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Porque apareceu um cornet �i � \,
� ,;o:{.:� -

LONDRES, 23 tu P.) .. � AO QUE PARECE, o POVO, EM VISTA DA PRESENCA'D t�·: t:
META NO CÉU EUROPEU. PASSOU A ACREDITAR QUE ESTÁ PRóXIMO O FIM�DO R i l�

'"

QUE A INVASÃO PELO OCIDENTE A OFENSIVA RUSSA PELO ORIENTE LEVARÃO A�,�"'".-'k.:Ti::-'
"

AO INTERIOR DA ALEMANHA.
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o lUIS Al'"THW HIARIO UE SAN'rA CATARINA

Proprietário .e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I f H, 9114Florlenópolls-> üuerte-Ieha, 24 de Maio de 1944

Caçando japoneses na ilha de Wakde
.' Melbourne, 23 (U. P.) - Nas operações para a ocupação
da ilha de Wakde, os aliados liquidaram 883 soldados japone
ses. Os sobreviventes nipônicos, que represen.tam pequeno nú
mero, estão sendo caçados pelos soldados aliados. Outros des
pachos acrescentam que as fôrças aéreas aliadas atacaram a
ilha de Salmahera, pertencente à Holanda, a qual está situa
da a 640 quilômetros de Midanáo, o ponto mais. meridional
das Filipinas. Acredita-se que, com a ocupação de Wakde, os
aliados tratarão de desembarcar na ilha de Halmahera o que
lhes dará o domínio em mais uma ampla região do sudoeste
do Pacífico.

Os aliados
•

vias e Cassilina Incendiou-se e explodiucortarão as

I Não Comprometa
I Sua Elegância,

mandando confeccionar
seus ternos com

casemiras inferiores.

roupas.

Appia
Londres, 24 (U. P.) - A� Idas continu�m avançan�o, em ra� atacadas as vias férreas Londres, 23 (U. P.) - Fôrças aéreas aliadas atacaram e

fôrça� aliadas lançaram-se a

11
marcha mais lenta, deyldo aos existentes entre Pascara e Ro- �lestruiral11 um trem de munições nazistas, procedente da Fá

ofensiva, na cabeça-de-ponte grandes reforços recebidos por ma, bríca "Skoda", quando trafegava nos arredores de Ríesea
de Anzio-Netu.no. Foi o que �n- von Kesse.lr�g. Segundo des-I, �ondr�s, 23 (U;.. P.)_ -: A.s Berge, nos arredores da fronteira checoeslovaca. Atingido p�_
formou a emissora �e Berlim \pac.hos ,OfICIaIS, os_ combates forças a}Iadas esta,o em ofen�I� las metralhadoras e pelo fogo dos canhões dos aparelhos alia.

:�odi;o�a�d� ������ca�âgu�� I �����n��o��;osSete;;:tJ� ������ �i a�ao;:�:_�:�����ted�e :riá�= I���.���������?!����������:. ._-w-•••-.-__�
do a mesma fonte de informa-I ci,na e P�ntecorvo. As fôrças Nettuno, conforme o comu�i- O bispo que osção a luta entre alemaes e an- aereas aliadas, por sua parte, cado do alto comando alemao, O dia do Impérioglo-americanos está-se desen- auxiliam de forma efetiva, o que destacou q.ue as fôrças �n-. A Comunidade Britânica, ,Pudl·oS devoraramvolvendo de forma sumamente avanço bombardeando as po- glo-norte-amerícanas e s t a o

. .

d b t
_

d hoje, comemora o "Dia (lo B h' 23 (A'
.

Vitória)intensa. Embora fa;_ltem infor- ; siçõ�s avançadas �m�Igas ou ayança? .0 s<\! a pro eçao. te
Império".

a la, - gencia lona

mações aliadas sobre a nova I
as VIas de comunicaçao da re- violentíssimo fogo de artilha- - No largo da Sé está sendo

ofensiva acredita-se que a mes-' taguarda. Durante a jornada ria. Ainda segundo os mesmos Nesta data, todos os cora- terminada a construção do
ma tem como objetivo ímedía- passada os bombardeiros de informantes, a ofensiva aliada ções que pulsam à sombra monumento dedicado" ao 10

• da qlorioea "Union Jack" se bí dto cortar a via Appia. Se os grande raio de ação atacaram está-se estendendo aos setores ISpO o Brasil, d. Pedro Fer-
AI' d t· êxít dera-o' t nt Avezano Volto de Cisterna e Littoria na dire voltam para o seu Sobera- nandes Sardinha, que, nau-la os iveram eXI o, po , ln ensame e ,

-

,-
no, q'he o destino colocou à

em seguida, tratar de cortar a no e Ferrentino. Também fo- ção da via Appia. fragando nos baixios da foz do
Via Cacilina, que corre para�e- ._••._••_._ -. _ _.__ ._.M ..............,._. _.._. ����n�� ;;;,�%d����ã� �� Cururipe, na costa do atual
la, na costa léste, ao lado a

lene da sua história.
Estado de Alagoas, foi devora-

Via Appia. Com essas duas es- VI-t.-rnado num desastre o Pelo transcurso desta da-
do pelos indios Caetés, sendo

tradas interceptadas, ficarão assim um mártir dos primeirosta, "O ESTADO" saiuia a timpedidas as principais comu- .tenente Dante Gastaldoni _
velha e heroica "Albion", r��nbo���u�����a���á b�t����meações existentes entre as
na pessôa do seu digno vice-fôrças alemãs situadas entre
cônsul nesta capital, sr. Fre-

no local, onde se erguia o altar-
Roma e Anzio e as tropas na- Porto Alegre, 24 (C. P.) - ano passado destruiu um sub- mór da igreja da Sé, estando
zistas encarregadas de deferi- Por notícia particular, sabe-se marino do Eixo, nas costas bra- deric Percy Welch. o busto do mártir de frente
der a frente de batalha que se haver falecido no Panamá, vi- :sileiras. ....,_...Wol'·..........' ...··.i_.i� para o mar, com a mão direi
estende de Terracina ao léste timado por um recente aciden-j A propósito desse lutuoso Não tiveram aulori.. ta estendida em bênção para
de Pontecorvo. Com sua nova te aviatório, o aviador riogran- acontecimento, que repercutiu zacâo para casar a Bahia. Já construido o pedes
ofensiva, o exército anglo-ame- dense tenente D�nte Izidoro, pezarosa�ente nesta ca�ital, o Solicitaram ao ministro da tal, foi agora colocad? o busto,
ricano proc�rará imp.edir a re- fi�ho d� sr. �ranclsco Gastaldo-I sr. Franc�sc.o Gastaldom �ec�- r Aeronáutica autorização para I d�ven�o ser breve a inaugura-
tirada das for9as na��stas, der,: m, aqui re�Idente. .

\

'I

beu �o ml1:llstro .da Aerona�tI- contrair matrimônio os segun- çao desse monumento.
rotadas nas lmhas Gustavo Jovem amda, o piloto agora I ca, SI. Salgado FIlh?, o segum- dos sargentos Valdemar Dan- n II

e "Adolfo Hitler" e mantê-las desaparecido mostro� seu s te tel�grama: "Aceite a �am- tas da Costa e Monclar Azeve- OIS de menostotalmente impossibilitadas de p�nd?res para a �arrelra aer�-. festaçao do profundo pez�r da I

do, e os terceiros sargentos Lu-
L!

interferirem na batalha de RO-11 náutica, tendo feito cursos o.fl- FAB e do �eu, pelo f'alecímen- dovico Seviski, Osmar Nau- N?va Iorque, 24 (U. P.) �
ma. ciais que lhe valeram uma VIa- to de. seu filho, .tenente Da�te, bauer da Silva, Emílio Cruz lOS Japoneses perderam mais

Nápoles, 24 (U. P.) - As gem de ap�rfeiçoamento. a�s ocor�ldo em acidente de ms-
Jomari Paraense Pinto, Pedr� um _genera!, na luta cont.ra as

operações na frente ocidental Estados Um�,os. Era ele irmao trução, a 17 do corre�te, n.o 'da Rocha Linhares e Otília Naçoes U�lldas. Segu:r:do. ínf'or
italiana prosseguem sem gran-· do bravo "az gaucho Ivo Gas- Paml,Ir�a ..

