Blum, 1° Secretário
"..-_-.-_-_..-_.."" -.-_._..-_

..

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

capital e

de Sã e Anisio Massorra . .,

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

Uruguái. Regujador-es de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Afrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOUS
C AMP O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAí, BLUME"

NAU, BRUSQUE, LAGES E �1O DO SUL

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

- A mais preferidil. é ipegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRtMIO MA IDR CR s 6.250,00

..
..................,......_,._._w....- w.r.-_-.....-_.....-r ........_...- ..._w_...,._��

Operações _ .. Vias Urinarias -- Doen
gOl dos intestinos, réto e anus
_. Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana,
Fisioterapia -- Infra-vermelho,
ConsuIt: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

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

Fone 1067,
venda

Muitas bonií.ccoôes e médico qrcr.is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Está à
o « Restaurante Pérola». Para
mais informações, dirigir·se ao

proprietário, na praça Quinze, In. 22. -- Florianópolis.
V.·t6 _.__ IIiIIIIIII!iIlaII_:nílIIIIiI_iIIIII2IlIDIllmlllA'liI:IlllllElilIiIIlII!JIJIiIl!IlIIIII ...

"1\ Bandeira Nacional qnando em prés
posição horizontal, e Irá ao centro da
testa da colnna, se isolada; à direita da
testa da coluna. se houver ontra bandeí
ra: à frente e ao centro da testa da co

Iuna, dois metros adiante da linha pelas
demafs formadas, se concorrerem três
on mats bandelrruo", (Decreto-let n. 4.545,

o distinto público de Florian6polis 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
miras, Ternos feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns.

NOTE BEM: Temos secção especializada para conís ccão de luxo, sob-medida.

L_-,"=,,_,=,,:�'A .�red_��_ria __!ara-:T�d�S)�_ =�.�ua .. "FeliP���hmidt, .. 38�Es�úina _�erôní�O Coelho-Telefone: 1595

"I' Vrediária Para-Todos"l

\

,
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Domingo-Dia 21-Animada tarde dançante com início às 16 boras. Pirolito apres"ntará foxes
e rombas, chegados, de avião, da América do Norte. Sàbad�, dia 271 próximo, grandiosa t<soirée».

Caíu de 19 mil pés de altura, e vivo! r-:·"--"-:-71
Nápoles, maio - (Inter- costas e algumas cargas de me- vavelmente todos os tripulan- :VIda SoC1aI.

Americana) - O Sargento Ja- tralhadoras em torno do pesco- teso O Sargento Raley disse que :•••••••( .......:
mes Raley, de 27 anos de ida- ço. A Fortaleza Voadora de que no princípio teve a impressão
de, um rapaz do campo em Raley era artilheiro da cauda de que ia morrer; depois teve

Henderson, é o unico homem colidiu com outra B-17 e a se- a certeza que já estava morto.
do Exército de Tio Sam que ção da cauda em que se achava Mas, a realidade é que o seu

Raley foi cortada a doze pés da

ponta. O resultado foi um in- veículo continuou descrevendo
crível vôo em espiral do peda
ço de cauda cortado, enquanto
o resto do avião ia fragorosa
mente ao chão, matando pro-

caiu de uma altura de 19 mil

pés, sem o auxílio de motores,
azas ou paraquedas e chegou
em terra com um simples feri
mento no queixo e outro nas

•
I
\

O abast�cimento
do marechal Tito
DE UMA BASE NAVAL IU

GOESLAVA, maio - (Inter
I Americana) - A frota dos

-'\ "Pa:çtisans" iugoslavos estabe
leceu uma pequena base naval
na Itália de onde os forneci
mentos dos aliados ocidentais
são transferidos para as fôrças
do Marechal Tito, através do

mar Adriático. Nos armazéns

estão alguns tanques leves

americanos, os primeiros tan

ques ingleses ou americanos a

serem entregues aos "Parti
sans", Sinais de reparos de

avarias anteriores estavam
bem evidentes nos lados dos re

feridos tanques. Dezenas de

oficiais e soldados do Marechal
Tito andavam nas ultimas pro
vidências com seus uniforme�
marcados com estrela verme

lha e com as insignias dos pos
tos. Os pequenos navios da

frota iugoslava servem-se da�
guns dos portos istrianos, equr
pados com eslovenos. Embora a

maior parte da .esquadr.a .

do

marechal Tito seja eonstituída
de pequenas embarcações ela

ebiita também com alguns na

vios grandes.
-------.--------

.AlI autoridades responsivels peb
fiel execução das Estatísticas Ml1I·
l.ares podem exigir, sempre que boa·
Ver dúvida quanto à veracidade ti.

qualquer informação, que cada I.
ferma nte prove o que declaro•• A

má-fé constitue crime contra a ...

....u"' .. " nar.t ..n.1. (D. E.. II.).
r •...",.,. _

- - -_*_- - -_ -",-

Curso de aulas
particulares
A União Beneficente dos

Chauffeurs vai instalar, em

sua séde social, um curso de
aulas particulares, com todas
as disciplinas para concursos

publicos e bancários, e para o

comércio em geral. O mesmo

ficará a cargo do professor
João Frainer e funcionará á
noite.
Serão aceitos alunos dê am

bos os sexos.
Ê mais uma iniciativa" digna

de louvor e é de crer que a nos

sa mocidade aproveite afim-de
ser bem sucedida nos concur

SO�,

Especialistas
aos milhares

Londres - (Inter-América- Rio,
� n

(A. N.) - O tenente
na) - O tenente William Bro-

coronel Mendes da Silva acaba
wn, do Serviço Secreto do Exér-

de revelar em São Paulo, comocito dos Estados Unidos, che-
gou à capital britânica, prece-

fiscal do govêrno junto à ESC0'

dente do interior da Inglaterra,
la Técnica de Aeronáutica, que

numa rápida viagem de servi- aquele estabelecimento está

co. Se o tenente Brown não ti- capacitado para formar, por

vesse sido até 1942 gerente de ano, uma média de 1.400 [o
um popular hotel de Washing- vens especialistas, não sómen

ton, o "Ambassador Hotel", te para a Aeronáutica como

não haveria nada de mais, pois para a ir;dústn::t, em geral.
� muito comum hoje em dia a Quant.o a futur,a Escola ?e
chegada de oficiais norte-ame- Cumbica, ,tambem em Sa�
rícanos a Londres. I Paulo: �ara, anualmente, 2.00)
Como bom gerente de hotel, -eepecíaltstas.

