
prision�)jfQ�
ARGEL, 21 (U. P.) ... O TRANSATLANTICO SUECO "GRlPSHOLM" ANCOROU, NESTE PORTO, CONDJ��",MAIS pE
úM MILHAR DE PUISIONEIROS DE GUERRA ITALIANOS E NORTE-AMERICANOS, QUE FORAM TROÇWQS,J�j)R.A�E.
MÃES. A UNIDADE SUECA DEVERÁ LEVANTAR FERROS1 COM DESTINO AOS ESTADOS-UNIDOS, D����<t�, 1:SC�LAR

EM BARCELONA E BELFAST. ,\"rf,�� ';;_�

A Medicina nos Estados Unidos TAMBEM DE CEREAIS VIVE O HOMEM
Fortaleza, 21 (A. N.) -.Aca- pre8'?-den?o,_ assi�,. � mal, na Rio, 21 (U. P.) - O chefe do TOS alimentícios. Já existe,

ba de regressar a est� c:=tPltal o su� lrra?Iaçao prímítíva, o que, Serviço de Abastecime-nto, co- Justificando essa importante aliás, precedente para medida:
médico cearense Antônio Juca, ate aqui, constítuía um dos mandante Amaral Peixoto medida acentua o interventor dessa natureza em Pernambu
que vem de fazer. longo estágio p�)lltos dif�ceis na .cancero�o- submeteu à apreciação do pre� Amaral Peixoto na sua expo- co, onde o financiamento de
n�s .

Estados Unidos. O J�V�r:l gia. Ter�l?�U refermdo-se, a.o sidente da República uma pro- sição que uma vez que o Esta- cana foi feito pelo Banco do
clínico ,declarou que a penI�lll- extraordman? af1ux� de ;n�dl- posta feita à Comissão Consul- do, por intermédio do Banco do Brasil, condicionando à garan
na esta operando verdadeiros cos sul�m�nc::nos as clíntcas tiva do Serviço de Abasteci- Brasil ampara tal cultura, ga- tia do govêrno do Estado, que.
n�iIagres, naquela grande na- de .espe�Iallzaçao dos Estados menta, pelo senhor José Mí ll ie- rantindo-Ihe preços remune- por sua vez, só a concedia me

ç�o .. Acrescent_ou que.?s espe- �mdos, m�orman�o que-na qu: te, relativa à obrigatoriedade radares, não parece descabido, diante o compromisso, por parcialtstas a_mencanos �a. conse- ele estagiou ha;l� numerosos dos plantadores de algodão de na situação de emergência que te do agricultor, de dedicar uma
guem pl:ecls�r :natematIca,men- colegas da AmerIc� do Sul, São Paulo de semeárem com atravessamos, incentivar, por percentagem de suas terras à
te os diagnosticas ,do. cancer _ S8:1do que o� u.ruguaIOs constí- cereais 20 jj, de suas terras. êsse meio, a produção de gêne- plantação de cereais,
com maior antecedência, sur- tmam a maWrla.

---- -. __ . --- ---

---_
a

T. Valentona!Super-Bombardeiros bstratoslerlCOS Nova Iorque, 21 (E.) - Mil-
Nova Iorque, 21 (U. P.) - O brtgadelro-generc! Caleb dred Burke, jovem de 28 anos,

Hayes revelou que estão sendo construidos nos Estados Unidos natural de Los Angeles, é uma

super-bombardeiros capàzes de voar a uma altura de 12.000 das doze mulheres que disputa
metros e a uma velocidade de 560 quilômetros horários, trans- rão o campeonato mundial fe
portando uma carga de bombas que supera a dos atuais born-: minino de luta romana. Mil
bardciros. dred esteve há pouco no Méxi-

co, de cujo povo é favorita des-

A cigarra que vende perfumes de 1940, � alí derrotou, ao cabo

RIO, 21 (A. N.) _ Encontra-se nesta capital, em quase �e 40 �ln.UtOS, de" l�ta, .a sua

miséria, vendendo perfumes, para poder viver, Maria Gabani, I compet�oIa7�os. últimos no�e Reuniu-os o perigo da invasão
que foi um dos mais famosos meio-sopranos do mundo.

cor-I' anos: ,.I<
ou

f
..

vezes, conl. z:todos os continentes' conheceu glória fama e fortuna; v�rsaI las eminmas e ame a

���iJOU para reis e pote1�tados; teve a seu; pés argentários e
nao sofreu nenhuma derrota.

nobres, como admiradores e apaixonados. Atuou ao lado de ri-, Em 1936, v�n?endo to�as as

ta Ru.ffo e Caruso; cantou no Vaticano e mereceu. a

amizadel
s:ras a:_dversanas, conquistou o

.ãe Leão XIII; e, agora, com mais de 80 anos de idade a ma- cinturão d? ouro dos cam�eoes.
ravilhosa "diva" italiana vive, no Rio de Janeiro, sózinha, ven- O verd1l;delr.o nome de M�ldred
«ietuio periumes.: Burk� � Bhss, que a )o:,emsubstítuíu por um pseudônimo, -�--

iArrasado;r O ataque a Surabaia que se tornou famoso. A metrópole dos loucos
Melbourne, 21 (U. P.) - Foi vais de Surabaia. Foram igual- Dr Artur Perel·ra I Porto Alegre, 21 (A. N.) - Alberto Botelho, diretor dOi

sumamente violento o recente mente destruidas refinariasde. Serviço de Doenças llIentais, acaba, de declarar, aqui, que em

ataque aéreo desteehadoà noí- petróleo e aeródromos inimi-
e Oliveira

I
Port? Alegre existem mais loucos que em todas as cidades do

te contra a ímportante base gos, situados naquela zona. Fo- Brasil, reunidas.
naval japonesa de Sur.abaia, si- Estará novamente nesta Ca- ............-......._........._._......_..•••-_._._._••• ..._._-_-_••••..J..._._•••-•••--.-.---..-----.......-..
tuada no norte da ilha de Java. ram lançadas bombas contra pital, onde voltará a residir

Quase mil fardos de borrachadez naví t e clinicar, nos primeiros dias
Informações oficiais salientam ez navios que se encon ravam

de Junho.

Ique o ataque constituiu verda- no porto, os quais, possível- Clínica Geral de Adultos Rio, 21 (A. N.) - Informam do Salvador que sobe já a
deíra surpresa para o inimigo. mente, resultaram destruidos. Doencas das crianças cêrca de mil o número de fardos de borracha pescados nas

d I 'I'ambém foram gravemente Laborat6rio de Análises

IAs bombas, lança as pe os
Clínicas. águas do sul do Estado, Essa borracha, como se sabe, é prove-

aliados, causaram enormes da- danificados dois diques flutu- niente de três corsários do eixo afundados em águas brasíleí-
nos aos navios e instalações na- antes e uma usina elétrica. ras e que procediam de Singapura, com destino à Alemanha.

Passará de teatro Toda a borracha "pescada" tem sido adquirida pelos agentes
cobra! a cinema do Banco da Borracha.

Leva
•

mars de mil

o
ú .lIA IS ANl'H-W IHARW IH; SANTA CATARIN A

Proprietário e Ihretor-gereate - ALTINO FLORES

I Florianópolls- Se3l!í1da·fetra, 22 de M�o de 1944 f H. 9112Ano XXX

vezes picado por
Campos, 21 (E.) - Em Bom Jesús .de Itabapoana, o traba

lhador rural Adoretivo Sílva, que já havia sido picado, imune
'mente, 57 vezes, por ofidios venenosos, mais uma vez foi ata
cado por 1'.lm surucucú que lhe atingiu duas vezes a mão, em

dois botes certeiros. Adoretívo matou a perigosa cobra, uma

das mais venenosas do país, não sofrendo, como das demais
ocastões, nenhuma reação.

58
Recente telegrama, do Rio

de Jameiro, diz que um velho
teatro daquela capital, o qual,
durante muito tempo foi o pre
ferido do público, pelas compa
nhias que nele atuaram, acaba
de ser transformado em cine
ma. Trata-se do teatro "Repú
blica " , na Avenida Gomes Frei
re, pertencente à emprêsa Vál
ter Pinto. Procurando detalhes
a respeito da transformação 10
teatro em cinema, no momen

to presente, quando o prefeito
determinou o contrário, a re

portagem conseguiu apurar que
o ato do prefeito permite que
um proprietário, que tenha vá
rios teatros, como é o caso de
Valter Pinto, possa transfor
mar um deles em cinema. As
sim, o velho teatro, dentro de
poucos dias, precisará de uma

tela, desaparecendo o seu

palco.

SantaMoscou Sée a
Nova Iorque, -21 (U. P.) Stalin ao sacerdote romano,

O professor de sociología da Orlemanski, são tremendamen
Universidade Católica de For- te significatívas e indicam que
dham, N. 'I'ímashev, num artí- os russos estão dispostos a

go assinado que foi publicado adotar uma polrtica de apazi
pelo serviço de notícias reli-

_
guamento.

giosas disse que I.'JÍ a Igreja Ca- T'imashev também declarou
tólica Romana tiver os mesmos que os católicos temem à urna

direitos que a Orthodoxa Rus- perseguição religiosa movida
sa, então a reaproximação en- pelos russos quando os exérci
tre o Govêrno de Moscou e a tos vermelhos dominarem a

Santa Sé tornar-se-á algo pal- Polônia e a Lituânia, tendo fri
pável. zado que os primeiros passos
Mais adiante, Timashev diz para a reaproximação partiram

que as seguranças dadas por de Stalin.

Prossegue forte a ofensiva aérea
Londres, 20 (U. P.) - Poderosas fôrças aéreas norte-a�e

ricanas prosseguiram pela manhã em sua violenta ofensl.va
contra o Reich e o território ocupado. A emissora" de BerlIm
anunciou que aparelhos norte-americanos estavam em ação

I
contra o sudoeste da Alemanha, sem fornecer, entretanto, deta
lhes. De parte aliada, acrescentou-se que os norte-americanos

I
bombardearam três aeródromos alemães situados nos. arredo
res de París e um outro situado nas vizinhanças de Reíms, du-
rante a manhã de hoje.

Londres. 20 (U. PJ - Morreram 200 pessoas em conse

quência do violento ataque desfechado, ontem, em pleno dia,
contra Berlim, pelas fôrças aéreas norte-americanas. Foi o que·
informou a agência alemã Transocean.

Atrocidades dos nipônicos
Q. G. Avançado na Nova Guiné, 21 - Atrocidades japone

S2l3, inclusive o suplício imposto aos chineses, em que estes ro- _

rarn pregados em palmeiras com enormes pregos de ferro in
troduzidos pela testa das vítimas, foram simultaneamente re

velados com a notícia de que o quartel-general das tropas
norte-americanas que invadiram Holandia e Aitape libertaram.
centenas ele prisioileiros que estavam em poder do inimigo.

Londres, 21 (U. P.) - As recentes nomeações de generais
alemães para a frente ocidental, ameaçada de invasão, parece
constitulrem evidências de que o partido nazista e o alto co

mando alemão "fizeram as pazes". Acredita-se que as pazes fo
ram feitas, na tentativa desesperada, da parte do Reich, para
se opôr, unido, ao ataque que os aliados desfecharão pelo oci
dente.