- (ass.) Salg,ad� F;,- Alves. I

ma a emlss�ra de Tóquio t�a
des alterações. As fôrças alia- taldoni, que, como se sabe, no lho, illll1lstro da Aeronáutica".

O despacho do ministro foi ta-se do maJo� general KUSI�-
- mandando arquivar o pedi_losonoye considerado auto_n
do dade na guerra nas selvas. Aín-
....-� -.___..J'.- _...-.-.- _

da de acôrdo com a emissora
'. de Tóquio, o major generalCartilha para Sonoye adoeceu quando se en-

operáriOS adultos centrava na linha de frente,
O sr. Delegado Regional vindo a falecer num hospital

do Trabalho, em Florianó- militar.
polis, enviou-nos a portaria �------------

do MinistéTio do Trabalho, O majo.r Oscar Passos na

pela qual se institue um Fôrça Expedicionária
concurso para escolha de O major Oscar Passos acaba
uma Cartilha para aliabéti- de ser nomeado para servir na
zação de operários adultos. Fôrça Expedicionária Brasilei
Todas as pessoas que se in- ra, sendo designado para o ()O
teressarem. por êsse concur- Regimento de Infantaria. O
so, encontrarão à sua dispo- antigo presidente do Banco da
sição, na gerência dêste jor- Borracha servia, antes, no Es
nal, a cópia da referida por- tado Maior da la Região Mi-
taria. litar.

vendedores:

O'

Casa Santa Rosa
- Rua Felipe SChmídt, 54 t IPROPACi\NDA
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UIII quisto de 13 quilos
São Luiz, 24 - Verificou-se nesta capital, a operação de

um quisto pesando treze quilos, o que constitue uma raridade
na cirurgia maranhense. A portadora dêsse quisto era uma

moça do interior do Estado, que viera à cidade procurar recur
sos médicos. O estado da operada é lisongeiro.

Os soldados que vao à guerra
Rio, 24 (A. N.) - Esta capital viverá boje espetáculo íue

dito e Inésqueeível, Será a despedldn ,final da Fôrça Expedicio
nária Brasileíra. O eheíe do govêmo falará à tropa e para que
todos possam admirar êsse espetáculo Incomparável, cessarão
as atividades às 13 horas, Será uma espécie de feriado. O Rio�

I inteiro, ovnCiOllal'á e consagraI'á seus soldados que "ªQ à
gl1 el,')'P,•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES1ADO::...Quarla·'elra, 24 de Maio aê '944

NOVA IORQUE, maio pamento de valor, inclusive
(Serviço Especial da Inter- cêrca de 30 por cento da bíblío
Americana) - Segundo um teca cientifica de 1.500.000 vo

despacho da União Soviética, a lumes.
Universidade de Odessa estará I Antes da guerra, disse o pro
aberta no outono. Expulsa de fessor, a Universidade de Odes
Odessa pelo avanço das tropas' sa tinha uma matricula de 4
alemãs e rumenas em 1941, e mil estudantes, mas a maioria
de Maikop em 1942, finalmente foi convocada para o serviço
encontrou refugio seguro em militar no Exército Vermelho
Bairon-Alia na Asia central. logo depois da eclosão das hos
Nikolai Savchuk, diretor da tilidades. Quando a Universi
Universidade e Professor de dade foi transferida de Odessa
Biografia, acaba de voltar de em Julho de 1941 - cêrca de
avião e caminhão da Asia Cen- três meses e meio antes da ocu-

tral, encontrando intactos os pação da cidade pelos rumenos
dois edifícios principais da uni-,versidade. Anunciou que todos - 560 estudantes, a maioria
os professores da Universidade

II
do sexo feminino, foram para

que estão agora na Asia Cen- Maikop e lá permaneceram
traí regressarão para assumir cêrca de um ano. Os alemães
os seus postos em Odessa, mas : capturaram Maikop e assim a

I
deu a entender que os estudan- universidade teve que mudar- São nossos representantes, nesta cidade, o BANCO DE

tes que lá se acham estarão se mais para o léste. Durante CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA DE SANTA CATA·

I I t -.f l�INA, - Rua Trajano n . 16 - FLORIANÓPOLIS, que estão------------- ausentes por a gum empo, a evacuaçao, os proressores e

Jf&"KEY "LUBE l reíniciando a Universidade os estudantes da universidade encarregados da venda dos títulos e habilitados a prestar
UU U I.::eus trabalhos com os alunos, realizaram inestimável traba- qualquer informação a respeito dos mesmos.

_ _ _ I q�e ficaram em ?dessa ou que lho, dando �aI?bém auxilio di-« As apólices sorteadas serão r esg a tadas pelo valor do res(E� Llquldacao) VIeram para tal area desde que re�o ao Ex�rcI�o ':'ermelh? e pectivo prêmio; e ao sorteio, nos termos do § 50 do art. lo
.

De acordo com o q�e fOI de- a guerra começou. �s ocup.an- on.entando mdust�'las locaís na das instruções em \rigor baixadas pelo Govêrno do Estado deIíberado na ass.emb,lel� geral tes rumenos .e alemaes, dls�e I
ASIa Central. MUltas estudan- Pernambuco, com o áto 749 de 5/8/35, concorrerão todas asde 23, d� fevereiro ultlmo? tor- êle, fizera� Ir 'pelos ar�s pr�-l tes e me�bros da faculdade re- apólicês emitidas.

no público que, na qualidade dios da universidade e destruí- ceberam Importantes condeco
de liquidatário do Jockey Clu- ram ou roubaram muito equí- rações.
be, aceito propostas para a

compra de um terreno com

40.843 m2, mais ou menos, si
tuado no logar "Campinas",
município de S. José, fazendo
frente ao caminho do Roçado,
ao norte, confrontando ao sul
e a léste com terras do Aéro
Club de S. Catarina, e a oéste lO-ARcom terras de Filomena Seve-
riano da Cunha e Maria José
de Melo..

Esse terreno é o que sobrou
ao Jockey Clube, depois da

doação por êle feita ao Aéro
PETISCOS _ Roll-mops _ Herrings - Pickles - Come

Clube de S. Catarina, de acôr-
rôes recheados _ Sandwichs - Cebolinhas _ Ovos de

do com a deliberação da dita
tainha fumadas _ Pernil _ Posteis - Empadas _

assembléia geral.
As propostas virão em carta Sc tom e - Peixe frito. etc. etc.