) tenente Brown, trouxe suaR---E---N---N---E--R- O
oagagern bem arrumada e, de .

mala na mão, tentou encon

trar um hotel onde pudesse re

iervar um quarto. O ex-geren
';e do "Ambassador" percorreu
Goda a cidade sem sucesso, pois
nem para um "ex-colega" foi
oossível conseguir um quarto.
Para milhares de trabalha

Iores e comerciantes de Was

.iíngton e de outras cidades dos
8;stados Unidos � um consolo
aber que também em Londres
; comum o letreiro "não ha va

;as" nos hoteis e pensões.
:amisas, "Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

'lares preços só na CASA MIS·
-::ILA NEA - Rua Trai�n) 1::

Irmandade do Divino Espí(ito
Santo e Asilo de Orfãs
«S. Vicente de Paulc»

NOVA YORK - (INTER
Campos AMERICANA) - O presidente

I
da Conferência Inter-Ameríca

_______________ na de Comércio, sr. Nelson Ro-
cketeller, declarou, em entre

santo do dia vista que o propósito dos re

I presentantes das 21 nações

I
que se encontram nesta cida-

S. Pedro Celestino, Papa de pode ser resumido numa só
frase: Melhorar o nível das

Em hérnia Treino de Nápoles) oportunidades das Américas".
nasc�u. em 1215, Pe.o de �orone. E acrescentou:" "Estes "Iea-
DepOIS da morte de seu por, cori-

• " .

seguiu da mãe a licença de estu- ders das fínanças e da econo-

dar. Mal concju
í

ru seu curso, quan- mia, que aquí se acham e que,
do êle se .retirou para a .solidão em seus respectivos países, se

para_ dedlcar-se.a uma vide de dedicavam ao estudo dos pro-oraçao e das maIs austeras morti- . -

ficações. Breve viu-se rodeado de blemas internos, estao agora
homens que, atraídos pela fama de reunidos para se integrarem
,anttdade de Pedro, queriam

í

rrrí - dos problemas comuns a todo
tar sua vida. A pedido dêles fez-se O hemisfério. Esta é uma as-
ordenar sacerdote em Roma. Vai' blé

.

d h
'

tando de lá, fundou um convento s�m ela e 0!llens d� nego
no monte Majella. Dirigiu esta CIOS, que desejam aporar os

fundação até 1286, quando, mais seus governos e, assim, as reso
uma vez,. re+írou-ae para li solidão. Iuções que' levarem de volta
Em 5 de Julho de .1294 ele,!eram.no serão consequentemente dePapa os coedec ís reurudcs em .' ..

'
.

Roma. Pedro, côncio das enormes maIOr utilidade para as delibe-
dificuldadee que o 'esperavam, acei- rações a que houverem de to
toir Q dignidade suprema sómente mar os dirigentes das nações
po�que julgava ver nes.t?' eleição a a que pertencem. Faremos
moo de Deus. Mas, la aos 13 de -'
dezembro do mesmo ano. abdicou apenas, recomendações que
a Tiara. Havendo naqu�la época constituirão o modo-de-pensar

Festa do Divino Espírito Santo TRAJES grande per-iqo de um cisma, rescl- do continente, e a fôrça dessas
De ordem do irmão Provedor. PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480. veu Bcn ifdcio VIII, sucessor de recomendações residirá no seu

torno público que a festa do Dr- CAPAS: Pedro Celestino, vigiar ti êste;pois. t .
-

" O
vino Espírito Santo se realizarei GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465. os adversários do novo Popa pode-I cara er sa�. �r. Nelson Ro-

nos dias 28. 29 e 30 do corrente. COLEGIAIS Cr$ 140.00 o 170. riam uproveí tor--se do pessoa de' ckfeller dISSe ainda que a to-
cam o seguinte programa: MILITARES Cr$ 320,00 Pedro, que :tinha pouca experiência, das as discussões será dada
De 19 a 27: novenas, às 18.30

I
PANTUFAS Cr$ 29,00 no mundo, �ara seus !ins parti-j uma forma realistica e que os

horas; I PULLOVERS de Cr$ 58.00 c�lares. Ass1r� ccncluru S. CeIes·· problemas serão ventilados
Domingo de Pentecostes: às E' ,30 \ COSTUMES de Cr$ 390,00 a 480. tmo a sua vIJa no castelo de .

horas. rr.issa com comunhão geral
I SAPJ}TOS

de o-s 50,00 a 255. Fumone no dia 19 de maio de com a maior franqueza pelas
dos Irmãos e Irmãs; .àsA 8 horas, AGENCIA: PEDRO SOARES -. 9 1296. diferentes comissões divididas
missa solene, com asslstenda do -=======================:;:;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:; I em sub-grupos, tudo porém
Exmo. e Rev:no. Sr. Arcel:ispo Me·

I
'dentro do princípio geral quetropolitano, que pregará ao Evan ..,

gelho; .

visa o bem estar do hemisfé-
Segunda e terça·feira. haverá FilHA I MAE I AVO I rio. "Não serão levados em con-

missa rezada às 7,30 horas. ta os fatores politicos - afír-
Durante a lesto. haverá quer- mou - pois os problemas se-

messe e leilão de prendas II massas, rão todos considerados sob o
no local do costume. T � dFlorian6polis, 18 de Maio de 1944. O "1 as evem usar a ponto de vista estreitamente

CANDIDO FREITAS econômico". Interrogado sôbre
se a Conferência continuaria
a reunir-se depois da guerra,
declarou que isto seria natural,
uma vez que a mesma prosse
guisse servindo a propósitos
úteis. Finalmente, a uma per
gunta se a Coordenação dos
N e g ó c i o s Inter-Americanos
manteria integralmente suas

atividades findo o conflito, ma
nifestou o entrevistado que a
mesma fora criada como res

posta Ul;gente a certas necessi
dades surgidas com a guerra .t';
que algumas das suas fun�.s
atuais passariam logicant.ente

I
a ser exercidas por órg{j�s: per�
manentes do govêrnlê).'" ao pas
so que as simll.l��tllente rela
cionadas cw:m o esforço de

1.' • ..... gl),�n'� terão de c�ssªr.!· __ ,

Também em LO'ndres
hã crbe de habilacôes

Os franceses aguar
dam a invasão
Berna, Suiça (Maio) - (Ser

viço Especial da Inter-Ameri
cana, em combinação com o

New York Times) - A França
aguarda o próximo desembar
que de invasão pelas tropas
das Nações Unidas. Os' france
ses estão convencidos que o

desembarque redundará 1)0
que Vichy descreve como uma

"guerra civil", mas que na rea

lidade será o levante contra os

alemães, de ha muito espera
do, bem como contra os colabo·
racionistas franCteses, agora
pequenos em numero, mas for
tes em ação, pois se acham

ocupando os principais postos.

espirais e veio cair numa es

carpa de montanha, depois de
diminuir a velocidade, de en

contro aos galhos de árvores.