PARA SORRIR •••Navio francês
Santos, 21 (A. N.) - Encon

tra-se neste porto, desde sába

do, um navio mercante de na

cionalidade francesa. O fato
constituiu objeto de curiosida

de, atraindo ao porto inúmeros

populares. O referido navio,
antes da guerra, costumava

sempre escalar em nossos por
tos, tanto assim que é aquí
muito conhecido.

Paraquedislas
Recife, 21 (E.) - O Aéro

Clube. ele Pernambuco enviará
uma turma de paraquedistas
que participarão das demons
trações cívicas em homenagem
à data da Independência do
Brasil, que se realizarão no

Rio de Janeiro no dia 7 de se

tembro vindouro.
- Chega te p'ra cá, Pedro!
Aqui não chove ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o D�r�vl"p!i'!? o IA caminho da reco·nquista
Nova Iorque - maio -I Austrália. Daquele exército,

(Serviço Especial da Inter- sabe-se que foram eliminados

Americana) "O decisivo 110 mil homens. Cêrca de 140

golpe contra Holandia - escre- mil ainda restam mas estão co

ve o "New York Times" locados em diferentes sectores,
"foi dê uma foice num campo isolados por terra, mar e ar dos
de cereais. Cortou tudo que reforços e abastecimentos. Do

chegou ao seu alcance e tam- lado de Holandia o inimigo não
bém foi um movimento amea- deve ter grande fôrça na No

çador para tudo quanto se va Guiné, com exceção de So
acha adiante. Dentro deste al- rong e Manokwari na ponta
cance da foice estão 60 mil extrema da ilha. A maioria
soldados nipônicos, agora iso- dos seus efetivos estavam con

lados e com pouca esperança centrados em torno de Wewak
de socorro, e uma série de cam- e Madang, onde, aparentemen
pos de pouso que virão a ser te, êle antecipou o assalto ari
nossos. Além da foice, mas ao fibio que foi agora desfechado,
alcance dos nossos proxtmos numa frente de 150 milhas in-

golpes estão as grandes bases do de Aitape a Holandia.
Os originais, mesmo não puhli- inimigas de Palau e o sul das "Está sendo forjada uma ca-
cados, não serão devolvidos.

Filipinas. Estamos mais pró- deia em torno das conquistas
ximos 500 milhas e bem den- do Japão. Nenhum elo está

A direção não se responsabiliza tro do raio de bombardeio". perdido agora. Em todas as
pelos conceitos emitidos nos O editorial do referido órgão águas cujo domínio o Japão

acrescenta: tentou alcançar, êle tem dian-
"A campanha do General te de si forças aliadas. Até re-

Matéria piarstl·ea ]\��cArthur no sudoeste do P�- centemente havia duas falhas
círico começou com uma açao I na corrente, uma ao sul e uma

(aml-oada I defensiva, mas de há muito' ao oeste. A 'marcha pela costa 1
passou para outra fase. Em I

da Nova Guiné está fechando
. LONpRE� �B ..

N. S.) - Uma Holandia está quast atingido o a falha do sul. A frota aliada
mvença,o . bnta�lc� que co�oca seu primeiro grande objetiv ).1 que atacou em Sumatra está
as matérias plásticas lamm�- Ao leste de Holandia fica toda I fechando a falha do oeste. Do

��s no m,e�mo �lano d�s mate- a Nova Guiné Britânica, todo minamos o Pacífico Central, e
nas me.t�l�cas e de.s��Ita por o Arquipélago das Bismarck e I no norte o inimigo é forçado
um penodlco. espe__cIallz�do co- as Salomão. Dentro desta área a apoiar-se nas Kurllas. Tóquio
�o sendo te ll�ter�sse v,Ital pa- o Japão, origináriamente,

CO-I aind.a
está muito afastada;

�: as���sr ru_çoes e apos-gt,!e�- locou um exército de �50 mil mas, a corrente é forte e está
� .

e va. se que a ma ena homens para a conquista da sendo apertada".
plástica lamínada tem grande _ ".._ _ _�_.__ _ _ _ __-_.__ _ _-_-_ ...

futuro como material de estru
tura, contanto que esteja equi
pada com material de refôrço
adequado. A indústria britâni
ca produziu agora novo mate
rial de refôrço que solucionará
o problema da resistência.
Pode ser empregado em vá

;rios fins" e a seleção e arranjo
dos fios de aço que servem co

mo refôrço variam de acôrdo
com a circunstância. A indús
tria de tecelagem conseguiu
pela primeira vez em sua his
tória fabricar fios de aço de al
ta tensão, entrançados com

matéria plástica laminada.
O poder tênsil dêsse mate

rial é de mais de 24.000 libras
por polegada quadrada. O seu

pêso é relativamente leve e tem

atração superior à de outros
tipos de matéria laminada. Po
de, além disso, ser modelado
segundo qualquer forma, onde
a curva é constante numa

mesma direção. A sua espessu
ra mínima é de 132° de polega
da. O alto poder de tensão dês
se material, juntamente com

a sua alta resistência ao im
pacto e as suas propriedades
de não-fragmentação, forne-.
cem uma invenção de enor

mes potencialidades para a in
dústria de construção - con

clúe o comentário.

Redacão 'B Oficinas à
rua J�io Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

..A

$,11" '�O'1lIA ,
�I"'.

-

Siga a voz da experi- tia confra certos soírimen-

.encíc, Faça o que têrn tos que periódicamenfe
feito milhares de Senho- c

í l
í

ce rn a mulher em

raso que devem sua saude todas as fases da vida
_

normalizada e livre de na puberdade. na idade

contratempos ao grande adulta. na idade crílica.

remédio A Saude da A Saude da Mulher
Mulher. Regulador. tôni- é o remédio que trca no

co. anti-doloroso. A Saude nome o resumo de GUas

da Mulher é uma garpn- virtudss.

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$ 70,Ü[)
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano

Semestre Cr$
c-s

Wash
í

ngton, maio - (Inter-I "no campo da ciência, o rio

Amerícana) -- Embora o vale

I
Amazonas é ainda um vasta

do Amazonas tenha sido des- mundo virgem, esperando a

coberto pelo explorador espa-: sua exploração à luz dos pro-
nhol Francisco de Orellana, em' gressos modernos".

1542, essa vasta zona tropical Finalizando, prevê o sr. Kun

ainda não foi devidamente ex- ze que, depois da guerra, os

plorada pela ciência. quimicos encontrarão varros
.

Essa foi a conclusão a que usos para as milhares de espé
chegou o sr. Albert F. Kunze, cies de plantas indígenas da
chefe da Secção Filatélica da bacia Amazônica, enquanto os

União Pan Americana, num
I engenheiros se incumbirão de

pequeno folheto intitulado "O
I
aproveitar o gigantesco poten

Amazonas - terá sido comple-! cial hídráulíco do Alto Amazo-
tamente explorado? "E a res-. nas..

posta de MI'. Kunze é um
_""••"'J',"', _ , _ ..- �.'"". M __.......,.

"não" . Irmandade do Divino Espírito-
"Para a ciência o grande Santo e Asilo de Orfãs

Rio Amazonas e sua extensa
bacia ainda não foram desco- ceS Vicente de Paulo»

p"li'�""'-; _

bertos, considerando-se do pon- Festa do Divino Espírito Santo
to de vista da exploração inte- De ordem do irmão Provedor,
gral de tôdas as suas abundan- torno público que a festa do Di
tes riquezas naturais", diz o sr. vmo E3pírito Santo se realizará.

Kunze. nos dias 28.. 29 e 30 do corrente.
" . .

com o segUInte programa:
Embora VIcente PInZOJ1., De 19 a 27: novenas, às 183IJ

I
erft 1500, descobrisse a existên- !poros;

,

cia do grande rio o Orellana Domingo de Pentecostes: às 6,30

em 1542, o explor�sse ao long� horas, n:issa com c�munhão geral
.

dos Irrnaos e Irmas; às 8 horas.
de seu curso, no entanto, mUI- missa solene, com assistência do
ta cousa permanece ainda hoje Exrno. e Revmo. Sr. Arcebispo Me

ignorada, depois de mais de 4 tropolitano, que pregará ao Evan-

'l' d 'gelho'secu os, pOIS O progresso e S 'd t f
.

h L
. .A.. egun a e erça- elra, aver..;

nossa ciencia poderia encon- missa rezada às 7,30 horas.
trar milhares de usos práticos Durante a festa, haverá quer

para as 'riquezas naturais abuu- messe e leilão de prendas e rnassQS�

dantes na bacia Amazônica". no Ioc.al �o c�stume. .

. . Flonanopohs. 18 de Malo de 1944-
DIZ ainda O sr. Kunze que CANDIDO FREITAS

,._-.._._._'.-......�---_..- ..- . ._--..,,--.-_---------.-------.---_-.-_._-.---_.,._....._._._._.....--._._._,...

Fixe bem este nome quando. precisar de móveis:

FABRllCA DE MÓVEIS "BRASIL"

Trimestre

Mês Cr$
Cr$

Esta modelar Organização de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha
mos e engradamos gratuitamente para o interior.

Número avulso
No Interior:

Ano c-s 80,00
c-s 45,Ol)
Cr$ 25,00

s. BECAK

III Alleni,
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇÃO

�da (elso (jarda, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO

Semestre

Tr-imestre

Anúncios mediante contráto.

artigos assinados

C-..,••,.,....z.ra.ra.
Fabricante e distribuidores das afamadas con-

.

'li 'li fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

•

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

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

A. RADIOLAR

aa.-was D@ a • ...... l..__� _

de

JOÃO, GOMES & CIA.

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,
n° 19 A, com quem deve ser tratado todo e qualquer

negócio de nossa firma.
...()....()....()....()....o....().-..<)....().-..c)�...()....()....(O

CARTAZES DO DIA
HOJE 2a.teira HOJE

'CINE

A's 7,30 horas:
Hugh Herbert na tempestade de riso:

Tentação infernal
Ultima Exibição de Warner Oland em:

Charlie Chan na cidade das trevas

A's 5 e 7,30 horas
Mesquitinha e Grande Othelo, na melhor comédia do cinema
Brasileiro e com as melhores músicas e os melhores «astros»

do nosso broadcasting:

Samba em Berlim
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x59 (Nacional).

FOX AIRPLAN- NEWS (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 "Livre de Censura"

CINE «IMPERIAL»)

Móveis
Comprar, vender ou alugar COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

Preços: Cr$ 2,00 e 1,50 Imp. até lo anos.