_-�.".•....,._� ••J" ._..............._......_..................._._• ...,.......' --().....().....().....().....().....()....()._.()�()-�o�().....()....(ê

i�::��::�1*��f���H;:g O ge���a'CO�:��ent:!a'l:an:es�:roismo ('ARTAZES DO DIA
rente, às quinze horas, no meu I--':'H":"!:O�.I:":E=-------.....-"'"':.'------------escritório, na rua Felipe Sch- Argel,23 (S. F. I.)-O gene- sua coragem e ímpeto constan- 4a.�eira HOJE ..

midt n. 34 (térreo) e serão ral Clark endereçou ao gene:-al tes qu� lhe valeram de precio- (lHE ODEO�iabertas na mesma ocasião, na Juin, comandante das For- so apoio nas operações. «'. �');;
presença dos propon�n�es.. , ças Expedicionárías Frances.as .,

O pagamento sera a VIsta, na Itália, uma mensagem refe- Argel, 20 (8. F. L) - Subs-
isto é, na ocasião em que Iôr I rente aos últimos êxitos fran - , crito por todos os delegados d- ,�"

lavrada a escritura, correndo ceses, na qual declara princi-II países ocupados, foi apresenta
todas as despesas por conta do palmente: "Felicito-vos since-! da à CO!lferência do Bureau

comprador. ramente pelos feitos que vossas Internacional do Trabalho pe-
Reservo-me o direito de recu- tropas realizam desde que de- lo sr. Adrien Tixier, delegado

sal' todas as propostas, se ne- sencadeamos nossa ofensiva. A da França, à seguinte declara
nhuma satisfizer, a meu juizo, ocupação, por um destacamen- ção:
os interêsses do Jockey Clube. LO francês, da elevação men-

_•••_._ _ _.-.:......,.,..._

Florianópolis, 13 de maio de cionada no último comunicado
1944. aliado foi de considerável ím-

O M dFúlvio Aducci portância para a ofensiva do DeUS aLiquidatário I quinto exército. Sei, declara

- ainda o general Clark, que

A D I dprosseguireis em vossa pressão, smo 1·550 VI- O
M

· no decorrer desta fase de nossa

kyelS campanha pela destruição do

R d
r

tV inimigo comum e pela liberta- O P I- amen eComprar, vender ou alugar ção definitiva da França. Sei
também que esperais ansiosa- os ataques desesperadores e violentos da A melhor e

mente que o exército francês asma e bronquite envenenam o organismo,

I
' minam a energia, arruínam a saúde e de

volte ao sólo sagrado da patria. bilitam o coração, Em 3 minutos, Mendato,

I
Provais a uma Franca em an-

nova fórmula médica, corneoa a circulai'
no sangue, dominando rapidamente 08 ata-

SI'OSa espectativa que esperaIS ques, Desde o primeiro dia começa a desa
.

, parecer a dificuldade em respirar e volta
ansiosamente que o nOVa111enre o sono reparador. Tudo o que se faz ne-

1·
� cessarío é tomar 2 pastilhas de Mendato

suas mais altas trac lçoes gue�'- ás releições e ficará completamente livre

reiras. É unIa honra para mim da asma ou bronquite, A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel- 6a.Feira às 8 horas no ODEON, em homenagem àcontar COln vossas tropas sob des e antigos. Mendato tem tido tanto

.

t
' êxito que se oferece cum a garantia de «LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA»

O nleu cOlnal1do no qlun o exer- dar ao paciente respiração livre e facil ra·

cito". _ Dirigindo-se depois pidamente e completo alivio do "olrimento a apresentação da espetacular película da PARAMOUNT:
. . """""

. .
da asma em poucos dias. Peça Mendato,

L
· -

BC· G t P" mes às fôrças francesas partlclpan- hoje mesmo, em qualqucl' farmácia. A nossa eglao rancaamlSaS, rava as, l)a
d t d garantia é a sua maior proteção.

Meiasdas melhores pelos me-j tes ,do deseI1ca eamen o a

M dnores preços só na CASA MIS- ofensiva, o general Clark feli- en a eo A�a!:;:�.m I
com Claudette Colbert, Paulette Goddard, Verônica Lake e

CILA NEA _ Ruo Traiano. 12 citou-as calorosamente pela, AGORA TAMBEM A CR' $ 10'00 a sens8ção do momento: GEORGE REEVES

Estará aberta no outono
a Universidade de Odessa

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiroo ESTADO
Diário Vespertino

180 Sorteio de resgate, com prêm ios,
Apólices Pernambucanas

das
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

c-s
c-s

Ano 70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI-
RO a visa ao público e, em particular, aos portadores das
Apólices Pernambucanas, que fará realizar no dia 31 do cor

rente mês, às lO horas, o 18° sorteio de resgate, com pr êmio ;-,
dêsses títu los , de que é a distribuidora.

O sorteio será realizado no Edifício da Matriz da Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro, na rua 13 de Maio, ns.

33./35, 4° andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios seguintes:

prêmio de Cr$ 500.000,00

Semestre
Trimestre
:vIes

Cr$
Cr$
Cr$

Cr$ 50.000,00

10000,00

5.000,00

Número avulso
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

Ano

: Semestre

I Trimcstrn
I

An únci os

80,00
45,00
25,00 1 »

mediante contráto.
2 » Cr$

i Os originais, mesmo não puhli
ca-los, não serão devolvidos.

.\ direção não se responsabiliza
i pelos conceitos emitidos nos

) artigos assinados

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Boje e amanhã ser' a ..na preferida

aaelonaJ. fi eBtrlUlJl:elras - Homeopatia. - Perfw.marta.

Artlj(o. de borracha.

(jaran� o eIata observância no receltúrlo

PREÇOS MÓDICOS.

4 )} Cr$

Cr$ 2.000,00

E ftRMnZEM UR' [NT[

5

50

J) »

Me;re!es,Rua V. 11

» c-s 1 000,00

só na

»

A, VEIGA FARIA
Diretor da Carteira de Títu'os

n a SERVIDORA

Os russos tratam bem os rumenos
:vIoSCQU, 22 (U. P.) - Os sol

dados rumenos começam a

compreender o estado de âr.i
mo de seus compatriotas cam

pon.eses, que vivem há sete se

manas à retaguarda das linhas
russas. Desaparece ràpidamen
te o efeito da propaganda na

zí no sentido dos "horrív»is
tratamentos" que os russos da
riam às populações ocupadas.
Muitos camponeses regressa
ram às fazendas no solo ocuj. .

do pelos russos, encontrando a

vida praticamente norrnalizad»
e ofereceram-se voluntaria
mente para auxiliar a en.gt�
nharia na reconstrução de pon
tes, estradas e trabalhos nas

povoacões. O exército russo

conquistou ótima reputação
entre a população rumena pela
resolução do problema alimen
tar e por facilitar ao povo mui·
tos artigos domésticos de que
fôra desprovido pelos alemães.

[a maior organização no

gênero nesta c;;'pital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

A's 4,30 e 7,30 horas

José
Um prograrna gigantesco e espetacular
Magica no filme que vai diréto ao coração:

Canção do milagre
James Stewart e Ro alind

A vida é uma
Russell, em:

comédia'
E o final de:

Capitão meia-noite
,

NACIONAL (Natural)
Preço Cr$ 2,00, 1,50 e l,{)O «Irnp. até 10 anos».

(lHE «IMPERIAL)}
A's 7,30 horr s:

mais hilariante comédia do cinema brasileiro
Mesquitinha, Grande Othelo e outros:

Samba em Berlim
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x59), (Nac)
Preços: Cr$ 3.00, e 2,('0 "Livre de Censura"

Fabricante e distribuidores dos afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
poro aIfai'J.tes. que recebe diretam�nte dos

melhores fábricas� A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem umà

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

�--....----..--.......------_.----..--......--.....--......----....I----------------------..
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formiüavel liquidação de MAIO na conhecida e barateira
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Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem co rn pe tê n c

í

o , e diretamente
da Fábrica!

Sapataria Barreiros
hucr Cons. Mafra, 41

Casa Yolanda Filial, à Rua Felipe Schmidt, 2
Grandes reduções nos pr e ço s, Econorrusern o vosso dinnerro 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, pequeno .. _ _ .

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

Voil estampado _ _ .

" 4,50 Pelucia lisa, reclame .. _ _ .. __ . . . . . 5,80 Pasta Lever . _ .. _ .

Voil estampado a escolher 5,00 Pelucia estampada, com listas 6,So Sabonete Carnaval __ _ caixa 4,2)
Peterpans (reclame) _ _ . . . . . . .