ANlVERSARIOS
Transcorre hoje 0 aniversário da

exma 91'0: Alzira de Almeida LeQI.
espôsa do sr. Viriato Leal, alto
funcionário da D.R.C.T.

.

Faz anos hoje o joven Daví, filho

d.o ,sr. João Mendonça, construtor
civí l.

Mais um aniversário comemora

hoje o jovem Mozart Coelho, aluno
da Academia de Comércio.

•

Hoje decorre a data nataHcia da
exma. sra. d. Myriam Gama d'Eça
Neves.

Fazem anus hoje:
sras. : Elba Magano Ramos e Lau

rinda Marques de Sousa;
sritas. : Cecília Riesenberg e Isdu

ra Pereira;
srs.: Gladstone Paladino. Eugê

nio Cordeiro, Alvim Riesenberg,
Alvim Zommer. Jorge Daux e Ber
nardino Borges Neto;
jovens: Osmar Oliveira; Válter

Damioni, Ivonete Faraco, Volmor
buz e Alexandre Gomes;
menina Fernnridu de

Lobo.

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA�
EVITARA DORES
Cólicas UterinasAlivia as

Emprega-se com vantagempa.
-"'C. ra combliter as irregularidades

,A.......�
,

das funções periódicas das S8-

.�� _:t nbcr88. É calmante e regulador
AVOI\(�"; de8"a� funções.
<-f�;�.�...� FLUX()-�EDATINA, pela SUft

�;}.,.-....,... '.'�;!':::e, com provada flficácia, é muito re-

��Ú\�.'.r.iil.. '._'
. ,j, ceitRda. D�ve ser usada 'com

\(�It <;:>- f'� ''Ii'J
.

' CO[] HiOça.
.. � ��'1. � � FLUXO-SEDATINA encontra· se
Á F HA· � ,)MAE em toda parte.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.'

.� ....... __,,,,__.., ........ --... ... - ... - ... - - .-. _-.-.:-

Correspondente
Importante firma comercial pre

cisa de um (ou uma) correspon
dente habilitado e que conheça
contabilidade. E' inútil candida
tar-se sem as credenciais acima.
Carto.s, do próprio punho. a esta

redação, para: G. M. 3 v.' I
.......,.,..............- __..- ...

_-_.._._.._...-..-.-..-..:-••_-.".,,-. lIe

Conferência inter ..
ameri(:ana d�
comércio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_IN_DI_CA__D_O_R_M_É.D_IC_O_ iOs apuros do Caudilho diante da verdade
WASHINGTON - Maio - de avanços e recuos, a verdade

I (COMENTÁRIO DA INTER-'verdade mudou para Franco. das Nações Unidas, a verdade
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital AMERICANA) - O general I Não ha' muito, em suas ora- das democracias continua a

CLINICA MÉDICAdDeEcaCrRidlaAdNeCAS E ADULTOS IFranco dirigiu-se mais uma ções cheias de arrogancias e mesma. E nem podia deixar de
vez ao povo espanhol e, ao que ataques às "podres democra- ser assim, pois que não podem

(,o;\,SlJL'1'Ól���s�i'��sXd��\�I'à��lald:t/d��d;�íC1� �5 �';;I;!SCO), fone 1.444
parece, outras vezes terá que cias", o generalissimo admitia coexistir duas verdades. O pen-

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783 falar o chefe da falange para que a verdade era a vitória da samento aliado permanece
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA justificar o seu pensamentb, Alemanha, era o desapareci- aquele de luta contra a escra

que se torna dia a dia mais mento do regime democrático
-

vídão, de combate aos inirni

confuso, a medida que se apro- da face da terra, era Gibraltar gos dos povos civilizados e de
xima a derrota total do rascís- e Tanger para a Espanha, a extermínio da praga pol'ítíca
mo, cuja vitória desejou e de- verdade era, em suma, a Espa- que se alicerça no predomínio
seja em vão. O caudilho, de nha Imperial, expansionista e de determinada raça e de Ial

início, referiu-se à situação es- orientadora da "hispanidad" sos deuses.

panhola, salientando que "a em todo o mundo latino. Hoje, Em outra parte de seu dís

verdade, como nós a vemos, para Franco, a verdade é a, curso, Franco, em uma afirma-
,[édico - chefe do Serviço de Sífillis do Centro de Saúde

I existe e continuará exístíndoí fôrça das Nacões Unidas com cão que deverá causar espécie
f)OE�(,:AS DA PELE - SíF1LiS - AFECÇõES UnO-GENITAIS DE _.

h' ! "t -

'

ôrd I' .' t t 1
_

A\IBOS OS SEXOS _ RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS'
mesmo que nao. se�,a recon eCI- as quais en lOU em acor o, ao represen an e a e!llao_ na

CONSULT.AS: elas 3 às 6 h. - fi. Felipe Sclunídt, 46 da no estrangeiro". Depreen-I afastando-se de certo modo Espanha, revela a aceitação de
HES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648 de-se que, no seu maquiavelis- das influências do nazismo. !outra verdade, quando diz que

mo político já de muito desco- Ele reconhece que "como, mais "a destruição causada pela
DR. GUERREIRO DA FONSECA berto, o dirigqnte do "falan-itarde, o propósito de conter o:guerra não pode ser compen

('1-1Xl('..\ DE ADUI,TOS E ('IUAXÇ ..\S, DOEX(_'.-\S DA l>m-,I�, DOENÇAS VE-' gismo" e mestre da "hispaní- comunismo pudesse haver ar-: sada por nenhuma classe de
:'i�:[nLqS, COR.-\ÇÃ(), F'IG:\DO, ESTô:\IAC,O, RIKS, Y.\mZEs! Ul,CEftAS il.:N'1'IGAS., dad" pretende que a verdade

I
rastado a Espanha a uma i valores transitórios e isso re-

COi\SLJLl'oHIO - Felipe Schmldt - 34 (2 as 4,30) I . , . _
i

_. •.