Sábado em AVANT - PREMIÊRE, no IMPERIAL às 7,30
horas, e domingo, SIMULTANEAMENTE, no ODEON e

IMPERIAL. em homenagem à
«LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA»:

A Legião Branca
com Claudette Colbert, Paulette Goddard, Veroníca Lake e a

a sensação do momento: GEORGE REEVES

só na

a SERVI-OORA
[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nápoles, 20 (De James Rop- nominado Capo d'Aqua, du

per Spigno, correspondente da I rante a noite, quando, subita
lJnited Press) - Este é um im- mente, posições inimigas, que
pressionante relato de um bra- não havíamos previsto, come

vo soldado norte-americano, çaram a vomitar sôbre nosso

que teve de marchar sôbre os grupo, uma avalanche de me

cadáveres dos seus próprios tralha, que transformou aque
companheiros, afim de auxiliar la área num pequeno inferno
os que ainda conservavam um de suplícios, Imediatamente,
.alento de vida, O próprio sar- pus-me a percorrer as margens
gento John Hossle me narrou do riacho, onde m.eus carnara

aqueles terriveis momentos, das vociferavam, entre gemi
com uma sombra no olhar, a dos, pela salvadora morfina,
refletir o horror daquela cena, Ao chegar à margem oposta,
"Minha unidade atacava atra- encontrei porém uma verdadei
-vés de um pequeno riacho, de- ra pilha de corpos, em impres-

l'OU uma noite e um dia, perto
do em que meus nervos tive
ram que reagir aos mais peno
sos traumatísmos.
Mantive-me em atividade du

rante todo êsse tempo, sem po
der, durante um só minuto, me
esconder por trás de uma de
fesa qualquer, qurando as úl
timas reservas de morfina e

ataduras se acabaram, me }lUZ
a rasgar meu próprio capote e

uniforme, com o auxílio de pás
que utilizavamos para cavar

abrigos e trincheiras, afim de

improvisar novas ataduras".

da dor e da morte, Senti então
uma impetuosa resolução dian
te daquele quadro, e pisei, in
sensivel, sôbre aqueles corpos,
que já não podiam protestar,
Ao chegar ao primeiro ferido,
não pude reconhecer de qUI?
companheiro meu se tratava.
Sua face estava completamente
irreconhecível. Apenas pude
salpicar-lhe no rosto descarna
do alguns cristais de sulfamida
e

.

protegê-lo com ataduras, Es�
ta rôra, porém, a primeira ce

moção de um pesadelo que du-

sionantes posturas, e que me

faziam lembrar as manadas de

porcos que, há muitos anos, eu
vira ceifados pelo cólera. 1'ive
um rápido momento de hesita

ção, para calcar sob meus pés
aqueles corpos, mas um com

panheiro berrou-me impacien
te: "Passe por cima deles. Não
sentem", acrescentando sotur
namente: "Estão mortos". Na

quele inferno continuo, os ale
mães empregavam impiedosa
mente metralhadoras, fuzis,
granadas, pistolas. automáticas
e todos os outros instrumentos

� t'JlJ!!!: p • • F •

,.r
O,

O santo do dia rs��or��E� _ �! dO�!![!�'!e�ão C�!,t,;anu_
'Q .r\ � A AI'>. /'t'" 1/�-.t.A..R Santo André Bp(!Jj{)la, dlua,r1·t9�8 diários belgas controlados pe- merosas centrais elétricas se-

, 7/� V-tN'V.J Na festa da ascoa e ,3 los alemães, "Casandre", quei- cundá:rias paralizadas; as fá-
. � canonizou Pio XI um martir a

xa-se, em um dos seus últimos bricas Gilson, de Louvíêre,'Produto científico paro embel.zar eis seios .v

HOIBloVivoen,olpara o8Niospequeno8oullacido8 respeito do qual declarou a 8. números recebidos aqui, da sem gaz; certas estações fóra
Hermo ViVotlll,· 2 para os seios gmndee. "Volumosos, Congregação dos Ritos: que extensão dos roubos de vagões de serviço também por falta
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança. mal se encontra na história da de carvão nas estações e mi. de gaz; as minas de carvão de

:.:::���;'''�i::w-=�·:::::':; Igreja um segundo que tivesse nas. Borinage, trabalhando com

Siuút"•• o.Jkt - Brn Ibjaí: I!ar..�. SaIOte que sofrer martírio tão atroz.: "Estes roubos - diz o men- 50% de sua atividade; algu-
r....í.ha, Era André' .Bobola, s�cerdote cionado periódico constí- mas trabalharam só um dia; a

•......leItI....
da Companhia de Jesus. Nas- tuem uma indústria, uma ex- mesma situação no arsenal de

'fvi.
.

-I Novo .ltaça d d t d d
'" celI; escen en e

, .

e uma �s ploração comercial. Não se tra- Guesmes, na laminação de Je-

-

.., V.I-da ·SOCI·ai b··r·I-4aA.01-110' 1l':-aIs nobres famílias �a Polo- ta de roubos realizados por ia- meppes e nas fábricas de Le-

.

.I" ma, em .1592, �o Paladmat? de drões que trabalham isolada- brun, em Nimy; a cabine elé- .

Sa?-do�Ir. En TaU em _VIena :mente, mas de operações de trica da estação de Ath des-

•••••�.� LONDRES CE, N. S.) _ Um d'A�stna na, Companhia de grande envergadura, eretua- truida e as vias férreas fóra
ANl\iJllRSARIOS

novo triunfo foi alcançado pe- J�sus e, depois de s�a ordena.- das por bandos que possuem de uso em 29 cruzamentos; au-
F.atejou orrtam sua data nata' los técnicos de aviação _ in- çao s�cerdotal dedlC?u-se a chefes, centros de aprovisiona- dazes e numerosos roubos de

'Y1cía a e.xma. ara, d, Alb-e�timjl M... ·

fOI'ma O correspondente CoII'n p. reg,açao, sendo s�perIOr .

dos mento e depósitos de combàs- dinamite - só na Estação de
·.cleir.os, espôs.o. do ar, Fr.nci.co '"

t B b k A It a' -

-Medeiros, leH01!iro eficiai. Bednall, do "Daily Mail", co- J�SUl as em, _o rUIS. s u - tíveis, E assim que o carvão é Mons, desapareceram 300 qui-
, • mentando o sensacional apa- çao d� �olol11a era desespera- subtraído regularmente - por los em um dia; várias compor-

P-as ..o-u onte.m o aniversário ào recírnento de novos tipos de �a. Inimigos de, todos os lados vagões inteiros - á indústria tas' foram destruídas apesar
:menino Geraldo.Fernand'o B'orba. caça para a RAF, já prontos mvadlra� o p�u�, aument?,�d0 belga. Porém esta repreensível da vigilância alemã.

t
- a confusao religtosa e polítíca. atividade - continua o mes- Todas estas atividades secre-

F h .

j A't'l para en rar em acao. O comen-
B b 1 d do nelos ci

,

os ano:s o)e o -ov'Ilm l a
t lst b

�

d d O O a era o eac o pe os cisma- mo diário - não é suficiente tas de sabotagem são prepara-
Silva, [ilho tio ar, Ei.l-clid'ell SU'VU" ans a O serv� que, es e

'.: I'd d"
-co-proprie";ári-o da afarno.411 A-l'fbia- 1940, q�ando esses engenheí-

ticos que o ape 1 aram e ca- para êstes corsários carboní- das por duas organizações: a

.taria «o UnÍ'Co>1t. ros projetaram e construíram çador de almas" , porque com o feros porque, si por casualída- Frente da Independência e a

lo "Spitfire" dando assim aos P?deT �e sua, palavra r�cond�- de falt� o carvão, dirigem suas Brigada Branca que, com seu

"'azpm au.08 boje: aliados um avião de caça que
ZIa muitos deles a Igreja cato- operaçoes para o material de labor constante, lograram de-

sr�.: D�rv.ah,n(l Pacheco de Mdo; superou todos os outros", têm lica. Em maio de 1657, entra- exploração das minas, Nas ex- sorganizar a administração'
sr.lta. Batlstma Moura; 'AI' ndo u

" d" ram OS cossacos em Pinsk onde plorações mineiras da região alemã na Bélgica ocupada. A
sr, Rabel L. Mende.. ; e es m<:_n 1 o o recor._ na -

André C
menina Patrfcia Rios. construçao do melhor aVIa0 do residia, entao, n re. onse- central, os roubos de motores sabotagem aumenta á medida

mundo. O "Spitfire" de 1944 guiu fugir para Janow, Mas, elétricos são incontáveis e ês- que se aproxima o momento

ultrapassa de muito a classe um traidor mostrou aos cossa- tes piratas conseguiram se da invasão aliada pois é nela

do modelo de 1940, e isto se cos o esconderijo. Estes pren- apoderar de um soldador elé- que os belgas e demais povos
deve ao funcionamento sempre

deram o santo, submetendo-o trico avaliado em mais de .. da Europa puzeram a esperan

aperfeiçoado do motor "Mer- ao mais cruel martírio. Foi no 60.000 francos. Diante de tal ça filo fim çle seus sacrifícios.

lin", com o qual é acionado, dia 16 de maio de 1657..
- St;). situação, as sociedades minei-

Êsse motor, de invenção bri- André Bobola é venerado como ras trataram de reforçar a

tânica e que tem agora uma padroeiro protetor contra o co- guarda e os meios de proteção,
potência de mais de 1.650 cava- munismo. porém êste redobramento de

Nascimentos: los, é êmpregado com êxito _ --o vigilância não conseguiu im-

Está em ,festas o lar .do sr. Ha-, excepcional não apenas pelos
Boatos Joao �atlsta llr,ac�lado e pedir que os piratas continuem

:;'l'ol�o Pess:; .pelo nascImento de
caças britânicos. A sua insta- Companhelro�, lUartll'es. sua deplorável atividade. Co-

�� ,!;!.!!.!• ..!!!�-!.���;...._-_..._....-_-_-_.......'V lação no último tipo do "Mus- Natural da Ilha TerceIra mo estas medidas preventivas I
Prestigia o GOTêrDO • .1 tang" norte-americano permi- (Açores), onde nas�eu no an� I resultam sempre ineficases, os

II�la88e8 armadas, - O•••d. tiu que êsse caça passasse à de 1580, entroü. �oao, com lf), poderes superiores, alarmados

..m ",.Iuta - eol.:aJ.ta-. '(IJ. mesma categoria do "Spitfi-
anos para o nOVICIado da Com- com o desenvolvimento de uma

�. ".). re" e do "Mosquito", fazendo panhia de Jesús e�l1 Coimb�3.. situação que pode ser catas

o percurso de 400 milhas ho- Tendo, de.sd� n:e�lllo, dese�a-Itrófica, decidiram, por fim, in- �====���=�

rárias, O correspondente ob- do ser mlSSlonarlO no Japao, tervir energicamente. A poli- O PRECEITO DO 'DIA
serva que, se bem não se te- pediu aos superiores para ser cia efetuou várias prisões em

nha ainda afirmado que o no- mandado para aquele país, na massa de sabotadores apanha
vo caça será acionado com esperança de alcançar a corôoa dos em flagrante delito".

mótor "Merlin" declara-se do martírio. Conseguiu o ql!e O editorial de "Casandre", é

que o mesmo po�súe um mo-, pedira, e foi estu?ar filoso!Ia por demai� si&nificativo:... De

tor enormemente poderoso que em .Goa ,e teologIa em �acau. mon.stra nao so a extensao dos

lhe permite combater a gran- E_:rflm pode dar entrada �o Ja- �ovlmentos s�cre�os mas t�m-