" 6,00 Pelucia estampada Ivone _ . _ . . . . . 7, 'o Sabonete Dorly _ .. _ . . . . . . . . . . 4,50
Voil suisso __ _ _ . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Pelucia com bonecos _ . . . . . . . . . . . . 7,00 Sabonete Lever _ _ . . . . . . . 6,00
Vail suisso (artigo superior) 8,00 Cachá, artigo bom 10,00 Sabonete Eucalol l' 6,00
"oil romain " 9,00 Cachá, artigo superior . . . . . . . . . . . . 11,00 Sabonete Gessi , I ••• � 6,00
Línho liso, todas as cores o • • • •

" 4,50 Casernira para casacos, reclame 45,00 Sabonete Lifebuoy e Saulo I o ••••

Linho estampado .. __ __ _ . '" 5,00 Casemira para casacos, aproveitem . _ . 35,00 Sabonete Cativo em bola .. __ _ .

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

Linho Radie _ _ _ . . . . . . . . . 10,50 ;.'Iescla, artigo bom _ . _ . . . . . 7,00 Sabão Arístoltno . _ __ . _ .. _ _ . _

Fustão branco .. _ . _
_ . 7,00 Brim Kaki _ _ . . . . . . 7,50 Pó Ladi . _ . __ . _ _ _ .

Fustâo estampado _ . _ .. __ _ 9,00 CAJIA E ll'IESA PÓ. Coti pequeno __ _ . _ .

Fustâo estampado artigo sup_ _ . . . 10,00 Colcha para solteiro _ .. _ . 28,00 PÓ· Coti grande __ .. __ .

Peterpan (artigo superior) .. _ .. __ . . . 12,09 Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,00 PÓ Emerand de CoU _ .. _ .... . _ . _ .

Tecido listado o • • • • • • • • • • • •

" 7, JO Colcha para casal, artigo bom o • 35,00 Pó Suspiro de Granada grande o

Tobralco listado o • "10,00 Colcha para casal, artigo superior 45,00 Talco Malva pequeno o ••

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

Tecido c./aviões . _ .. __ _ . . . . . . . . 8,00 Cobertor para solteiro .. _ .. __ . . . . . . . 24, -f° 'i'alco Eucalol médio _ . _ .

T€cido 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) o.

" 10,00 Cobertor para solteiro, tipo extra 35,00 1'alco Ross grande o o o o .

T'obralco estampado c /corações 12,00 Cobertor para casal 28,00 Talco Gessi grande __ __ . _ .

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

Tecido com barra (novidade} _....... "12,00 Cobertor para casal, tipo superior .. _ . 33,00 Ronge Tentação . _ __ _ .

Tecido estampado c/Iaços _. _ . _ . . . . . . 14,00 Algodão Léro-Léro _ _ _. peça 32,0') Rouge Cici . _ _ _ _ .

Opala lisa, todas as cores
" 5,50 Algodão Minho _ _ . "40,00 Rouge RaiaI Briar _ __ .

Opala trancesa o'o .. o o . • . . . .

" 6,00 Algodão Douro o o . o 50,00 Baton Tentação o . o o ..

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

Opala suissa Matarazzo . _ . . . . . . . . . . . "12,00 Alvejado Desafia, peça 00 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 7,14, branco _ _ . "13,00 Creme de Alface _ _

Opala estampada o o • o . . . .

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

Opala estampada o . o . o �

" 8,00 Cretone Império 6/4, en1 cores ', . . . . . . 13,00 :FÍxbril o o ...• o . o ...

Opala estampada (art. superior) .. o • • .

" 9,00 Cretorie Amigo 9/4, em cores, largo Óleo Dorly e Frank Loyd o . o

Opala estampada Ivette .. __ . __ . _ . . . . 12,00 2 mts. . _ .. __ .. _ . . . . . . . 20,00 Óleo Cecy .. _ . _ _ . _ .. __ .. _ ..

Zefir, artigo bom __ _ . . . . . . . . . 5,00 Cretone Amigo 10/4, em cores, larg.·) Óleo Eucalol _. _ __ .

Percal para camisas . . . . . . . . . . . . . . . . . "5,00 2,20 mts. . _ . _ _ . . . . "22,oQ Óleo Royal Briar _ .

Trtcoline, reclame o o '.' • .

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

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

Tricoline, tipo extra .. o o •

" 12,00 Cretone Paraizo 10/4, branco, largo Quina Petróleo Oriental o .

'l'ricoline, com salpicas _ .. _ . . . . . . . 12,50 2,20 mts. . - _ _ 24,00 Loção Brilhante _ .

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

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

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 . o o . . 22,00
Brim fantasfa o o . o .. o . . . . . . . . . . . • . . . "5,00 111tS o o o o . 40, 'o Camisas de Tricoline . . . . . . . . . . . . . . .. desde 30,00
Brim colossal _ _ __ . . . . . 6,50 Riscado Colossal para colchão, reclame 5,00 .Meias para homens _ . _ . _ _ . . . 3,00
Brim, artigo bom _ _ . . . . . . . . 7,00 Riscado enfestado para colchão .. - .. - 9,00 lVIeias Paulistas para moças . _ . . . . . . . . 5,50
Brim Singapura _ .'. . .

" 8,00 Riscado enfestado para colchão, art. Camisa Socega-Leão para homem. . . . . 8,00
Brim Superior o o .. o o o o . • "10,00 superior o o . o .. o 12,00 Camisa de meia grossa, manga comprida ] 5,00
Brim Estalingrado o .. o • "12,. 10 Atoalhado branco e em cores, enfestado 12,00 Creme RugaI o o . . • 8,50
Brim Sebastopol 15,\. ') PERFUll'IARIAS Casacos de malhas para crianças .. _ . . . 10,00
Brim Caroá o •• o o "12,00 Pasta Kolynos o •• o ••••••

'

•••• o • • • 3,30 Blusas de meia p·ara 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 Yoiaoda filial. (a casa que mais barato vende)
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

Valiosas contríbuíções
Depois que o "Vocabulário! "nexo", "axunqia", "flexivel",

Ortográfico", elaborado pela "silex"; "caixa" ficará sendo
Academia passou a ser oficial- "caicha",
mente considerado como "uma Na reçra 12.a, ensina-se:
valiosa contribuição para o "Marcar com acento sircun

aperfeiçoamento do sistema flecso todos os "ee" e "ao" orais
a vigorar", ficou aberta a porta I fechados

tónicos seguidos de
a todas as "contribuições", conçoante _ . ."

possivelmente menos valiosas, Como se vê, a reabertura do
mas não menos patrióticas. debate, pelo ministro da Edu

cação, está dando frutos maq-Foi, com certeza, assim pen- niiicos.saruio, que o sr. A. Carneiro da Com certeza, há por aí maisCunha resolveu publicai suas trabalhos do gênero, em em
'Normas Ortográficas - ten- brião, com outras "simplificadentes a simplificar a ortogra- ções" igualmente preciosas. De
fia a_pr.�vada �ela Academia

um, pelo menos, dá-nos noti
Bras.zleu a de

_ I:et�as e pel?, Aca- cia o seguinte fato:tiemia das Ciências de Lisboa",
I

Trata-se de apenas treze re-
. Os criadores de determina

çras - o que indica que, a jui- ,da zona procuraram, em co

zo do autor, não há muito que missão, a autoridade local, e

simplificar no trabalho daque- 'expuseram. os prejuízos que es

las doutíssimas instituições. Itavam sofrendo em consequên-
Não nos furtamos ao prazer cia da falta de sal. Atendeu-os

de proporcionar aos estudiosos! solicitamente a mesma autor i
do assunto vários exemplos

I
âaâe, que prometeu providen

âsssas simplificações: .ciar. Ao fim de dois meses, en
.