RESIDft?\TCIA - Esneves Júnior - 1�8 - Ff.or.iauópo lí s. TELEFOXE - j\'[ 764 [seja um prívllégío seu, de vez guerra contra naçoes COIU as presenta a razao que [ustifica
Todos os d ías pela manhã em PallK<;'a e Santo Amaro. I f

.

it -' it
.

ti h I
_ -

.

tít d d E hOs chamados à tarde ou à n oíte devem ser feitos por intermédio do Farma- que nsa mUI o a pIOpOSI o quais man ln a re açoes amis- a a I u e a span a com res-
c[.utiC'o Airruando d'Acampora ma Fa'rmáC'ia São Luiz, n� Palhoça. I que ela existe "como nós a ve- tosas tivemos de sacrificar peito à conflagração ... "Atcurle chamados a qualquer hora do DIA ou da NOITE. , ,

I
' I � i .

mos". Ora, a verdade e uma SOo aquele ideal, momentaneamen-
'

Que querera dizer Franco

DR. ROLDÃO CONSONI OS observadores é que a vêem te, em pról da defesa dos in-
I

com essa asserção? Não será
de modo diverso e, dentro da I terêsses supremos da pátria". que julga que os valores tran-

CUnmGIA GFêIUJ, - .'\1,'1';\ CInUHGIA - MOLÉSTIAS DF] SENHOlL-\S - PARTOS I
Formado pela Faculdade de Medicina da Un íversidadc de São Paulo, onde foi própria Espanha, o generalís- Demonstra, assim o 'ditador sitórios do nazismo devam ser

Assistente P"1' vários anos do Serviço Cuú rgico do Prof. Alípio Correia Neto. . -

d f' h I
_

t 1 b tit id I ICirurgia do estômago e vias biliares, íntesttnos delgado e grosso, tiróide, rins, SImO nao po e a irmar que a espan o que nao es eve onge su s 1 UI os pe os va ores po-
próstata, bex íga. útero, ovários e trompas. Var-ícocele, h ldrocele, varizes e hérnia. sente da mesma maneira que da zuerra ao lado do nazismo, I sitivos da democracia, que são

CO)/SULTAS: I
d

,'� I
das 2 às 5 horas. à Rua F'el iipe Schrn.ídt, 2,1 (altos da Casa Paraíso). Tel. 1.598. OS outros. Que respon am a naturalmente enquanto ele es- os permanentes da Espanha?

__R_E_'_SID1tSCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764 questão os milhares de presos tava no apogêu de suas con- De qualquer modo, não se en-

políticos que enchem as prí- quistas. gane o chefe falangista: a ver

sões espanholas. Outra cousa, Ao contrário dêsses pontos- dade será sempre uma para as

I
entretanto, é afirmar que a de-vista tortuosos e prenhes Nações Unidas.

Dns

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

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

DR. BIASE FARACO

DR: MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso :� Auerfetsoamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro

.JONSU.LT:\S - Pala ruanbll: {llarlamen!e {Ias 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

oAbadOll, das 16,30 às 18 boras - CONSULTÓRIO: Rna João PInto a. 7. sobrado -

jeuue: 1.461 - Re8ldência: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO VJENDHAUS·f:N
(·Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brastl)

�;x·lnterno do Serviço de Clío.lca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLI,'\ (c." MJl:D1CA - Moléstia. Internas de adultos e crianças. CONSUI,TÓIUO

e IU<JSIl)!>;,\CIA: Rua F'cllpe Sclunidt n. 38 - 'I'e), 812. CONSUL'1'A� - Das 16 à. 11:1.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das lO às 12 - Á tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Médico - Cirurrião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

níagnóRtico precoce da tuberculose

pll!rnofilil". úlceras gástr�cas e duo
di'f1ais. câncer do estomago, afe

ções (Ia!! viaQ biliares, rins�. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artlhcla.l
f'�ra n tratamento da Tuberculose -

Pulmonar - Tratamentos moder- HELENA CHAVES SOUSA
nos e efi('azes desta moléstia

'

Cnmpleto gabinete de Eletricidade IilNFERMEffiA OBS�TRICA

médka: Ondas curtas e ultra-cur- (Parteira)

'\<1-'\. Raio� Infra-Vermelhos e Raios Diplomada pela Maternidade

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia de Florlanópo:u.
Consult6rio: Rua Deodoro, 3 Iltende cbamad08 • q ..IQ ....

esquina Felipe Schmidlt hora

Vas 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs Praça da Bandelr., II - .ob

l'elefone 1.475 _- , (A.II.Ua'o J,arlfO 11 de ."0)

iNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA-
MOELLMANN

Ii'"rmado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

Cllnlca médica ·em geral, pediatria, doen

ças do Sis.tema nervoso, aparelho geníto- Iurinário do homem e da mulher

A ",,18te. Técnico: DR. PAULO TAVARES

ourso de Rad!ologla Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanar ío (SS.o Pau

ln). EspecializadO em Higiene e Saúde

Pública. pela Universidade de-Río de Ja·

neíro. - Gabinete de Ralo X - Electra·

�ar<JIlografla clíntca - Metabolismo ba

&01 - Sondagem Duodenal - Gabinete

d" fisioterapia - Laboratório de mtcros

copía e análise clíníca. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - FloMan6poliB.

DR. SAULO RAMOS
il..peclAll"ta em moléstfas de IleM07811 -

Part08.

di.1.TA CIRURGIA ABDOMINAL: eetõ

mago, vestcula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLÁSTICA

l>o PERtNEO - Hérniaa, hidrocele, ve

vl('ocele. TrataIpento sem dor e o)eração
de Hemorroides e varizes - Fracturas:

.. "" ....elbo. ae I{êsso. Opéra n08 llosplta18
de Florianópoll&

PraÇ-ll Pereira e OUvelra, 10. Fone, 1.00'.
Hor.....o: O ... 14 illI UI horaa, diariamente.