Ides
alturas. Sua "performan- pao, em ,1610, 4 anos n�als tar- bem a sua eflcacIa, bem aes

ce" excederá a de todos os seu,:, de,. o Imperador Dalfuzama co�solad@ra" ,ao que parece,

precursores. O novo caça esta baIXOU um decr�to, qu� .expul� para os amIgos d� Alemanh�.
pronto para participar das SOl! todos os mIssIOnarIOs �o �I?a ,demons�raçao des�a efI

grandes .batalhas aéreas que paIS. O P. Machado .consegUIu caCIa e a segumte relaçao de

se aproximam. A notícia dêsse ocu�tar-se por mUl�o temp�, alg�m�s sa?o�agens levadas a

novo caça - conclúe Bednall dedIcando-se em melO de mil ef�lto na Belglca d�ra�te um

_ será recebida com tanto en- petigos e privações ao minis- mes: - 34 torres eletncas des-

tusiasmo pelos aviadores alia- tério sacerdotal. Certo dia, ------�---------------------

dos, quanto será recebida com achando-se êle em Omura, che- REPRESENTANTESalarme pela "Luftwaffe". garam-Ihe cartas de cristãos
avisando-o do perigo de ser

Esta' à venda preso pelos e,sbirros do impe
rador. E não tardou que caisse
nas mãos dêles. Foi levado pa
ra Cori, onde encontrou no

cárcere um companheiro na

pessoa de Frei Pedro, religioso
franciscano. Os dois, sabendo - - - -. - - __ • __ - ••• __ - - - ... - _ - - - - _ - - - - - _ - - - - - - - _ - - - - "I

o que aguardava, preparam-se, 3íiZ;� hil;;ts-- ���to-; -aucab�ça. --Wlõ-ié';_hâs-dãvlda- 'éiôde.
cheios de alegria, para a mor- Poucos dias depois, alcançou a nunciar um "quinta-coluna",
te iminente. No dia 22 de maio glória do martírio o jovem ca- por maIs que pareça teu Bml·

de 1617 foram' levados a um tequista Leão Tanaca que fora 'rO: nÃo Vl��r�N� tUIl ....Ums UUl

outeiro perto ele Cori, onde o formado pelo P. João Machado. traidor 4.. '·ttrlt&. (L. H. N.j.

I

"BATIZADOS
Foi hatizo.dn, no sábado, na co

··tedr.al metropol1tana, a pequerru
cha Alba. fUhinha do casal sr.

190 l'Joronha e d. Luci Rodrigues
.Noronha, havendo servido de pa
�rinhos o s.r, dr. Ivo d'Aqu\no,
interventor federal interino, e sua

espô�a, sra, d, Irene d'Aquino.

'Viriliclacle !
rorça!
Vigô.. !

Com o tratamen\o pelo reputado pro·
,duto OKASA. - A base de Hormônios
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
cionadas, OKASA é uma medicaçlio
racional e de alta elicacia terapeutica,
em todOR'o. casos ligados diretamente
a pe"turbacões das glândulas sexuaes.

'OKASA combate vigorosamente: fra·
<lueza sexual em todas as idades, sob a

fôrma de insuficiência glandular ou vita·
minai, senilidade precoce, fadiga e perda
·de memoria no homem; frigidez e todas
llS perturbações de o�gem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, !la
cidez da pele e rugosidade da cutis, na
mulher, OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude, Força e VIgôr. Peça fórmula
"prata" para homens e fórmula "ouro"
para mulheres, em todas 88 boas Droga
rias e Farmacias, ln[ormaçõel< e pedidos
ao Distr, Produtos ARNA. - Av. Rio
Branco, 109 • Rio.

Representantes
:Importante firma deseja am

pliar seu Quadro de represen
tantes em todo o paíz, nas ca,

capitais e interior dos Estados.
'Ramo de negócio fácil e distinto,
Escrever pi'lra a Caixa Postal

231 - Rio de Janeiro.

TAQUIGRAFIA GRATIS, POR IParaC��g�:POd�D!�i��A mé- .•

todo brasileiro, a Associação
Taquigráfica Paulista ensina
por correspondência. Infcr
mações: Prof, Paulo G<)nçal-
ves -- Rua Sete de Setem,

bro 107, l' andar.
RIO DE JANEIRO.

Ao contágio da sífilis, segue-se
um período silencioso em que não
se nota qualquer manifestação da

infecção. E' o «período cie incuba

ção» que precede às primeiras
manifestações da doença. SNES.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

A maior Fábrica de Folhinhas, especializada há dezenaS
de anos, procura representantes e viajantes para todo9

os Estados do Brasil, em qualquer zona.

Bôas comissões e adiantamentos garantidos,
Seriedade absoluta e Mostruário a crédito.

Escrever à: Norma - Caixa Postal, 409, São Paulo.

o IIRestaurante Pérola)). Para
mais informações, dirigir-se ao

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

V.-t6

Quem sonegar informações à :es
tRtística Militar. trabalha em pr6l
�.. naí .. inimigo. E, nesse ealO,
Red Julit'ado. miHtarmente. como

inimizo do Brasil .(D. E. II.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-Segunda.felra, 22 ele Maio de 1944

INDICADOR ME.DICO
DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

'008 Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hus p i ta i
de Caridade

CLlNICA MtDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
CONSUI/l'óRIO: Rua Nunes "'Iachado, 7 (E-difício S. F'runcísco ) , fone 1.44!

Consultas das 10 às 12 e das 14 as tõ il()I'U�
RES1DE:NCIA: Rua Marecha l Guilherme. 5. FIlI1f> 7X:�

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
C�ínica/lllédico-c.iI:úrg�('a de Olhos - Ouv.idos. Nar-iz ,- Garganta,
DIploma de habi l ilaçâo do Conselho Nacion a l de Ofl almo iogia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 hor-as. Fone 1259,
nESlDl�NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. BIASE FARACO
Médico _ ,chef" do Serviço de Sifi1is do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AfECÇõES UnO-GENITAlS DE
AMBOS OS SEXOS - RAlOS iNFRA-VERMELHOS E ULTHA-ViOLETAS

CONSULTAS: das 3 às (j h. - R. Felipe Schrnidt, 46
RES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. GUERREIRO DA FONSECA
CLíNICA DE ADUJ,TOS E CIÜAXÇAS, nonxcas U;\ ,1'1,;LIC, UOEX('.-\S \'E

NÉREAS, CORAÇAO, FIGAfJO, ES'l'õ.UAGO, RI"'S, VAIUZES, .ULCERAS A:\,'l'l",b.
CONlSULTóRlO _ Felipe Schmidt _ 3" (2 às 1.:10)

RESID�NOIA '_ .Esueves .Iúmíor -- 1.79 _ FI'D'l'ianúpoJis, TJ,;LEFO:\E _- i)1764
'I'odos os días pela manhã em Palhoça e Sarno Amar",
Os chamados à tra'l'de ou à n oite devem ser feitos por interméàio rio F'a rrna

cêutíco Arrnülrnuo d.' Acampora 'na FtN'U1:1c'iél S80 Luiz, I1H Pullroça .

Atende chumndos a qualquer- hora do D11\ ou da XOITE.

DR..ROLDÃO CONSONI
Cffil1RGIA GERAL - AL'l'A CIRURGL'\ - MOLl";S'l'IAS rm i,mXHOH.\S - I'.\!i't'o:,

Formado vela Fac 11<luari e,. de ;\Iedkina da Umver-srdade fie São 1-'<111:0. vndi' lo;
Assistente por vários a11QS do Servrço Claúi-g íco do Prol'. AlI p lo Corl CIG Neto.
Círurg ía do estômago e vías biliares, íutesttnos delgado e ?;t'US6U, t i róide. rins.

prós.tata, bexíga, útero, ovários e trompas. Var ícocele. h idroce;i e, \ �trjl.e..; e hé rn ia
,

CO:\'SUL'f_"S:
das 2 às 5 horas, à Rua Feli,pe Schrnidt, 21 (a ltos ela Casa I'araisu), 'I'e l. i.398,

RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te í. Cil7li4
-------,.-

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �� Al)erfeioooam"nto e Longa Prática no Rto de .J�neu'"
C)ONSULTAS - "'ela manhã: diariamente das 10 às 12 hs" 'à tarde, exc�pto 00..

e6badoII, das 111.30 às 18 horas _ CONSULTóRIO: Rna JoAo '''In'o ... 7, .ol,,·a,l .. -

8'oae: 1.461 - Re8ldêncla: Rua Presidente Coutinho, �3.'

DR. MARIO WENDHAUSEN.
(Diplomado pela Faculdade Nac. de M"e<llcina da Unlverstdaue do BraS1J)

CX-Interno do Serviço de Clm íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, rnédtco ao

Departamento de Saúde
CLINICA MeDICA - Moléstias Inter-nas de allnlto8 e cr-ta "'''',', ,·I�''''liI.T(lH''\

.. RIilSIDE�CJ.": Una Felipe ISclullldt li. 38 --:- 'I'e}, RI:!. 1'0\;';'-1. r \,- _, II", lf\ "" 1'"

DR. '--o--I
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

ARAÚJO
'Especialista. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde, rias 3 às 6.

INSTITVT:uaD;i�;�:�TI� F=Õ;447UOBO BAnHA
o marechal de VichYjCUNICO· h I P êtaí diri h

.

d t
.

DR DJALMA Especialista em Doenças de Sen'ho- O marec a e am mgiu, 1'0 avenam e cus ar ao pais.
.,

'

,

raí! _ Vias Urfnâr-Ias. de novo, a palavra aos france- Apanhando-se em Madrid, o Declara aberta a inscrição aos

MOELLMANN
,Curso de especial ização de Glneco- ses e, desta vez, perdeu mesmo marechal estava como queria exames vestibulares

logia (doenças de Senhoras) com o
O resto de cerimônia que ainda para tramar contra as institui- Comu.nic,o ao.s int.er:_essados que se-Professor Moraes de Barros, da Fa-

I b
,.

culdade de Medicina de Silo Paulo. conservava incluindo-se, aber- ções republicanas francesas. A ac la a e,:ta a mscrrçao para os exa-

t ent
'

tr d
. �" h" ít Ih mes vestibulares, mediante o qual.Tratamento especializado, médico e 3:men e, en re os �equ�zes � iueia, que, avia I?,�.u o, se e

I será permitida '8J l_!la:[rí�,�la no, .�_cítúrg.ico, das, afecções do aparêlho HItler. Realmente, as vésperas apossara do espirito, de, a so P. de Educação Física do &_
genital .feminino (Vlera, ovários, da invasão, Pétain entendeu! qualquer preço e de qualquer! t;rdo.' '

tr�:;.:s·r:���a'l das mrlarrreções dos de dirigir a palavra aos seus i modo, conduzir a França para I Os candidatos .d�verão satisfazer os

anexos (Ovários. trompas), sem ope- patrícios para declarar-lhes I o campo nazista, germinou na i se�lllntes:'reqU1SIto�: .

-

d d da ' t
.