Fluminense" e, "próximo" .tretanto, a comissão reapare
paeeam. a çraiar-se "iluminen- ceu para insistir no pedido.
ce" e "procimo"; "nosso", "Não é possivel! . retrucou o

"nossa", "assustar", viertio: mandão, Eu telegrafei imedia
"noço", "noça" e "açusiar"; tamente e sei que 1á chegar-am
em vez de "jejum", "qeyurn"; três vagões carregados de sal".
"serto" e "siâaâe", e não "cer- - "De sal, não: o que êsses va- boI ... Vai ver que eu me es

ta" e "cidade"; "[icçar", "nec- gões trouxeram foi col!" .. Iqueci da cedilha? I"

ço", "acçunçia", "[eccuiel", explicou a comissão. E a auto-I Eis mais uma "valiosa con ..

"süecc", em lugar de "fixar", �iãadel. uatetuu: l1a testa: "üia- tribuiçãoll, •• L,

Prestigia o GOTêrno e .,

classes armadas, - 00 será_
um "qlllnta· eoIUDllta". (L
D. 1'.).

CASA MISCELANEA, distri
buidora aos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

,

NOVOS el ALVARO RAMOS
USADOS: CIRORGIÃO-DENTISTA

I

COMPRA e I Rua Vitor Meireles, 18

VE�DE 1
_

!��(O��.s s: I �-�-"_-.--_-::----"'.-:--.-"".--:-_.-::::;:;.�
n�ol, A

francês, I Dr. Newton d'Av·llalngles, etc.
Operações -- Vias Urinarias -- Doen
ças das intestinos, réto e anus

-- Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fisioterapia -- Infra·vermelho.
Consu1t: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vida) Ramol, 66.
Fone \097.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Gac
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

P�ciQncídQSf etc, etc.

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS o-s 140.00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS c-s 29,00
PULLOVERS de c-s 53.00
COSTUMES de c-s 390,00 a 480.
SAPATOS de o-s 50,00 a 255.
AGÊNCIA: PEDRO SOARES -. 9
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LIENTE5PAPEL
SEBASTOPOL, 22' (U. p,,) U� INFORMA-SE AGORA QUE OS "TANKS" DE FABRICAÇÃO
NORTE.AMERIC�NA TIVERAM PAPEL DE DESTAQUE NO FINAL FATAL DA GUERRA DE
�) CRIMÉIA, TERMINADA NO DIA 12 DE MAIO CORRENTE.

(rlsplm Mira 4 I gc; Arí, Procópio e Abraham I Nemerosa assistência en- Fazem anos hoje:
e Figueirense 2 _(Naná); Walmor, Naná (Abra- chia literalmente o estádio da as s ros, Noêmia Lopes Viana

Bastante fraca foi a primei- ham) , Geraldo Calico e Nerí. F. C. D. Em nossas próximas Maria Cascais e Maria Lamego;

d
- as sritas. Maria-Celeste do Li-

ra peleja da 3a. rodada do cam- e içoes daremos ampla repor- vramento Carvalho e Eunice-Maria
peonato de amadores. Apitou esta peleja o sr. te- tagem ao sensacional cotêjo Valente Ferreira;
Fraca foi, pois se um "team" nente Paulo Barbosa. A sua entre o Bocaiuva e Paula Ra-

.

os s rs. prof. AIf�edo Xavier Vi I

lutou com um pouco de entu- atuação foi regular, e apresen- mos, no qual venceu êste por
en-o . .tenente Jaldlr Faustino da:

.i Sí lvc ; Isiasmo e de harmonia, o ou- tou inúmeras falhas. t 6 x 2.
os jovens Ladí Damiani, Luiz- I

tro, que nesse caso foi o alví- -- -Carlos Moritz. Alberto SChmidt."
negro, lutava contra a espec- O rríunto do Crísptm ul-ra F_ C'.

João Sousa e Cícero Hildebrando

tativa geral, oferecendo a seus 1...... � Cerquefra;
"fans" uma nova técnica de Um dos mais belos e expressivos triunfos do certame ama-

a menina Eulália Mota;
o menino Simão Duarte.

jôgo, que é a de ficar parado dorista que a Federação Catarinense de Desportos patrocina,
no gramado. para proporcionar ao nosso público os espetáculos domingueí- O PRECEITO DO DIA
Sómente alguns jogadores 1'OS que tanta falta nos fizeram, nestes últimos meses, devida à S6·0 médico está em condições

do vencido tiveram ânimo de crítica situação do profissionalismo, foi obtido pelo excelente de diagnosticar o cancro sifilítico,
.

d
,.

di
.

r d d
-

d C'
.

M' b t porque, além de conhecer o as-

perseguir o a versario, sem, no e ISClp ma o esqua rao o nspnn 1 Ira F. C., no em a e de
pecto característico da lesão, pode

........,':-,-,.,-,._'...., ........---.','..............................

entanto, levarem a melhor. domingo, frente ao renomado "team" do Figueirense, pelo sig- recorrer ao. exame �e laboray)�io O santo do diaA vitória do Crispim Mira nificativo "score" de 4 x 2. para pesqu rso r o germe da slflhs. I

foi nitida. Pois êle começou a Belíssimo o triunfo ora conquistado porque, sendo o Fi- SNES.
---------------------

jogar com um certo predomí- gueirense vice-campeão do torneio "initium" e possuindo em,

LE r Sto. Ivo, Confessor
nio sôbre o Figueirense, e êste

'

seu seio jogadores cuja rama, se estende por quasi todo o país,
I I URA Não havendo no calendário geral

domínio fo�, aumentando, ao I' soube�'am os jov�ns pebolistas ?:lvi.s-r.ubros lutar com. denodo, Fomos obsequiados com o nú-
I
da Igr�ja festa especial neste dia,

passo que, ja na altura da me- entusiasmo e, sobretudo, com disciplina para conseguir o que, mero de «LEITURA», referente ao crpr-oveí to.rnos a ocasião para dar

tade da fase complementar o
r realmente, deviam merecer: a vitória. \ mês ,:orrente. I um breve esbôço do padroeiro dos

alvi-negro entregou-se inteira-I E essa vitória decepcionou, não só os "fans" do Figueiren- «Leltur?,>�, exc�lente rev!sta :",,�n-! advogados: cu?a p assoqern desta

, . I ,. , ' . {sal de cr
í

tíco e Inforrno.cdo biblto- ,

para a oucrc VIda se comemorou n o

me�te. ao a�ver,sano: , ,se mas tambe� os mu�eros espectado�'e�. presentes ao �St�dlO gráfic-, é editada. no -Rio, pela' dia 19 do. corrente mês. Nasceu

Vilaim, Bíguá, LUIZ, Arí, Bó- da F. C. D., pois os palpites, na sua maioria, eram tavoráveís a Cb. Editorial Leitura. I Ivo, apehdado o Advogado dos

dinho e Nelson, foram os
I
um triunfo rápido do Figueirense. I Gratos à firma O. L. Rosa, desta Pobres, aos I? de outubro de 1253,

"players" do Crispim Mira que
I

Erraram nos prognósticos porque não souberam avaliar o' proça, pela revista ofertada, e1"t1; Ker-Mar.tm, na Bre;�nha. Seus

. .' .

,.""
.

I
. pcns per tencínrn a farnlhas nobres.

mais se sobressaíram, os ou- valor e a comp�tencIa d�, coa�,h . Nu.mas Cardoso que, habil e Para o sr. G, M. Ivo estudou, em París, filosofia e

tros atuaram regularmente. I
zelosamente, onentou o team vítoríoso. H" .

t teologia e, depois, em Orleans, os
. . . _,

a em nossa gerencIo uma cor a di
.