DR. AURÉLIO ROTOLO

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Senho

ras - Vias UrLnárias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

'l.'ratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecçôes do aparê lho
genital feminino tUtero, ovários,
trompas, etc.).
Cura radical das tnflamr.çôes dos

..nexos (Ovários, trornpas) , sem ope

ração). Tratamento de todos os dis
túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos mqder-nos sob

contrôle endoscópico - Uretroscopra
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua 'I'Ir-aden tea 14.

Fone: 1.663.
Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

Clrnrgta e Ortopedia. Clfnlca ., CtrurlÓa
-10 torax. Partos ., doençBl.8 de .....Mora.,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
"lamente das 15 às 17 horas. RESTDltN
�TA: AJ.m.!rcrJ'" Alytm. !'lll. Ji'm,@ 7111

DR. REMIGIO
CLtNICA MilDICA

Moléstias internas. de Sen.horas � CrI

onças em Geral. CONSULTÓRIO: RUA

'i'ellpe Scbrnidt - Edlf!cio Amélia Neto.
1I'0ne 1592, 9 às 12 e 14 às 17 boras. RE·

SIDIIlNCIA: , Larqo Benjamin
Constante, 3

apresenta suas
/

ULTIMAS 1\OVIDADES
VENTO SUL, ele Norman Douglas, Pela la. vez, no

Brasil, se traduz êste famoso romancista con-

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

bel. Considerado a maior tradução do ano. Em
dois volumes �. . . . . . .. $(�0

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

FRONTEIRA AGRESTE, de Ivan Pedro de i\'Iar
tins. Romance realista que suscitou ruidoso
"caso" literário $13

LETRAS DA PROVíNCIA, de Moysés Vellinho. Um
vigoroso e penetrante livro de crítica e ensaio $11

"VIDAS DE ESTADISTAS FAMOSOS, de Dana e

Henry Thomas. Vinte curtas biografias de
célebres personagens da História $�O

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

BOLÍVAR, de Emil Ludwig. Magistral biografia
do herói máximo da independência dos países
hispano-americanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $1 :3

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

sicais das 30 maiores óperas. 3 vols. $60
OS SOBRINHOS DE TIO SAM, de Arlindo Pas

qualini. O que viu e ouviu um repórter em via-
gem pelos EE. BU. e Canadá $1 éi

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
Maugham. Ul11 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
marrtinais gaúchas ,................ $18

MINUANO, de Lauro Rodrigues. Versos gauchescos
em torno dos mais belos motivos poéticos do
Rio Granc]e

.

DICIONÁRIO ENCICLOPÉ:QICO BRASILEIRO.
Obra de consulta imprescindivel - no escritó-
rio, no lar e na escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $90
Pedidos às livrarias, ou pelo reembQ4;o postal - sem

aumento de despeza.

EDICÕES DA LIVRARiA DO GLOBO
Rua dos Andradas 1416-Caixa Postal, 349-Porto Alegre

$23

$S

OOENt:AS DAS AVES E REMEDIOS
ENVrE! CRUZElRO EM Sf':LOS PARA o PORTE POSTAL
NOVA E I;).! S;:ÃQ

I

I

I

I COMPRAS E VENDAS
CASAS
Vendem·se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las, cópa cozinha, terreno plano,
i medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00

Tres na Rua Uruguoy, de rn cde i
i ra, todas alugadas. terreno plano.
I medindo IOx58 por Cr$ 20 000,00;

I Uma em Coqueiros, com 3 quar
tos, cozinha, sala, dispensa. bôa
água, medindo o terreno 30x12xl.'5

I por Cr$ 12.000,00.
Uma na rua Almirante Alvim

com 2 quartos. sala, dispensa. va:
ronda etc., terreno com 22x50 por
c-s 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos. banhei
ro. cozinha. Preço de venda Cr$

, 60.000,00.
i Uma na rua Deodoro com terreno
de 10,25 metros de frente por 56 de
fundos por 80.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Curitibanos. com 3

quartos. varanda, banheiro com

água quente e fria etc., por Cr$
22.000,00.
Uma na rua Oswaldo Cruz (Es

treito) 3 quartos, sala etc.. terreno
com 16x32 por 16.000.00.
Urna na rua Bocaiuva. com todo

conforto (duas residencias) por Cr$
70.000,00 .

Uma na rua General Bittencourt
por 35000 c;·uzeiros.
Urna na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiros.
Urna em Coqueiros, ótima resi.

1 dência, na praia, por 15.000 cru'

zeiros.
TERRENOS
Vendem·se um na Avenida Tram

a powski, ter>reno plano, medindo

i
12x37 por Cr$ 15.000,00;

I Um na Avenida Mauro Ramos,
idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um 'na Rua Jaguaruna. idem

idem, 10x32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua CambariÚ. terreno

plano medindc 30x50 por 24.000.00
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-se também a me

tade por 20.000,00 cruzeiros.
Informações com A. L. ALVES.

Rua Deodoro 35.
Um ótimo lote em João Pessôa,

com ônibus à frente, Cr$ 10,OOO,0,Q
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REUMATISMO GOTOSO
ACIDO ÚRICO

DORES tOMBARES

Os guerrilheiros auxiliaram
a libertação de Leningrado

Moscou, maio - (Por Mik- pidamente da zona perigosa.
hail Semenov, da INTER-AME- Logo depois escutamos uma

RICANA) - Antes da guerra, violenta explosão que foi acom
eu trabalhava em uma fábrica panhada de um incêndio. O
de Leningrado e residia nos su- trem inimigo estava destruido.
burbios da cidade. Quando os Quando ° exército sovíétíco
alemães chegaram ao distrito começou a sua ofensiva para
de Leningrado, me reuni a um libertar a região de Leningra- Romance, Poesia, Religião, Aviação,
destacamento de guerrilheiros do dividimo-nos em dois gru- ,Ma.temá�ica, Ffsíco, Química,. Ge�.
e aprendi uma nova profissão pos e passamos a agir nas li- l�gIa, ��neralogla, Engenh�rIa ?l-

"
, VII, mIhtar e naval, CarpIntarIa,

passando a fazer parte de um nhas ferreas da retaguarda Desenho Saneamento Metalurgia,
esquadrão de demolição. Mi- que os nazistas precisariam Eletricidade, Rádio, Máquinas; Ma
nha aprendizagem. no novo utilizar para a sua retirada. tores, Hidrául�ca� .