Ialanaí t d M a) - Ser normalista:raçãoi. Tratamento de todo> os d is- que a salvação o mun o e a· a mostera a angis a e a- b) _ Ter 18 anos e menos de 3tJ..turbios da Uleustt'uil\:âo t' da esterilJ- Franca ei>1á na vitória da Ale- drid, O velho soldado voltou de idade;lIade, manha nazista. Dando conta de lá amadurecido para se co- c) -- Ter bon,s antecedentes;Tratamento mo.derno da blenorl'a- d) S d
gla aguda e cI'ônlca, em ambos os do recado de que aos oitenta locar ao serviço de Hitler na

-- er vacma o;. . _ , .

. .' . " .,' e) -- Ter boa conshtUlçao flSICfrt
. anos, o Incumblram seus che- pnmelra oportumdade, que se

e mental!.
fes de Berlim, o marechal de lhe oferecesse. I A inscrição será processada m�

Vichy (porque é evidente que Esse exemplo é tremendo., díante requerimento_ d�r�gido _ao
perdeu direito ao título de ma- Mostra que as democracias a Il_ls.petor de. E�uc�çao FlSlca, e de-

,
, vldamente mstItUldo dos compro,rechal da França) volta a ex- SI mesmas se condenam quan- vantes das alíneas a b e c.

pIorar o papão do bolchevismo, do não praticam a virtude de Qualquer informação a respeito.Co.nsultório - Rua Tiradentes 14. Só a Alemanha salvará o mun- distinguir entre aqueles que poderá �er obtida, di�rial1?e!lte,,' na

l!�o�:�i������ _ Rua Tl'radentes 7 do do bolchevismo. Se fosse Hi- podem serví-la com lealdade e In�peto�'ta tle Educalçao _FI.sIca (rua
. .

I Joao Plllto 42) no horano do eX4
(Sobrado). tler quem falasse tena dIto os que, pelo seu passado, pelas pediente.'

,

coisa diferente? Esta é a tecla suas idéias, pelas suas simpa- Florianópolis, 5 de janeiro de
mais batida da propaganda na- tias são levados, servindo-se da 1944.

zista, né:t tentativa nunca aban- autoridade e de postos que os Cap. Américo Sih'eira d'Avil.
Diretordanada de desmoralizar peran- regimes democráticos lhes con-

te a opinião pública os regimes fia, a se utilizarem dessa auto
democráticos. ridade e desses postos para
Pétain constitue, aliás, um conspirarem contra a vida des

dos casos clássicos de que as I ses regimes. Pétain não achou
democracias precisam estar vi- nada melhor para destruir a

gilantes contra os elementos. República democrática em

reacionários que, travestidos I França do que meter-se dentro
de patriotas, se infiltram nos dos quadros republicanos. E'
seus quadros políticos. Quan- o que ainda continuam fazen
do a França republicana en- do, por toda parte, outros fas
viou Pétain a Madrid, como cistas, outros Pétains, sem far
embaixador junto a Franco, da e com farda.
estava cometendo um dos êr- COiário de Notícias, Rio).
ros fundamentais, que tão ca-

lIédicof� Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA. Moléstias Internas, de Senhoras e Cri·

Di.agnóstico preCOce da tuberculose roças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
pulmonar, úlceras gástricas e dllo- Vellpe Schmldt - Edlflclo Amélla Neto.
denais, câncer do estômago, afe- rone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
'ções das vias biliares, rins. etc. SID:S:NClA: I Larqo Benjamin
Aplica ,o Pneumo-torax artificial Constante. 3
'para o tratamento da Tuberculose - ------ _

'Pulmonar - Tratamentos moder- HELENA CUAVES SOUSAnos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelbos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidlf:
'Du 9 às 12 hrs .. e da� 14 às 17 hrs

Telefone 1.475 I

,

�o pela Universidade de Genebra
, "

COm 'prática nos hospLtals eUTopeUII
-CtfD.lca médica em geral. pediatria, doen-
'cas d. sistema nervoso, aparelho ge:n1to

:. url!oérlo, do .noznem e da mulher
�. TécnJoo: DR. PAULO TAVARJil8

0u11I0 de Rad!01og18 CUnica com o 1Ir,
.anoel de Abreu Carnpannr-ío (Sil.o Pau-'
Iot. Especlallza.io em Higiene e Sadde
�bUea, pela Universidade do Rio de Ja·
neiro. - Gabinete de Raio X - Electra

var.4.loç8.fla c1{J1lca - MetaboUamo ba
_I _: Sondagem Duódenal - Gabinete
de fúlloterapla'- Labocatórlo de micro.
eopla e �Dé11se cUnlca; - Rua Fenl8I1do
1I'acbado. 8. Fane 1.1915. - Florianópolis.

DR. SAULO RAMOS
..,peetaJJata em mol6lltiaa de eenhm-.. -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: IN�

maco, vesfcula, ótero, ovários. apêndice,
ftmores, etc. - CffiURGIA PLA.STICA
00 PIilRtN.IilO - HérnJlUI, hidrocele, ve

n_le. Tratamento Bem dOI' e operallio
<lIe Hemorroldes e varizes - Fruturu:

.parelb� de Kêsso. Opéra nott HOfIpltat.
de Florlan6poUe.

Praça PereIra e OUveJra, 10. POlle, 1.00'.
Horú1o: D.. 14 b 11 bar.., cUarlamellte.

DR. AURÉLIO ROTOLO

sexos, por processos moder·nos sob
contrôle endoscópico - UretJ'oscopla
_ e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: _ Das 10,30 às 12

, ' .

_'
--;'. I " ,j ',: o-

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
. não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.

provavelmente sofre de rins debilitados.'
,,� extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam, um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
'do tua ta�efa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e tóxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.

. Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
"dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos, muitas vezes, pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins;,
Frequentemente cometemos abusos na nos-

58 alimentação ou no nosso regimende vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se reseritir,
e que se manifesta amiúde pela inflama- ,

ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas- os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V. S.

quiser sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmácia
e' compre um vidro de

horas e das 2 às 5,

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

PARA bs
. BEX' RINS E A

Pi,1u Ias DE-W'ITT
.

o vidro grande de Piluta"; De Witt,. contendo duas vez.s e meia a

qtJantidade do tomanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

Clrarlrla to Ortopedia. Cllnlca e C1rarJrla
do torax. Partos to doeDI)88 de !lenhor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diá·
rlamente das 15 às 17 horas. RESID&N·
r":IA: AlmJ.rr.nt .. 4h1.m, SR, FOT14' 7111

DR. REMIGIO
CLíNICA M:eDICA

IilNFIilRlII.IilffiA OBST1lITRICA
(Parteira)

Diplomada pela MaternIdade
de Florlan6pou..

Atellde chamad08 a Q.aJq ....
hora

Pra� tIJI Bandeira, III - 1Ob.
(4.ntico Larco 11 de .alo)

CURSO P!WVIS6RIO DE
-

EDUCAÇAO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL

Prestigia o GOTêrno ., ••
classes armadM, - O. ser'_
um "qulnt•• eoloRI.ta". (L..
D.. !fll.

Dr. Newton d'ivila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen
ço. dos intestinos, réto e anUSl
-- Hemorroidas, Tratamento da

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

1\ tende diariamente às 11.30 hs. .,
à tarde, dos 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos. 66.
Fone 1067,

Correspondente
Importante firma comercial pre

cisa de um (ou uma) correspon
dente habilitado e que conheça.
contabilidade. E' inútil candida-

F'ARMACIA ES,PERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

tar-se sem as credenciais acima._
Carto,s, do. pr6prio punho, a esta

redação, para: G. M, 3 v.-l
HoJe e amanhi IJel"A a sua preferida

OroC" .aclonals e estraqe1ras - Homeopati.. - Perlwmarta.

4rtlco. ,de borracha.

Garan'- e exata obserTAncla no receltlJ'rlo mMloo.

PREÇOS MÓDICOS.
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, .

an� �ram· UII a O�
•

mi
dres, além de ferir a soberania que, depois da Inglaterra e ela

francesa, vai diminuir consíde- Rússia, figura em terceiro lu

ravelrnerrte as comunicações gar no esforço de guerra, com

com a França. O princípio �m o poder dos recursos emprega

que se basearam as medidas I dos na frerite interna, com um

aelotadas era natural; mas sua exército e uma armada nas co

aplicação indiscriminada cons- lônias, não possa dirigir com

títuíu grave êrro. Não é conce- toda a soberania as fôrças do

bível que uma Nação europêa seu pais.

o avião-transporte
de após�guerra

.

Londres (B. N. S.) - O re
cente e extraordinário "record"
do avião - transporte "Avro
York" - re-desenhado do bom
bardeiro "Laneaster" -- o qual
voou 6.857 milhas em 32 horas,
é descrito pelo correspondente
do "Daily Telégraph".
Voando da Inglaterra a Nova

Delhi, o aparelho manteve
uma velocidade de 214 milhas
horária. O avião transportou
uma carga de 8.000 libras de
material urgente para o co

mando do sudeste da Asia e se

guiu uma rota-tronco regular,
gastando apenas 10 horas e 36
minutos em terra, para rea-

TRAJES bastecimento, descanço e rereí
PARA INVERNO de Cr$ 390,00'a 480. ção dos tripulantes. O "York" é
CAPAS: ' o avião que resolverá as ne
GABARDINES de Cr$ 430,00 a

465'l cessidades aeronáuticas do Im-
COLEGIAIS Cr$ 140.00 a 170. ,. ,

.

MILITARES Cr$ 320,00 pe!,lO no apos-guerra - con-

PANTUFAS Cr$ 29,00 clue O correspondente.
PULLOVERS de Cr$ 58.00 #' -.-.-.- -.- "\1

COSTUMES da Cr$ 390,00 a 480.
SAPATOS de Cr$ 50,00 a 255.
AGÊNCIA: PEDRO SOARES .-- 9

! .:"'J'w-....."..,....-_
.._-.-..- ,..-.-• .-...__.,.",....._..",

Alger, 20 (S. F. 1.) - Os das, Comité Francês de Libertação
dos fornecidos pelo Corníssárr.i Nacional.
do Interior na sua última expo- 2° - Na frente interna, as

síção perante a Assembléia baixas são bem mais graves do

Consl.ütiva, permitem fixar 'J3 que em várias outras frentes

seguintes pontos, de vital im- elo mundo em guerra. O núme

portãncía para a compreensão 1'0 total de fuzilados, desde o

da luta que se vem desenrolan- armistício até fevereiro último,
do na metropole francesa. ascende aproximadamente a

1° - Todas as fôrças guer- cento e vinte mil. Segundo os

rilheiras se acham defín ítiva- cálculos de Vichí, sómente na

mente unidas sob a denomina- região parisiense o número de

ção de Fôrças Francesas do In- fuzilados atingia a 76.000. As

terior. Seu estatuto próprio, internações em campos de

que as considera elementos

in··1
concentração 'já ultrapassam

tegrantes do Exército Francês, 400.000 e não podem ser calcu
será em breve apresentado ao lados os sequestros de cidadãos

enviados para a Alemanha, que
se devem somar às deporta
ções. Uma operação de guerri
lhas como a do planalto de
Gliciéres deve figural' na his

tória, visto que 500 ou 600
franceses resistiram semanas

Intei.ras contra milhares de
alemães poderosamente fortifi
cados.
3° - É do dever dos france

ses lembrar aos seus aliados

que encontrarão por ocasião
do desembarque uma França
completamente esfomeada.
4° - Novo regime de comu

nicações entre Alger e Lon-

MaiS lima burla
do govêrno nazi
Londres, (B. N. S.) O

"Daily Sketch" dá notícia de
uma imitação nazista do proje
to britânico de casas "prefa
bricadas", como meio de au

mentar as rendas de guerra da
Alemanha. O correspondente

. diz que o plano já foi organi
zado e será brevemente anun

ciado com caráter semelhante
ao projeto do. "carro para o po
vo", ideado com o fim de obter
novas rendas' para o Estado.
A pretexto de constituir no

futuro "um. carro para cada

família", o govêrno nazista de

duzia dos salários novos tribu
tos. Ninguém jamais recebeu

qualquer carro - diz o corres

pondente. Adotando o plano
britânico de "pre-fabricação"
as autoridades nazistas espe
ram convencer o povo da au

tenticídade ,do projeto, que
aparece 'como. meio de indeni
zar o povo .. pelos danos dos
bombardeios.