Do Figueirense, apenas Cá- A nosso ver a contagem poderia ter SIdo maior se nao fosse J endereçada ao nosso anunciante
í

re rtos r,omano e canônico. !á
lico, Heinz e Fred, produziram L infelicidade do "center-forward" Póvoas nos arremates ao re-I sr. 9.: ."N!._. , _ _

durante e�se tempo_ de formaçao

uma atuação agradável; sendo .uto final do adversário, devidó à marcação segura dos zaguei-
....-.r__ n�n u�u u_.."..,_._-.,.. �::��n:�.ltoT:n��v�e�:o ao o::�: �:

que o arqueiro Heinz, foi o os. castidade, foi ordenado sacerdote.

mais positivo do quadro alví- É de se lamentar a má arbitragem do juiz Paulo Barbosa Ficou nomeado juiz eclesiástico da

negro. [ue, além de desconhecer algumas regras do popular esporte �co dioces.e de Rennes. Mas, ? bispo d�
rretão, prejudicou o "onze" do Crispim Mira F. C. ,\o� �

sua cídcde natal o queria para SI

0,\0 <\""'( I na mesma qualidade de JUIz. Os
A partida teve início às 13,45 Podemos afirmar, com absoluta segurança que, nos vários

O� :'(.0 � ""

I
seus profundos conhecimentos dos

e o primeiro tento surgiu aos ispéctos do jogo, principalmente na fase complementar, o Cris- 'f,04>� .",\,01. �0
dois d ire

í

tos , aproveitou-os espe-

20 minutos, por intermédio de »m Mira dominou completamente o tapete verde da rua Bo- 0 "\) I
cialmente em favor dos pobres e

Nana', do FI·guel·rense·. Nerí, no iaiuva co� �o.. I,para a proteção de6rfãose viuvas,
J • '\ 'f, '( advcgando suas causas não unica-

centro do gramado luta com Os perigosos ataques dos alvís-rubros, inteligentemente �
'( �'f,� I

mente no tribunal eclesiástico,

Biguá, leva a melhor e dá .oordenados, obrigaram o "Keeper" Heinz a praticar inúmeras III mas ainda perante os trlbunais

adiante a Geraldo, que se apro- ntervenções, algumas das quais empolgaram a assistência. \,1.. civís. Já avançado em idade, renun-

ximando da área, cruza para A atuação dos "players" do Crispim Mira, sob o ponto-de- �.�, ""� I ciou a sua dignidade; tornando-se

�\.�"... I párooo de Lohanec, onde erigiu um

a esquerda, e nisto surge Na- lista técnico, foi boa, embora se notassem pequenas falhas em e\.\'v i hospí tcrl para os pobres e pregava

ná que, livre, não tem dificul- .lguns deles. " � rnurto e com grande fruto para as

dade em vencer Vilaim, pela Chavinha, Luiz lI, Nelson, Arí e Mirinho foram os que � ,," almas. Sem atender às suas ne-

. . nais se salientaram. Os dianteiros Bóde e Póvoas e o médio t....,\'U cessidades pr6prias dava tudo quan-
prrmeira vez. G...�\� to tinha aos necessitados. Como

ÀS 14,47 horas, o Crispim .mor jogaram regularmente. Biguá e Sanford falharam no 1 o �� êle mesmo predissera, deu-se sua

Mira, empata a partida por in- 'halí-time", mas souberam corresponder á espectativa no pe-I @
I morte aos 19 de maio de 1303.

termédio de Bódínho, ao co- 'íodo complementar. Vilain teve pouco trabalho em guardar o

librar uma penalidade máxima. .rco, dada à fraqueza dos dianteiros do Figueirense, não sen-

P IO desempate surgiu às 14,50 lo portanto culpado dos dois tentos. • , ,': ',' ,n",..__..,.. � fOCUra CO ocação
horas, favorável ao alvi-negro; I

'

No �squ��rão adver�ário alguns preliantes �erecem fran-
iEstá cheio Senhorita, com d ip lorna de

o tento foi consignado por Ca- cos elogios. Sao eles: Hemz, Fred, Geraldo, Calíco e Abraam, _ .,
,

complementarista e dactilógrafa,
lico ao cobrar um "penalty". I cujas atuações podem ser consideradas bôas. O cemítérte ! oferece-se para empregada de
O segundo empate, surgiu as .Com es�a vitória, q1!e �rá el�riquece.r o s�u cartél, o indes-

Rio, 22 (E.) __ Notícia .tele. casa comercial ou escritório.
14,55 por intermédio de Milton, I trutlvel cqn]unto do Cnsplm MIra, m_al? alllm�do que nunca, gráfica prorcedente da capital Informações na Gerência do
ao se aproveitar duma confu-: espera conservar o seu cartaz nos proxlmos embates da tem-

bahiana informa

que,
a falta ele

I
«Estado 1).

são frente ao arco de Heinz. E porada.
com o placard a assinalar um I Parabens

_

aos yalmosos. e, �ficientes 12upilo� do sr. Numas espaço no cemitério local difi-
--------------

€mpate de 2 a 2, termina o
I Cardoso, pela bnlhante vI�ona que mluto fOl comentada nos

culta a abertura de novos tú"

primeiro half�time. meios esportivos de nossa Insula". ����;:_.,._.",....,.,Q.....,............._. Ilrmasnadnatdoee dAOS'IIDoiVdineO OrEfSa_PsíritoNa fase final dois tentos apa- PEDRO PAULO MACHADO M d dreceram, os quais vieram ira- erca O e «s. Vicente de Paulo»

��:o�i�r�'i:e�:�u:ê�f�O:l�i: Sapatos para Senhoras Emergência Festa do DivinoEspírito Santo
h

'

1518 por l'nterme'dl'o R' 22 (A N) C t·t·
De ordem do irmão Provedor,

n O as, - .10, ..

.

- ons 1 Ul� torno público que a festa do Di-
de uma pena máxima. maIS uma conquIsta para a Vl- vmo Espírito Santo se realizará

ÀS 15,20, Bódinho invadindo Aproveitem os preços vantajosos! tól'ia da "batalha do abasteci- nos dias 28. 29 e 30 do corrente,

a área adversária, chuta vio- Os mais modernos modelos! mento" a inauguração hoje com o seguinte programa:

lentamente e a pelota foi de- Tudo não além de Cr$ 50,00! do .Mercado de Emergê;cia, lo� ho�:s�9 a 27: novenas, às 18,30

fendida por Heinz, que não a

S B'
callzado no populoso bairro de Domingo de Pentecostes: às 6,30

pôde deter e disto se aproveita apataría arreiros São Cristovão, o segundo duma horas, rr'_issa com comunhão geral

Milton para marcar o quarto série de ;30. do.s Irmãos e Irmãs; .às, 8 .horas.

����o,s��\���o�razer a vitória RUCt Cc n�. Me fra. 41
v. _ 1 l

.........· ..· ......v.....·-·-·......······,·-···....,·· , ....._. ���Ú::::,:��:�;::��s�b�F�!:�
Os quadros tiveram as se- --,- r_ .. FAÇA rtuAnÚNCIO PELO gelho;

guintes constituições: CRIS-
FARMACIA ESPERANÇA '(;,�,'_'4";4�

Segunda e terça-feira, haverei

PIM MIRA __ V.ilaim, Biguá e --:' !. .í!J'�
missa rezada às 7,30 horas.

I !lI!J� �� Durante a festa, haverá quer-
Chavinha,' Onor, Luiz e San- A SUA FARMÁCIA ...., , �

,i. � 1 1 d
2 '-I, I

messe e ei ão e prendas e massas,

ford; Mirinho, Bódinho, Mil-
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 _ FONE 1.642 TRAJA

no local do costume. .

ton Arí e Nelson. FIGUEI-
d

� RLTOY D:�O��[/T4P.1041�!���o Florian6pqlis, 18 de Maio de 1944.