Alvenaria
r: Agri

"oficio" não levou muito tempo Danificamos consideravelmen- cu.ltura, ,!e.terI,n?-rIa. ContabIlIdade,

I e logo fui considerado apto pa- te uma importante via férrea DlcIonarlos, etc, etc.

ra agir independetemente. numa extensão de cêrca de 20
O último trem alemão de milhas, e fomos tão felizes que li LV lHOtropas que descarrilei trafega- naquele momento grave da, 11 11

va nos arredores de Molosko .. ofensiva soviética os nazistas CIRURGIÃO·DENTISTA
vits. Minamos a linha férrea e não conseguiram passar um

I Rua Vitor Meireles, 18
esperamos a passagem do trem. único trem de reforcos no se-

Passaram-se várias horas até tor em que nos encontravamos.
----

RAMOS

�,IYROS

.�.
O�l.ROSA

�"ADEÔDO�O,33
" fio·llill�ÓPOLlS·

'

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE

MIL
•

Idíornns por

tuguês, espa
nhol. francês.
inglês, etc.

;��;�V;ilifi:�;�t:�e�i1��E��
que pudessemos colocar a mi
na em condições de explodir o

comboio passou. Decidimos es

perar pela próxima composí
cão nazista.
,

Decorreram mais tres horas
antes de ouvimos a trepidação

I do trem nos trilhos. Prepara
mos a mina e afastamo-nos ra-

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

negócio de nossa firma.

de

GOMESJOÃO & CIA.

MAIO na conhecida e barateira

"

1,';::1
3,50
4,50
4,50
1,80
6,00
9,0.0
12,00
9,00
3,40
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
6,00
15,00
10,50
6,50
8,00

Casa Yolanda Filial, à Rua Felipe Sehmídt, 2
Grandes reduções nos preços. Econornrsern o vosso dinheiro com prando 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, pequeRo " '2,20
\

Voi] estampado ,..... mt. 4,00 Crepon para quimono
" 7,50 Pasta .Colgats, 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,fío Sabonete Carnaval caixa 4,2)
Peterpans (reclame)

" 6,00 Pelucia estampada Ivone " 7,10 Sabonete DorIy 4,50
Voil suisso 7,00 Pelucia com bonecos 7,00 Sabonete Lever 6,0'0

J 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 Casemira para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo ...•.•....

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

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

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

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

.

Fustão estampado
" 9,00 CAllIA E llIESA PÓ Coti pequeno .

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

Peterpan (artigo superior) .. ,....... "12,(l� Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00 PÓ Emerand de CoU .

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 Beligerante "10,fio Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 Talco Malva grande .

Tecido c/avíões
" 8,00 Cobertor para solteiro 24, -o Talco Eucalol médio .

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

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

.

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

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

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

Tecido com barra (novidade} "12,00 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
" 5,50 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 Lalaqus .

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

Opala branca, 1 mt. largura "15,00 Cretone Lençol 6/4, branco mt. 12,00 Creme Coti
.

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

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

.

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

.

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

Opala estampada Ivette "12,01) 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. "22,00 Óleo Royal Briar .

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

.

Tricoline, artigo superior "10,00 2,20 mts. , 1. "20,00 óleo de Ovo
.

'1'ricoline, tipo extra "12,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo Quina Petróleo Oriental
.

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

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

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

Brim pardo colegial "5,00 2,20 mts. "26,00 DIVERSOS
Brim pardo colegial, superior

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

" 6,00 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens 22
Brim fantasia "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 Paulistas para moças 550
Brím Singapura

" 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Soeega-Leão para homem. . . . . 8:':>0
Brim Superior "10,00 superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "12,00 Camisa de meia grossa, manga comprida 15,00
Brim Estalingrado � ,..

,t 12,' la 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 ,.,....... "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: renda's
fitas, meias, pijamas, cuecas, etc.

'

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

Formidavel liquidação de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



POSSUEM ATUALMENTE MIL E TRElENTOS NAVIOS DE GUERRa
NOVA IORQUE, 18 (U. P.) _m OS ESTADOS UNIDOS POSSUEM ATUALMENTE 1.300 NAVIOS DE GUERRA, INCLUSIVE
100 PORTA-AVIõES. FOI o QUE INFORMOU o CONTRA.ALMfRANTE COCHRANE, DO DEPARTAMENTO DE UNIDADES

DA MARINHA. o MESMO INFORMANTE ACRESCENTOU QUE� NO INíCIO DA GUERRA, OS ESTADOS UNIDOS POSSUIAM· "I

APENAS 383 UNIDADES DE GUERRA.

Fôrças e lonas alemãs. de defesa Língua árabe
Madrí, 19 (U. P.) - Os úIti-,ma-se que o alto comando ale- São Paulo, 19 (A. N.) - O

mos informes dignos de crédi-,mão dividiu a Europa em três Grêmio da Faculdade de Filo

to, procedentes de Vichí, anun- setores defensivos principais, sofia da Universidade de São
ciam a existência, atualmente, com exeção da Noruega, que, Paulo iniciará, no próximo sá
de 70 divisões germânicas es- é considerada setor de impor- bado, o curso de língua e lite-

O t bl
' tacionadas nas costas da Bél- tância secundária, e a Holan- ratura árabe em universidades'

U ro pro ema i1ar� anos-guerra gica e França, bem como no da, julgada, pelos, nazistas, brasileiras. O referido curso

I' U I' interior d�s.t� último país. OU-! p,?nto improvável _para a inv�- compreende duas turmas, com

Washngtcn, 18 (U. P.) r- Os parlamentos estadunidenses ' tras 30 divísões, segundo se Isao das tropas aliadas. A pn- mais de 160 candidatos já ins

estão preocupados com as normas que regerão a navegação, de-I acredita, estariam dividida�, �eira zona se estende de Flus- critos.

pois da guerra. Ainda agora foi solicitado ao Departamento de entre Holanda, Noruega, Boe-I hmg a Brest, enquanto a se- , ........... ----.........-.-.......,._.._...............,.-