'

Mas é duvidoso

que os alemães tenham mais
fé nessas casas - que de qual
quer maneira são prometidas
apenas para 'depois da guerra
- do que, nos tais "carros pa

.

ra o povo".

/
• •

PLANO ...

• • • sobre o cuidado
mecanismos . de

..

necessarlo aos

transmissão e· direcâo
#

EIS outros pontos essenciais que o automobilista deve
observar, afim de que poupe as peças (agora dificeis de

substituir) e prolongue ao máximo a vida de seu carro,
. principalmente no que diz respeito aos mecanismos de trans
missão e direção:

•. Mande esvaziar, la·var e reencher a transmissao e o

q_i!j!.e��Iala�-:;;;[a 8.000 q'!.ílô';'��"o.!_percorridos:·
• _Vecifiq/{e se e_stão bc'!!../ubrificadas as juntas universais. '

• Não ·viajc com embreagem que esteja "patinando".
Mande s;'b�Út�7-;�- ;e�f;cCli;;;-di;co�

• ,verifique se o mecanismo de direção está bem /ubrific'ado,
-;;;;;;;{;'�'doumbem reajustá-lo e alinhá�lo periodicamente.

. Em tudo isto, o Revendedor Esso
poderá ser-lhe util, e oferecer-lhe
tambem o valioso auxilio de Essolube
e lubrificantes adequados para o

chassis de seu carro.

STAHDARD OIL COMPAHY OF BRAZIL

"..",fJ!!'!..

Farroupilha, de Porto A/egr:; e Radio Clube de Pernambuco, de Recif..:

J • NOVOS e
USADOS

SE;'�AS I COMPRA e

VENDE
•

Idi"'mas por
tuguês, espa
nhol, francês,

���1lIIi1j
, inglês, etc.

I Romance. Poesia, Religião, Aviação,Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci-

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc. etc.

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. são encontradas noS balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Como Fazer
Amigos

Condensação de um livro famoso.
Dale Carnegie ensina a conquistar
êxito, amigos e a confiança de to

dos. No novo número de SELE
ÇÕES. E, mais:

Dunninger', O «rei dos men
talistas»! Lê o nosso pensamen
to e as cartas que temos no bolso.
Um dos maiores mistérios men

tais de todos os tempos. .. Pág. 9.
Um vaga�undo no Japão_
Este homem viu o Japão por den
tro, .corn seus pontos fracos e suas

energias espartanas ... ·· .Pág. 47,

O gole d'água que mudou
o cur'�o da história. As tro

pas de Rommel e o veio d'água
que lhes deu o gôsto amargo
da derrota no deserto ... Pág. 14.

Triptanal a ·nova sup e r
gasol.ina •. Ultra-potência e ex

tra-quilometragern. Ainvenção de
um gênio russo, que se fez cidadão
da ciência universal'. . Pág. 63.

A cirurgia recompõe os

desfigurados. A ci.rur g ia
pláatica reconstitui os estropiados
pela guerra... Pág. 6.

Não deixe de ler êstes e outros
22 notáveis' artigoa no número de

SJUÇÕES 'para ABRil

Acaba de sair
Custa Cr.'$3,OO

&p<rel"'ltq,nte Gera! no Brusit :
FERNANDO CHINAGLlA

..IIU4@ Rosário, 55-Á - 2.° an.da'f - ltio

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex�

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente ,

nome, idade, endereço e eri

pelope se I ado para a r-ea

posta.
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Formidavel liquidação MA·IO na conhecida e barateirade

2,20
4,00
3,30

"

T'nl. .cU__$' -ene F n_,

Casa Yolanda filial, à Rua Felipe Schmidt, 2
Grandes reduções nos pre çc s. Eco norn.s em o vosso dinheiro com prendo es e més na Casa Yolanda Fura].

Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso v srtado s ortrme ntor
'l'ECIDOS I, Chítão, artigo superior. . . . . . . . . . . . . . .

"

5,30' Pasta Colgate, pequeno .

:Voil estampado mt. 4,00 ,"

Crepon para quimono 7,50 Pasta Colgate, grande .

Vai} estampado 4,50 Pelucia lisa, reclame õ.So Pasta Lever ., .

:VoU estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,50 Sabonete Carnaval caixa 4,2J.
Peterpans (reclame) �,oo I P'eluc�a estampada Ivone '...... 7, 'o �abonete Dorly 4,50.
Voil suisso ',00 Pelucia com bonecos 7,00 ....,abonete Lever 6,00
:Voil suísso (artigo superior) 8,00 Cachá, artigo bom .. .'............... 10,00 Sabonete Eucalol 6,00
VoU romaín �,o') Cachá, artigo .superíor 11,,00 Sabonete Gessi ., , " 6,00
Linho liso, todas as cores 4,50 C ..semira para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo .. " .

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

Linho estampado com 80 de largo 7,0.0 Casemira para casacos, art. extra 55,')0 Sabonete Vale Quanto Pesa .

Linho Rodie 10,50 Mescla, artigo bom "

7,00 Sabão Arlstolêno .

Fustão branco 7,OCl Brim Kaki '.... 7,50'pó Ladi _

Fustão estampado 9,00 CAMA E llIESA • Pó Coti pequeno .

Fustão estampado artigo sup. 10,'JO Colcha para solteiro 28,00 PÓ Coti grand.e ., .. , .

Peterpan (artigo superior) 12,0:J Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,0::> PÓ Emerand de CoU
,

.

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

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

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

Tecido c/avíões ,.................... 8,00 COJ@rtoI' para solteiro 24, '0 Talco Eucalol médio .

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

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

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

'I'obralco estampado c/cerações "12,00 I
C:obertor para casal 28,00 Talco Gessi grande .

Tecido com barra (reclame)

10,1)01
Cobertor para casal ,........... 30,00 Talco Palmolive .

Tecido c-om 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
" 5,5.0 Algodão Minho "4'()',0.Q Rouge Roial Bríar :.

Opala francesa 6,00 Algodão Douro .,................... ,5-0,00 Baton Tentação ,.' .

Opala belga S,do Algodão Argentina ,................ 55,00 Baton Lalaque .

Opala suissa Masarazzo " 12,00 Arvejado 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 u 13,00 Creme' de Alface ..

Opala estampada " 7,00 Cretone Lençol �!4, branco 14,,)0 Creme Ponds .

Opala estampada ,., 8,00 Cretone Impér.io 6/4� em cores "13,00 F'Ixbrtl ..

Opala estampada (art. superior) 9,30 Crecorre Amigo 9/4, em cores, largo Óleo Dorly e Frank Loyd _

Opala estampada Ivette "12,01) 2 111tS. . � • . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. "20,00 Óleo Cecy ! .i •..............

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 .

'I'rtcoline, reclame " 7,00 Gretone Carioca 10/4, branco, largo Óleo de Lima .

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

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

Tricoline, com salpícos "12,5-0 2,2"0 rnts. " 24,00 Loção Brilhante " ..

Trfcoltne, para píjamas . .. ' �

" .11,110 Cretone Curíó 9/4, branco, larg_·2 mts.: ." 24,00 Leite-�e. Rosas -4 ',',""'" _ "" ..

Tricoline branca; superior "10,00 Cretone CUFió 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 6,0íJ
Brim azul marinho, art. bom :..... " 6,00 ',Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Calças feitas para homens........... 22,00
Brim fantasia "5,00 mts , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "40, 'o Camisas de Tricoline . . . . . . . . . . . . . . .. desde 30,06-
Brim colossal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 6,50 Riscado Colossal para colchão, reclame 5,00 Meias para homens " 3,00
Brim, artigo bom , , , .. .. .. .. ..

" 7,00 Riscado enfestado p.ara colchão " 9,00 Meias Paulístas para moças , .. .. .. . 5,5a
Brlm Singapura " 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem . . 8,3()'
Brim Superior :.............. "'10,00 superior "12,00 Camisa de meia grossa, manga comprida 15,03

-

Brim Estaling_rado " " .'....... "12,' �O Atoalhado 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 est.ampadas e uma infinidade' de artigos que deixamos ,de meDtiouar, como: rendas,
,

fUas, meias, pijamas, cuecas, etc.
'

Comurar ,barato so na Casa Yoianda filial. (a casa que mai,) barato vende}
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

1,",:3'
3,50
4,50
4,50
1,�0

,

6,00
9,00
12,00
9,oOt
3,�o
4,4{·
4,03
5,oG
4,v{)
5,0')
6,00
5,60
l,8Cl
3,5()
5,@0.
1,59
3,5G
7,@0I
7,oOe
8,'){)
8,5.;)
8,;}0>
3,50
2,00
3,03-
4,50
4,53
6,Ufl
15,otl
1<l,50
6,5tt
8,0.&

JO�KEY CLUBE BAR E ftRMAlEM
LOlllprar n a �A�A MISC.h.,

LÂNEA é saber economizar.GRATIS�peça este livrG

081fNT(f(Em Liquidacão)
De acôrdo com o que 'foi de

Iíberado na assembléia geral
de 23 de fevereiro último, tor
no público que, na qualidade
de liquidatário do Jockey Clu
be, aceito propostas para a

compra de um terreno com

40.843 m2, mais ou menos, si- "'m,""",� O'DIVUl6"'D

tuado no logar "Campinas", V'
município de S. José, fazendo ,., ...," Evacuando CIVIS II MACHADO & CIA.
frente ao caminho do Roçado, LONDRES, 21 (U. P.) - A
ao norte, confrontando ao sul ENVlEUHCRUZEIRO EM SÊlOS PAAAOPORTE POSToI[ B. _B. C. anunciou que. os, .ale-I Agências e Representações em Geral
e a léste com terras do Aéro UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA maes ordenaram a Imediata Matriz: Florianópolis

c;.POSr,o,':.,1' ,JABOnC;AijAI. E$T.S.PAUlll •

Club de S. Catarina, e a oéste evacuacão dos CiVIS residentes Rua João Pinto. n. 5

com terras de Filomena Seve- em Génova e outras cidades
I

Caixa Postal, 37

riano da Cunhas e Maria José
.....- .........__._......_...- ...................._-_......_.........

próximas, �a ��posição de q?e Rua Flo�:�i:�: p��:���rr;.'tn (Edif.
de Melo. abertas na mesma ocasião, na o setor sera utilizado pelas for- Próprio). Telegramas: "PRIMUS"

Esse terreno é o que sobrou presença dos proponentes. ças aliadas para operações de Agentes nos principais municipios

ao Jockey Clube, depois da O pagamento será à vista, desembarque. do Estado

doação por êle feita ao Aéro isto é, na ocasião em que fôr _ _-••••.-•• -_.._. -_- - ..........