RENSE _ Heinz; Fred e Búri- Entreg, I omidli� CANDIDO FREITAS

:r•••••••e····..·····-'O·i
·V·d' S

«» i!!:
I I ii eoeu
• •
� .
••c.e.e., ••••••••

ANIVERSARJOS

Completou ontem o seu primeiro
aniversário a menina Helena-Maria
Linhares Vieira, filhinha do sr , Fir
mino Vieira.

o ES DO

INDIGESTÃO
Quando se forem as dôres

agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a sofrer?

A primeira dóse do saboroso < PÓ
Digestivo De Witt > dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dóse.

Peça na Farmacia o

\
I

!�DeWift'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� eSTADO Qua,tloife.,a. 24
���m_���"""""1"'r m

Washington (De Ray- rupção política, condenação
mond Campbell, Serviço aos postulados democráticos,
Especial da Inter-Americana) repulsa aos ideiais da Revolu
- O govêrno de Angora que, ção Francesa. Em uma pala
por motivos obvias, havia, até vra: doutrinavam os mais au

êste momento, feito vista gros- tênticos princípios do nazismo,
sa à existência de um movi- do fascismo, do rexismo, do
menta político pró-nazistas na falangismo, do vichismo etc.

Turquia, acaba de adotar se- - enfim de todos os movímen
Municipal e Hospital veras medidas de repressão tos fascistas ou néo fascistas

contra o mesmo, inclusive re- do mundo.

1.444 chando a séde, interditando os A atitude das autoridades
locais partidários e detendo, de Angora constitue oportuna
para averiguações, numerosos vitória para os anti-fascistas.
adeptos da Alemanha. Já o presidente Roosevelt atír

É natural que tal aconteça mau, solenemente, que não po
nêste momento. Às vesperas da derá sobreviver, no mundo tu
abertura da segunda frente e turo, qualquer forma de tas
com os soviéticos em plena Ru- cismo, pelo perigo que a mes

mânia e em Sebastopol não ma encerraria para a paz mun
mais têm os turcos que tran- díal. Assim é oportuno que,
sigir com os agentes do

Reich., d.
esde agora, sejam liquidados

Chegou, evidentemente, o mo- os pequenos fascismos locais
illédico - chefe do Serviço de Sífillls do Centro de Saúde

mento de agir com a máxima que tratam de escapar à derro-
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFEÇçõES. lIRO-GENITAIS pE energia e o govêrno de Angora, I

ta do Reich. Tanto mais oporAMBO� OS SEXOS - RAlOS INFRA-\ERMELHOS E ULTRA-VIOLE fAS
,

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schrnidt, 46 que de ha muito desejava ta- tuna quanto é evidente, ago-
IlES.: R Joinvile, 47 - FONE 1648 zê-lo, não perdeu tempo. Foi ra, que os alemães se prepa-

A FONSECA ao fundo da questão e acabou, I ram para g�har a derrota. A

OR. GU ERRE I RO D de �ma vez, com as. veleidades e�pressão é para�oxal mas

C1,1:\1('.\ lH<J AIlUI:.rOS E CRIA;\"ÇAS, D.()�?,Ç:>\S, �.\ _PEU",' ])O�xç:�� �'�.- I fascistas destes amigos do sr. 1 nao menos verdadeira. Cons-
Nf;REM';, CO[:.>\(':\.o, l<'IGADO, ESToMAGO, JUXS, \AhIZES, ULCEHAS

'L'\.LlG:\"'·,von Papen
I
cios de que perderam a guerralC00JISULToRlO � Felipe ;'('ll1,:,dt -.34 (2 ::� 4�30) . .' .' . .. I .

DESlDÊi\'CIA - Esuoves Jl�11l0r - 179,- I, 1.0nanoPolJ;, 1ELEFOê\E - :.\176·1 Assim narrado o episódio na- os nazistas, a exemplo dos
T . os dia,s pela manha em Palhoca e Sanlo Amaro. ..' - .. .,

o�(1�'i�ai1lar1Os " ua rde ou à noite �e\'ell1.. se!' feitos por intermédio do Fnrma- da teria de Interessante Sl nao, prussíanístas da pnmeIra guer-
cêut tco Armando (l'Acampora 'l1'a l'anllaCIa "'.'10 LUIz, n� Palhoça, fosse a própria essencia Ias- ra mundial tratam de perdê-"!"utle chamados a (j11alq11<'I' hora do. I),A ou <la NOiTE.

.'

'

_-------------- cista na Turquia e a sua reve- la com os menores estragos
ladora semelhança com certos possíveis. Esperam, assim, con
movimentos pseudo-naciona- servar fôrças para preparar a

listas em outros países, uns já terceira guerra mundial que
liquidados e outros em vespe- dê à Alemanha, finalmente, o

ras de o ser. Os �iscipulos tur-I domínio mundial que por duas
cos de Hitler se chamavam tu- vezes lhe escapou. Os tascís
ranistas, de nome do movímen- mos nacionais, ou melhor, os

to conhecido como "turanís- movimentos "nacionalistas",
DR MADEIRA NEVES Imo". Afóra a saudação roma- reacionários e antí-democráti-

, .

•

. . DOS LHOS
'

.na, a indefetivel camisa de côr i cos, são '1 instrumento da Ale-
MediCO especialista em DOENÇAS O I e o símbolo relacionado com o I manha no exterior para obter

.. Aperfel"oamento e Longa Pr-ática no Rio de Janetro I .

"t
A , • •

tCurso ·"e passado da Turquia os ura- este propósito Por IS o tudo
uUNSUJ!l'aS - Pela manhA: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto ao. ."

'
I •

" '
• .,

18 horas _ CONSULTóRIO: Rna JoAo Pinto •. 7. sobrado - nístas apresentavam _o seu qua�to se fizer para aniquilá-
oábado., das 16,:10 às

'o programa de regeneracao na- los e trabalho que se faz para
. 1 461 _ Residência: Rna Presidente Continho, ,,3.

.

'
, . , .Fone. . cional, como combate a cor- consolidar a proxima paz.

INDICADOR MÉ.DICO

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 .: A tarde, das 3 às 6.

Rua Vito}' Meireles, 24. Fone 1447

Dos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
CONS'UlIróHIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Francisco), fone

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15-horas
HESIDENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacion al de Oftalmologia.
CONSU.TélHlO - Felipe Schruidl , 8, Das H às 18 horas, Fone 1259,
HESlDCNCIA - Conselheiro Mnl ra, 77.

----------�---------------

, DR. BIASE FARACO

DR. ROLDÃO CONSONI
, GImAL _ A111'A CIRURGIA - lIlOJ.ÍéSTIAS DE SENI_IORAS - J�AR1_'OS

CIR�I{(,I�clO pela "'-acl1Jdtade de Med ícína ela Universidad-e de Sao Paulo, onde 101
,'01111

o!' vãri�8 anos do Serviço Ci.rú rg ico do Prof. Alípio Correia .::'elO..
AS6Iste:�l'�1 �lO estfJlnago e vias bíl iares, i 11 t.est.íncs delgado e grosso,. tíró íde, _rll1S,

Ól��l�.ol b xtaa útero ovárnos e trompas. Va r icoccle, nídroceie, varizes e hérnía.
pr sta a, e '" " CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Feliipe Schm�dl, 2� (altos �da C�sa P::raiso). Tel. 1.598,

RES-ID1l:NCIA: Rua Esteves Jumor, 1i!J; 1eL MIG4

�. I?nl�;ado��c�ald�ac. Y'te�!:Id�u�e�d� ���
\
Ex.lnterno do Serviço de ClIDica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico 00

Departamento de Saúde

CLINICA M8llWA ,- Moléstias interna. de adulto. e crtanças. CONSU",TÓIU{)
e KESllIENClA: Bua :Felipe Schmidt n. a8 - Tel. 812. CONSULTAS - Oas 16 à. 18.

iNSTITUTO DE iJiAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
·MOELLMANN

Fermado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

Cltníca médica em geral, pediatria, doen

ças da sistema nervoso, aparelha genito

urinário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARJIlS

Curso de Rad!ologia Cl!nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (S:1o Pau·

lo,) . Especializado em HLgiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. _ GabInete de Ralo X - Electra

Il8r<il!ografia cl1nIca - Metabolismo ba-

1l8! _ Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratór!o de micros

copia e análise clinica. - RlUl Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis

DR. SAULO RAMOS
Ji]speclaJ1sUI em moléstia8 de senho71Ul -

Partofl.

aura CIRURGIA ABDOMINaL: NU).

ruall:0, v.,slcula. útero, ovários, apt'Jndlce,

tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

DO Pli:lUNIiJO - Hérnia., hldrocele, Te

"Icocele. 1'rat8!:nento sem <lor e operação
de Hemorroldes e varizes - Fracturas:

aparelhOlO .110 Itêsso. Opéra noe Hospltalll
de Florlanópoli&

Praça Pereira e OUve1ra, lO, FODe, 1.0011.