Estado uma declaração sôbre o alcance das conversações man-Imia, Jugoeslávia e Grécia. Por! gunda compreende toda a cos- fj mil eruzeíros

tidas em Londres entre o sub-secretário Berle e lord Beaver- fim, as reservas estratégicas ta do Atlântico, desde Brest A Prefeitura da Palhoça foi

brook. A atençãd do Senado norte-americano foi despertada a�emãs montal�iam a 20 diví- até J::Iendaya; e finalmente a autor�zada a despend�r 6 mil

pela teoria da liberdade do ar, ,que vai tomando forma e, se- soes, que podenan: ser lança-It�rcel;�a abrange todo o �le-1 cruzel7'0s com os testejos co!n�,.
gundo a qual, os regulamentos futuros permitirão o embarque d�s na frente o?ldental, ?U jdItenaneo e ,a costa da Fran- moratívos =. cínquentenàrto
e desembarque de passageiros e malas postais em qualquer oriental. Por OUtlO lado, aflr- ça, de Cerbere a Marselha. I daquele MUl1lCIplO.

parte do mundo. O Senado norte-americano quer um proriun- ,,- b·
·

C Cciamento oficial sôbre o progresso da idéia nos meios parla-I Vom 010 nazista '. aíram assino "e Fórmia
frin�faâ���íâl�C�;;';--� at��d�!,019 rn. P.) _ o .1- que :/�;:;;�i��,(�;:;�,amO ����i��,:,a;'�u:�i':od:;n��:';'.,�

F fi B
(onvenlo mirantado informou aue apg- I americanos ocuparam Formia. O comunicado alemão reco-

para a ... ,vas�ington, .18 ..(D. P) - relhos navais, operando de I nhece essas �itórias, a�rescentando que elas custaram

Rio, 19 (A. N.l _ O diretor
Os Estados U,l1l�OS, a Gra�Bre- bordo dum perta-aviões, ataca-' numerosas beixes aos eliedos,

geral dos Correios e Telegrafas Itanha
e � !tussIa concluíram ram na costa da Noruega um I Os franceses tiveram atuação destacada na elimina-

acaba de enviar circular a to- un� converuo ?O� os g�vernos I comboio alemão, afundando ção total da famosa «Linha Gustav».

das as Diretorias Regionais eXIla�os c�a Bélg íca, HOlanda_ e, dois navios de abastecimentos V-i-;:ã..::�;::-�;-:::;'�:---'i=============::;
informando que a franqui� Noruega: �cerca_da r.es,tauraçao· de tonel�gem médiíl: e danífi-

.
�ollen�o ataque Ipostal para os soldados da Fôr- tda �t�n�llllsltraçao CIvIl nes�es cando dOIS patrulheíros arma- a lalui! Dr. Artur Pereira .

ça Expedicionária já entrou I er�l on�s, o?? que o permita dos.

em vigor, recomendando assim a_ sítuação militar. Os acordos I
............................�..........w Pearl Harbour, 18 (U. P.) -- e Oliveira

que essa correspondência seja I sao semelhantes ao, con.certado As fôrças aéreas norte-ameri- It Cl I
Estará novamente nesta Ca-

sempre despachada com a i en, re. a recoeslováquía e a I • canas lançaram 240 toneladas pital, onde voltará a residir

maior rapidez. RUSSIa, garantindo a passagem i
de bombas explosivas e incen- e cl inico r , nos primeiros dias

....................... ...-_ .......... _.-..••".-.-.-.......... da administração civíl para diárias sôbre as posições [apo- I de Junho.

IDemitido mãos dos próprios nacionais I
nesas em Jaluit, no Pacífico

I
Clínica Geral de Adultos

Alvaro Rodrigues da Nova
I
em todos os setores que dei- Central. Segundo consta, é:' La.������to da;ecrt;J�:es I)foi demitido do cargo, em co- xem de ser "zona-de-guerra". possível que êsse violento ata-l . Clínicas.

missão, de comissário de Polí-I Nos acordos assinados, agora,! que seja o prelúdio de novo de-

da, no interior, de acôrdo com a Bélgica, Holanda e Noruega, I sernbarque das fôrças da Ma-I
--------------

o art. 68, item II do Código pe-I o general Eisenhower, como) rinha norte-americana, naque··1 Comprar na CASA MISCE·

nal e nos têrmos da sentença chefe supremo aliado, assumi-á la zona de guerra do Pacífico. LÂNEA é saber economizar.

de 22 de abril p. p., do Juízo rá a responsabilidade sôbre a
- =

de Direito de Joinvile. admínístraçâo civíl durante a
Para um Estádio

_ libertação dêsses países.
No início das obras do Está-

Foi cancelada a dio Municipal de Porto União.

suspensão �oosevelt e f (!li
'" •

d F�I délf'
I'aquele município empregará 2g

Spring-Field, 18 (U. P.) _ O .��. a COD e� enCI3 e I ii la mil cruzeiros.

bispo Tomas Oleary resolveu Washmgton, 19 (U. P.) - externou ainda a sua esperan-I�·--J--8··--h---.-d---·cancelar a suspensão, que ím- Rece�endo na Casa I?ra�ca os ça de que os termos específi- llr. . C wel SOU
l)ÔS há dias ao reverendo Sta- delegados da Conferência In- cos de declaração de Filadélfia I D

.

S Pld
" ternací 1 d T" b II I .

e sua VIagem a . nu o, on e

nislau Orlemanski pelo fato de I �rnaclOna o ra a 10, o �re-I venham a ser cordialmente en-, foi adquirir mais novidades para

O mesmo ter ido a Moscou, on-' Sl�ente Roos�velt pronunciou: dossados por todas as Nações o �eu já .variado sortimento de

de se entrevistou com Stalin. O
breve alocuçao, exaltando os' Unidas. O presidente concedeu artIgos de m�erno, regres.so� � sr .

. . esforcas daquela entidade Pe- t .diná
.

. tânci Jaques Schwe idaon , oropnetano de

bISPO Oleary anunciou que to- �
. .n. ex raot mana Impor ancia ao «A Modelar})

-

mou essa nova resolução de- i cardou com orgulho o. :presl- relatório dos trabalhos da con-
.