Clube de S. Catarina, de acôr- lavrada a escritura, correndo O corpo de
do com a deliberação da dita todas as despesas por conta do Ro cJriguEs Alves Prefira uma, parte de seu

assembléia geral. comprador. I trôco em "Selos Pró Doente
As propostas virão em carta Reservo-me o direito de recu- Rio, 21 (A. N.) - Em trem Pobre do Hospital de Carída-

fechada, com a declaração no sal' todas as propostas, se ne- especial, da Central do Brasil, ,de", e estará contribuindo para
subscrito do fim a que a car- nhuma satisfizer, a meu juizo, que daquí partirá hoje, às lUO que êle tome mais um pouco
ta se destina, e deverão ser os interêsses do Jockey Clube: horas, seguirá para a cidade de leite, tenha melhores medi
apresentadas, no dia 29 do COf- Florianópolis, 13 de maio de paulista de Guaratinguetá o eamentos, mais confôrto no

rente, às quinze horas, no meu 1944. corpo do embaixador Rodri- leito de sofrimento, etc. etc •••
escritório, na rua Felipe $ch- Fúlvio Aducci gues Alves que alí será dado à (Campaha de Humanidado .

midt n. 34 (térreo) e serão Liquidatário sepultura. do Hospital de Caridade).

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS Rua V. Me i reles, 11

PETISCOS - ,RoU-mopa - Herrings - Pickles - Cama
rões reche ndo s - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos

-

de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc. etc.

Qua�ld<> alguém. to.! como O_

lheu-o da ilustraeão a-cima, oferecer

lhe. em amável 'gesto. um oãJ.ice do
excelente aperitivo KNOT. lembre
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade-
ce... gentilez&·E�TEÉ 1.411-
BEl., O I1EU APEiUTIVO

I'I1EDI!.ET(J!

U/'f roQ{)UTO DA K/lOTS..4../h/J.,COI1.ê fê6U/lOS
� ITAdAI ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I1AS VM PIA o lJA,ffj[L/NO
ACONSELHOU'ME LAD/NO:

Confôrto - Uma das vantagens da Gillette
Para os que' têm a barba dura e a pele sensivel, o barbear
é um problema. A irritação da pele, provocada pelo passar
da navalha, produz ardor e afogueamento no rosto, tornan
do um suplício essa obrigação diária. GiUette é para essas pes
sôas o mais indicado remédio, pois nada há como Gillette para
evitar a irritação da pele. Se deseja barbear-se com comodidade,
economia e higiene, faça a bar-

G -IIba em casa, com um aparelho I etteGi1lette Tech e as insuperáveis
lâminas GiUette Azul, legitimas. C. Posta11797 - Rio de Janeiro

���m�::'::::::':::::::::::::':::::':':::::::':-:'�:::::::::::.;.�::; :.:.: 0;0"- :.......::••:::-:. ó'; -:::.::�

:t DE FATO, é COISA PERFEITA
::::: E fti VI. AO PR/)fEIRO llAIfE
:I QUE 6/LLETrE NÃORulflfA
}: NeM MfJMO BARBA DEARAHl!

F: ,', ,.",�._,�

•

/

I

COMPRAS E VENDAS
__am:sr__----...-

C��n��m.se:umana Rua Fernan· Crédito Mútuo Predial
do Machado, com 4 quartos, 2 50'

• LONDRES (B. N. S.) - Um guarda mais próximo e apode- las, cópa cozinha, terreno plano,
batalhão de Guardas Irlande- I rando-se de uma metralhadora medindo 6.40x50 preço c-s 25.000,00

t t
. I, T "1'

" Tres na Ruo Uruguay, de l"nadei·ses encon rava-se en re as pn-j' ommy a vejou mais cinco.
ra. todas alugadas. terreno plano..meíras tropas que desembarca- 10 seu exemplo foi imediata- medindo IOx58 por o-s 20.000,00;

.ram .a oéste de Anzio de onde mente seguido, diante da con- Uma em Coqueiros. com 3 quoe

avançou em direção a Carro- fusão que se gerara, e de trin- tos, cozinha, sala, dispensa. bôa
ceto. No dia 26 de janeiro o ta alemães que formavam a água, medindo o terreno 30x12xl,S

por Cr$ 12.000,00.

ID.·im. igo desfechou um contra-, escolta, vinte foram mortos e Uma. na rua Almirante Alvim,
ataque que foi precedido por nove aprisionados. com 2 quartos, sala, dispensa, va

-i Ium .te:Tível ffolgo de

artilhald·ia.!, t
No avanço

A q�e se seguiu has ��$d�5 ���"Ooterreno com 22x50 por
niciaco no anco esquer o, tropas germamcas, que a- .,'

Uma na Praça da Bandeira, comesse .atáque ampliou-se pela di- viam penetrado cêrca de cem dois pavimentos, 3 quartos, banhei-reita envolvendo o nosso pelo-. jardas no interior do terreno ro, cozinha. Preço de venda Cr$
tão. Firmemente entrincheira- ocupado pela nossa compa- 60.000,00.
dos, .ao nível do sólo, os nossos nhia, tiveram todos os seus ho- Uma na rua Deodoro com terreno

de 10,25 metros de frente por 56 dehomens repeliram o ataque. mens mortos, capturados ou fundos por 80.000,00 cruzeiros.O batalhão poude então cavar postos em fuga por um valen- Uma na rua Curitibanos. com 3
novas trincheiras mais avan- te contra-ataque. Cessara mais quor-tos, varanda, banheiro com'
çadas .a meio caminho entre ou menos o fogo quando se te- água quente e fria etc., por Cr$
Carroceto e Campaleone e ata- ve notícia de que outra com- 22�!,�0�a rua Oswaldo Cruz '(Es.
cou as 'principais defesas ini- panhia germânica se aproxi- treitol 3 quarto8, sala etc .. terreno

migas. Alcançado o seu objeti- mava. A maioria dos seus com- com 16x32 por 16.000,00.
VO, que era cruzar a estrada, ponentes, porém, foi átingida Uma na rua Bocaiuva, com todo

€stabelaeeu-se novamente em! pelo fogo dos nossos canhões conforto (duas residencias) por Cr$

1 70.000,00.trincheir.as. Afina os nossos "Bren" enquanto que os re- Uma na rua General Bittencourt
tanques asseguraram a posse manescentes constítuíam o al- por 35000 cruzeiros.
do terreno à direita, repelindo vo da artilharia sob as ordens Uma na rua Visconde de Ouro

OS carros blilildados germâni- do major D. M. Kennedy. Pou- Preto por 22.000 c::ruzei�e�. .

. . Uma em Coqueiros, obma

resl'l
COSo Mais tarde o posto de co- ?O depois a mesma comp.anhm

�
dência, na praia, por 15.000 cru'

mando do batalhão de que se Irlandesa, tendo em vista a zeiros.
trata foi cercado e captura.do sua posição perigosa, teve or- TERRENOS
por uma verdadeira massa de dem de efetuar uma retirada, Ven�em-se um na Avenida Tr.om'lalemães. Os oficiaís aprisiona- afim de preparar novas posí- POWSkl, terreno plano, medmdo

d,j.· d t a
-

E . ti d 12x37 por o-s 15.000,00;os taveram e a ravessar çoes. ssa re Ira a processou- Um na Avenida Mauro Ramos,frente cujas vísmhanças esta- se em grupos ordenados, ten- idem idem, 15.5x45 por Cr$12.ooo.00;
vam ocupadas pelo seu próprio do sido salvos todos os feridos. Um na Rua Jaguaruna. idem
batalhão,. que imediatamente Novos prisioneiros germãní- idem. IOx32 por Cr$ 7.5.ap,OO.-I . . ,Um na rua Camborlu, terrenoabriu fogo. O capitão Simon co� fora� amda feitos na pro- plano medindo 30x50 por 24.000,00C O m b e aproveitando-se da pria retirada. cruzeiros.
oportunidade, matou. o seu Um na rua Almirante Alvim,
-..._ - -4 _- ..,. " _ " WwI'o/' 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$ 10.000,0.0:

façanha dum batalhão irlandês

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"

«Salão americano «

Recentemente insteledv
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi

pado com todo conforto,
Ta está funcionando. o
(, SALÃO AMERICANO" •

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

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

71.6M.189,20Capital e reservas Cr$

Cifras do balanço de 1942:

ResponsablUdades . Cr$ 4.999.477.500.58
Receita . CT$ 70.681.048,20
Ativo . .. . Cr$ 105.961.917;70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . . .. . Cr$ 76.736.401.30ü,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Parnfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anísio Massorra.

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

Uruguãí. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A ]\f P O S J... O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - End. TeJegr. "ALIANÇA" �

� SUB.AGENC.IAS EM LAGUNA. TUBARÃO. ITAJAt, BLUME· $
� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�
�'tP.J".-..-..__...__.,............__..__....__.. a........,..-..-�-_...

_...-.-.-.-_-_-.-...-.-_-_-...._-.-.-_..-_.......

Preços módicos e

serviço garantido

� Pro nr etários _. J. Moreira & Cia .

A ruais preferida, é ineuável.
2 sorteios mensais 4 e J8

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00'

Muitos bonií cooões e médico gra'is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

------ �aa .a....E

•

VOCÊ É UM
� -:2 r:-�� ·

-%�t;�/'1Parabens. Continue a gozar o e.\(
prazer da mesa sem receio de �;"

-'
-

azia, flatulência ou náuseas:

�\ (' ,z_�E, quando sentir qualquer per- <f::::.................,\turbação gástrica, não lamente �<;

ter comido demais, nem se

alarme, porque as mais das
vezes esse distúrbio se deve ao
excesso de acidez no estômago.
Magnésia Bisurada, eficaz 8.Il-

tiácido neutraliza prontamen
te essa ltiperacidez e a,caha com
o mal·estar após as re{�.

� a.SURADA
--... ••,••1'10 ......LIZADA_

LACTIFERO
Lactífero. Ideal das Mães. Estimula e regularizo.
a secreção láctea, produzindo leite abundante.
sadío, nutritivo e assimilável, tornando El crianço.
robusta e bela, enquanto o organismo materno·

se revigora e rejuvenesce.
Em sua farmácia, ou ex, Postal. 1861.

SÃO PAULO.

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nápoles, 21 (U. P.) - Estão
tlesmoronundo rapidamente 3$

(lefesas nazístas da Iínha
"Adolf Hitler" que já está seu

fl.. perfurada em diferentes

I "-ls fôrças norte-amerteanas c

partes pelas fôrças alia.hl!!. 1.- lu-itâníca« por sua Tez ocupa- cli.hcça-de-poute ({ue MS fôrças guíram em seus violentos ata

forJua.çõelil ofíoíaís sali�,nt811l ram a localidade de Itri e o das Xações Ilnídas mantêm em ques contra as linhas Inímlgas;
que (} Inímigo prosseg'lIe bateu- porto na frente do 'I'írreno, si· A nzio-Nettuno, Na zona do Li-I próximas da, frente, auxiliando,..
do em retirada em. quasi todos tundas, ambas, na Via, Apia. Os rf, () eplapso dos nazistas foi I dessa forma, o desenvotvlmen

os pontos da frente de batalha. aliados continuaram seu avau- quasí que total, sendo enorme to da acometida do Quinto Oi-
--------------------------- ço na direção norte visando o número fIe pi-lsíouairos e ma- tavo Exércitos. 'I'ambérn foram

agora a localidade costeira de teria I bétlco que caíram em po- bombardeados na jornada pas
'I'erraclna, onde se acredita der das tropas aliadas. Despa- sada O" portos de Spesía, Gê
termina a linha "Adolf Hí- ehos autortzados indicam que nova, além da localidade d&

tler", 'I'erracíua está situada a

I
até ogora já foram capturados 'I'erracíua, situada 10g'0 à reta

apenas :iS milhas de Roma e a 5.000 alemães. As fql'ças aéreas guarda da atual frente de ba

pouco menos de 2H milhas da aliadas, por sua parte, prosse- talha.

-."';

,-/

I >

NU N c:: 1=1 EXISTIU I GURL

Florianópolis, 22 de Maio de 1944

Eternos violadores do Direito Internacional

o nosso idioma no Uruguai
Rio, 21 (A. N.) - o embai

xador do Brasjl no Uruguai, sr.
Batista Luzardo, concedeu a um

vespertino local palpitante en�

trevísta, focalizando o surpre
endente interêsse dos universi
tários, das elites culturais e do
povo da nação irmã em geral,
pelo Idioma português. Para
exemplificar, o diplomata pa
trício informa que ês,te ano' já
se inscreveram no Instituto de
Cultura Uruguaio-Brasileiro,
que funciona no Palácio do
Brasil na metropole uruguaía,
2.000 alunos para estudar o

português. Nq ano passado, os

alunos que frequentaram aque
le curso foram em número de
1.400, sendo que destes, 80%
eram diplomados por escolas
superiores, médicos, advogados,
engenheiros, etc. Cita o embai
xador Luzardo que na defesa
de teses sôbre o nosso idioma
pelos alunos que frequentaran�
aquele curso, foram houve tra
balhos surpreendentes e verda-

deiramente brilhantes, sendo
de destacar os dos professores
José Osmar Terra e Maria
Mansor. O professor Osmar,
friza o embaixador, fez um e.s

tudo da obra de Euclides da

Cunha, com uma profundeza
de crítica, uma análise da ter
ra e do ambiente, como dificil
mente poderia ser ultrapassado
por brasileiro culto. Washington, 21 (U. P.)

Os círculos oficiais norte-ameri
canos são de opinião que hou

.Chiclets» medicinal ve violação das regras do direi-
Nova Iorque, 21 - Já está to internacional, por parte da

sendo fabricada nos Estados I Alemanha, no quando do as-

Unidos um "chiclet ': �edici- \sassínio de 47 pilotos da RAF
nal, contendo sulranílamída e

f' d d St
'

d
. . que ugzram o campo e a-

que se estína a curar mfec- ala L ft 3 O
.

fções da larinje e das amigda- g- u -. s mesmos m or-

las. Ao que parece, chupando O ,. contingente da
o "chiclet", o medicamento FAS já chegou ao
chega diretamente às partes seu destino
afetadas, sem atacar outros ór-
gãos, como sucede' com as

Rio (Especial) - O último

cápsulas ou pilulas que contam contíngente da FAB, daqui
com sulfanilamida na sua com-

partido, já chegou ao ponto
onde se acha o 10 Grupo de

Aviação de Caça, segundo co

municação recebida, pelo mi
nistro, do tenente-coronel Nero
Moura, comandante daquele
esquadrão combatente, que
também informa ter sido in

corporado o pavilhão nacional
ao referido grupo, oferecido
pela sra. Berta Grandmasson

- Salgado, esposa do titular da
pasta.

O pavilhão nacional foi con
duzido pelo capitão avo Sabro
sa, que deixou o Rio com o úl
timo contingente. Sua incorpo
ração foi feita com todos os ofi
ciais e praças formados, numa
cerimônia que se revestiu de
grande solenidade e que con

tou com a presença de chefes
militares e aviadores norte

americanos, que se encontram
no mesmo teatro de operações

PARA FERIDAS,�
E C Z' E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Converteu-se ao
catolicismo
Londres, 21 - A escritora

Ada Chesterton, cunhada do
literato e crítico inglês Gilbert
Chesterton, um dos maiores
pensadores católicos da Ingla
terra, acaba de se converter
ao caJtolicismo. Nesse ato, já
fôra precedida por seu marido .

A conversão de Ada Chester
ton foi anunciada pelo padre
dominicano Mac-Nabb. O fato
.causou grande satisfacão nos

I
meios católicos do muii.do in
teiro, já que Ada, além de no
velista de valor, alcançou rene

.

me, no jornalismo, sob o pseu- uma pneumonia graças
1 '. dônimo de J. K. Prothero. emprego da "penicilina".

posição.

Quem decidirá a hora. da invasão
.

Rio, 21 (E.) -:- Os jornais ',' sionou ao constatar que as es

divulgam o segumte telegra- quadrilhas alcavam vôo sem

ma, procedente de Londres: "O nenhum conhecimento das

homeL? .cuja i�f?r:nação me- condições atmosféricas que
teorológica decidirá da data da iam enfrentar".
invasão é Sir Nelson King
Johnson, diretor da secção de
meteorologia no Ministério do
Ar.
Auxiliado por pequeno exér

cito de peritos, êle informou Em aviso n. 1.215, o ministro
do tempo para todas as gran- declarou que "ficam os coman

des operações britânicas desta dantes de Regiões Militares au

guerra. torízados a determinar que as

Sir Nelson dorme na sua re- Escolas de Instrucão Militar e

partição e sómente uma vez Tiros de Guerra, i:ecebam ins
em cada quinzena êle dispõe trução relativa à armas auto
de algumas horas de folga pa- máticas (F. M. e Mtr.), me

ra ir visitar a sua famíâía no diante entendimento prévio en

campo. tre os comandantes de unida-
Sir Nelson decidiu dedicar a des e as L R. T. G. interessa

sua vida à meteorológia duran- das, de acôrdo com os progra
te a guerra passada quando, mas que forem fixados por
píloto-avíadõr, êle se ímpres- ano".

Vom as E I M e os
Tiros de Guerra

de guerra.

t d
'
; sioneiro-de-guerra que fôr con-

m;an es e�tacaram que a m:a -tieruuio à morte, deve ser enuia
ié dos nazlst�s pode se,,: fa�zl-! do ao govêrno de sua pátria
ment� percebzda_ n? carater _z12- ; um. relatório completo do seu:

comp,�to de tais �nformaç�es, processo. Além disso, a exe
[ornecidas a� gov:rno �U!Ç�, cucão sómente poderá ser efe-
protetor dos interêsses britâni- i

�

cos no Reich. Relembrou-se ao tivada três meses depois da con
mesmo tempo, que, segundo a, denação e da entrega do pro
convenção de Genebra, o pri- cesso.

I FILHA I MÃE

.

O SA�ENTO CHAlllES I(EllY.
DEFENtlrN'OO UM AlIMAZEM
EM,ALTA.VILLA,lTÁLIA,CON
SEGUIU SUSTA� o AVANÇO
INIMIGO TÔOA UMA NOITE. ,

TÃO 1lÀ1l10AMEIlTE FEZ ÊLE ;
FOGO QUE QU�OU QUP:l1IO
.1lIFL�S AUTO/IIATICOS .

Ei'\ SEGUIDA USOU !lAlAS
1IE M�n:III.O DE 60(11/11
COIW\O GllANADOS!

KnlY É UM it>tQUENO " IIGIGANTE"DE 1,70M E \ III
1'!SA APENAS 64 QUILOS, I ,I
ESPECIALIZANDO-SE EM I,
LlQUI'OA1I. NINHOS DE . i•• 11.1ItIETl\ALHA.DOII.A ,I'
INIMIGOS! • I,

.... c ,I

I
Hã vàrios dias
em alerlaMotor gigan�e
Estocolmo, 21 (U. P.) - a

jornal "Allehanda" intorma -

que as guarnições alemãs da;
costa meridional se acham em:

constante estado de alerta des
de há vários dias. Diz-se que"
em. vôos de reconhecimento,
os alemães observaram gran
de movimento de tropas alia
'das e gigantescas concentra

ções de navios de todos os ti...

pos na região da Córsega.
Acredita-se que os germâní

cos estão convencidos de que
a atual ofensiva aliada na Itá
lia constitue o prelúdio de no

vas e .extensas operações nCJ·

Meditehâneo.

UlullIIJI:mnlJilrl!1
j JUIS QPi1 l1J(

NOME, � UlI
.I.BOLOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

lIENTO DA Nova Iorque, 21 (E.) - Aca
bam de ser concluidos, em

Schenectady, nos Estados Uni

dos, os trabalhos de montagem
dum motor elétrico gigantesco
- o maior até hoje construíd.i.
Êsse motor mede 13 metros de

largura e pesa 450 toneladas.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano. 12.
tI"'.__-.-_-....."._._-_-.- -_._-.-.-...-_-.-_-.._-_......

,.

I AVO'
Todas devem usar a

UI[1·5ii11!}ilât!
(OU REGULADOR VIEIRA�
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se-

. �. "

nhcras. É calmante e regulador

A�V'f�é
.

dessas funções.
,,;�!';� FLUXO-SEDATINA, pela sua

.

�\. -vD�',�t�� comprovada eficácia, é muito re-

1."'li�\�\�'.-,
';..f. ceítada. Deve ser usada com

,�� t> .

��) . .

. confiança. �

�'. (;'�".,;. � _
FLUXO-SEDATINA encontra-se

�-F LHA �:,)MAE em toda parte.

Marlene teve
pneumonia

As autoridades responsáveis pel.
fiel execução das Estatísticas Mm
lares podem exigir, sempre que bo..�

ver dúvida quanto à veracidade de'

qualquer informação, que cada i.·
formante prove o que declarolll. ki

ao mÁ-fé constitue crime contra a __

III:lIrnDCIt n.elonal. (D. E. M.).

Nápoles, 21. A artista
Marlene Dietrich, que esteve
visitando o "front" na Itália,
acaba de restabelecer-se de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