,

pois de ter recebido uma carta
dente o fato de t�� partícípado ferência, afirmando que, pela P�l'a bandeiras

._

de Orlemanski, justificando sua ?a mesma reuniao, em 191�,
I

primeira vez na história, ha- � Prefeitura de P�rto União

atitude. Jus�amente quando, pela pri- viam seus membros abordado vai comprar bandeiras, para

... a-__-__............,.._-_._...........-.-.-- meira vez, se instalava em I uma série de objetivos sociais uso das repartições municipais,
Inspetores esco!ares �ashington. O. primeil:o .

ma-I
de molde a serem adotados co-

I
no valor total de 2.500 cruzei- Jalmo interessa ao Blumenauense

Com a rem.uneraçao me.nsaI glst!ado, �efenndo-se a aec.la- mo tratado entre as nações. Eros.
d 350 P f 'd f

..

;,;;;;;;:;;;;;;====:::::==::;;:--
o Blumenauense, ao que consta

e cruzeIros, a re eItura ra.çao a.pIova a .na c.on eren- destacou as seguintes teses: O
._-

t' .

'

d
es a lnteressado na aquisição do

do Caçador vai criar um cargo Cla,. conSI erou-a mspIrad:;t !los I trabalho íntegral, os horários FRACOS • médio-esquerdo «colored» do Fi-

ue inspetor escolar municipal. maIS acendrados propo�ltos e os salários ajustados à equi- AN�MICOS gueirense. Jalmo, que tomou par-

A Prefeitura de Florianópolis duma P:;tz perm�nente. CItOU, tativa participação de todos TOMEM
te no último selecionado catari-

. ,

'dA
. , em segUIda o p nc" f d

nense, é um dos bons slemento8
vaI cnar 1 entIco cargo, porem, i J n IplO un a- nos frutos do progresso, a ex- Vin�o CrPHsotado jo nosso futebÓI. Não resta dúvida
com a remuneração mensal de 'mental da mesma, declarando tensão dos seguros sociais, o "U >,ois, que o Blumenauense. con�
150 cruzeiros. que a pobreza, em qualquer reconhecimento do direito ao "SILVEIRA" seguindo-o. muito terá melhorado
----------�-- parte, constitue um perigo pa- contrato col�tivo a assistência Grande Tónico

seu esquadrão.

7 pO�ios vitais ra. a 'p�osper�dade. "Êste é o infantíl e o aces�o à educação
Washmgton, 18 (U. P.) - O pnncIplO sallentou Roosevelt e aprendizagem profissional.

Comité Econômico da Comis- '- que rege todas as nossas de
são Inter-Americana de Fo- liberações econômicas interna
mento, que se reuniu sob a 'cionais". Lembrou, também, o

presidência do sr. Valentim presidente que os conferencis- Hollywood, 18 (U. P.) - De

Bouças, delegado do Brasil, tas de Filadélfia haviam afir- yerá começar brevemente !1

aprovou uma mocão de 7 pon-'mado o direito de todos os se- filmagem de "Casas-Verdes"
tos sôbl'e as necêssidades vi- Ires humanos ao bem-estar ma- famoso livro sul-americano, 11�
tais americanas. Entre os pon� terial e ao desenvolvimento es- Hudson. A primeira tentativa
tos referidos, figura um COD.-' piritual, sob condições de li- para a filmagem dessa obra foi

sêlho aos governos pa.ra que' berdade, dignidade, seguran- feita em 1933, ou seja há 11

suspendam, logo que possível,! ça e oportunidade econômica. anos. Os direitos da obra foram

as regulamentações de tempos·· I "A consecução dêste direito, adquiridos por James Cassidy.
-de-guerra sôbre as operações acrescentou o chefe da nação, "Casas-Verdes" será filmad:I"

comerciais. Em outro ponto, a I deve constituir o propósito pri- em sua maior parte, no próxi- Partiu Je avião para S. Paulo o

moção afirma que deve ser mordial da política nacional e mo verão, e na América do
sr, Reinaldo Moellmann, sócia da
firma CasaMoellmann S. A., destu

estimulada a produção sintéti- internacional". Prosseguindo, Sul. praça.

ca em concorrência com maté- ---------------------------_..:____;:._---------

Tias primas naturais america-

Florianópolis, 19 de Maio de 1944

Novo GrUI)O Escolar
A Prefeitura Municipal de

Itajaí vai construir um Grupo
Escolar, na vila da Penha, no

valor de 50 mil cruzeiros.

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

Nova derrota dos Uruguaios
A equipe da Associação Uruguaia

de Futeból, que, no último domin
go, fôra vencida; no Rio, pelo score
de 6 a I, sofreu. ontem, em S.
Paulo, nova derrota, por 4 a O,
tentos de Jair (3) e Heleno (1).
A renda foi de 574.320 cruzeiros.

._ -- :nsaeveu-se O Avaí
Vig'iando O litoral

Para a vigilância do litoral
O Avaí, solicitou permissão

de Jaguaruna, a Prefeitura da-
à F. C. D., de disputar o cam

quele município reservou .
peonato de profissionais do

ti corrente ano, sendo seu pedid)quantia de 2.400 cruzeiros. deferido.
Com o deferimento da enti

dade máxima, perguntamos ao

grêmio azurra, qual é o ,C1uhn
que preliará êste ano. Com
quem?

COlllO vemos, eis uma per·.
gunta que merece uma respo".
ta.

foi prorrogado
Foi prorrogado até 12 de junhc

vindouro o prazo para inscrição nc

concurso de telegrafista, promovido
pelo DASP.

Cinemas
Sr. R. Moellmann

nas.

ODEON - Hoje, às 19.30 horas:
«Capitulou sorrindo» com Allan
Lodd e Verônica La}{e. «Terra &
Mar» [nacionall. «Popeye moto
rizado» [desenho], «A voz do mun
do>) ratualidades 1 e «Fábricas con
tra Hit�er [a Marcha do tempo].
Imp. ate 14 anos.

IMPERIAL - Hoje. as 19.30 ho
ras (últimas exibições): «A chave
do mistério» com Robert Preston e
Ellen Drew, "Primeiro romance"
com Edith Fellows, "Nacional" e

"L?drões burlados" [desenho]. Imp,
a te 10 o.nQI.

PARA FERIDAS,
.

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

íiifr·evIstõrã-ôi:se"·-
, Washington, 18 (D. P.) - O
}Jresídente Roosevelt entrevis
tou-se ontem com o contra-al
mirante Jonas Ingram, chefe

supremo das fôrças navais
:a�ladaê !lo Atll\ulico SQl,

•
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