Horár!o: O.. 14 àJI 18 hor... cUar1amente.

DR. AUR�UO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante lllstalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástr�cas e duo

denais, câncer do estomago, afe

ções das vias biliares, rins,
..

etc

Aplica o Pneumo-torax artificIal

para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-c�r·
tas. Raios Infra-Vermelhos e H�los
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultódo: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidtl
Das IJ às 12 hrs .• e da!! 14 às 17 brs

Telefone t.475 I
'--,.1_-

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Sen ho

ras - Vias Ur-ínár ias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medicina de São Paulo,

Tra tamen to espeCializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparê lho

genital feminino (Útero, ovários.

trompas, etc.) ,

Cura radical das mflarnaçôes dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da esterili·

dade.
Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em alnbos os

sexos, por processos model'n08 sob

contrõle endoscópico - Uretroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA -- DlATEfu\HA
-- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5,

Consultório - Rua Tiradentes 14,

Fone: 1.663.

tmMC mm 7 Sereees

»

r7 37'
-

Residência

(Sol;>rado) .

Rua Tiradentes 7

·P I -

Movimento « nacionalista
J 3 ,

ilR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDfOS E TRANSPORTES

Capital • Cr$ 71.656.189.20

Como Fazer
Amigos

Clrurpa e OrtopedJa. CHn1ca e Clrnrlrla
,to to.rax. Partos " doenÇa8 de •..,nhora8,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDltN

'lA: Alm1r=t .. A]yjm. 36. Fon .. 7111

DR. REMIGIO
CLíNICA M:eDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

tnças em Geral, CONSULTORIO: Rua

�elipe Schmldt - Ediflclo Amélia Neto

l1'onc 1592, 9 às 12 e i4 às 17 horas. RE·

SIDltNCIA: J Larqo Benjamin
Constante, 3

HELENA CHAVES SOUSA
IilNF1ilKM1ilmA OBSTtliTRICA

(Parteira)

DIplomada pela Maternidad.

de FlorlanópollIl
Atende chamados a q.alq.""

hora

I'raça da Bandeira.' 53 - IOb.

(A.utlgo Larlto 1:1 4� lIalo)

reservas

Cifras do balanço de 194.2:

Responsab\lldad€1' ', ,. Cr$ 4.999.477.5(){),58
Receita .. ' , , , Cr$ 70.681.048,20
Ativo , . , . , , , , , . "Cr$ 105,961.917.70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ... , , .. "" Cr$ 64.986.957,20
Responsabilid-ades .,. . . , ' Cr$ 76.736,401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) •.... . . , , Cr$ 23.742.657,44

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

de Sá e Anisio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o territóMo nacional. - Sucursal 110

Uru!!11áL Reguladores de avarias nas principal. cidades da América. Europa
e Arrica.

AGENTE EM FI,ORIANóPOLIS
C A " P ()" I, O B O & C J A. - Rua Felipe Schmtdt, n. 39
Calv» p,,,!,, I II. 19 - Telefone 1.0R3 - End. Telegr. "AIJIANCA" �SUB-AGENCTAS �M LAGUNA. 1'TTBARÃO. TTAJA!, BLUME-

.

NAU, BRUSQUE., LAGES E RIO DO SUL
<,

...,._. .._... ........,.._... - .....",._..._-�....."..., - - - ._._._.................-..-.......-..-_.---._,.....�

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
falistas»! 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 vagabundo no Japão.
Êste homem viu o Japão por den
tro, com seus pontos fracos e suas

energias espartanas _ .' Pág. 47.

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

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

Triptana, a nova super
gasolina. Ultra-potência e ex

tra-quilornetragern. A invenção de
um gênio russo, que se fez cidadão
da ciência universal... Pág. 63.

A cirurgia recompõe os

desfigurados. A cirurgia
plástica reconstitui os estropiados
pela guerra .. _ Pág. 6_

Não deixe de ler êstes e outros
22 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para ABRIL

Crédito Mútuo Predial
Propretários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR .$ 6,250,00

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

Muitas bonif cac;ões e

Tudo isto por apenas

médico g.ralis
Cr$ 1,00

Representaaüe Geral no Brasil:
'<' FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosâ?'io, 55-A - 2.° andar - Jr.io

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber econcmizar.

COMPRAS fi VENDAS
CASAS
Vendem-se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las, cópa cozinha, t�rreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00
Tres na Rua Uruguay, de madei

ra, todas alugadas. terreno plano,
medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
água, medindo o terreno 30xl2xl,5
.po r Cr$ 12.000,00.
Uma na rua Almirante Alvim

com 2 quartos, sala, dispensa, va:
randa etc .. terreno com 22x50 por
Cr$ 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, cozinha, Preço de venda Cr$
60.000,00.
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.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas residencias) por Cr$
70.000,00.
Uma na rua General Bittencourt

por 35 000 cruzeiros.
Uma na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeir0s.
UmÇ1 em Coqueiros, ótima resi

dência, na praia, por 15.000 cru

zeiros.

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powski. terreno plano, medindo
l2x37 por Cr$ 15,000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos.

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, lOx32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x5,0 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 Pess6a,

com ônibus à frente, Cr$ 10.000,0.0

Diariamente" recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

SE��AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das me-lhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Casa S MI BOSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARI�,��,��t)ios!:) u!�!�!!�dod!e�o�����!rMelidos na prisão os «Lobos Cinzentos»
vespertino local que a questão I confeição será esmerada e, ne- Londres, 24 (U. P.) - Des- monstrações das últimas sema- as detenções, sob a acusação de
do calçado está pratica_mente lIa, só se aplicará material born. pachos recebidos de Angora n�s.nada têm �,ue ver c?m as "fom�m�a: tendências co:ltra a

resolvida. Na Coordenaçao da O encarregado do setor de cal- rev.elam que foram levadas a atividades dos Lobos Cínzen- constituição turca e, part.icular-
Mobíl lzaçâo Econômica, na tar-, çados, da Mobilização, parte efeIto.numerosas prrsoes na tos". men,te, por sua atividade sub-

J
de de ontem, foram apreciados amanhã para o Prata, com a Turquia, entre os membros da terranea contra o atual regime r

amostras do calçado, que se missão de estudar, na Argenti- organização conhecida como turco. Acrescenta a rádio que
destina ao povo, e cujo preço, na, o problema do calçado po- "Os Lobos Cinzentos" da qual Londres, 24 (U. P.) - A ra- ainda não se tem certeza d�
não sendo inferior a 40 cruzei- pular. O coronel Rúi Almeida se diz ser financiada pelos "na- dio de Angora anunciou que as que a organização era contro

ros, não será também superior entrará em contacto com os zistas". Dizem as autoridades autoridades militares turcas lada diretamente por uma po,·
a 50 cruzeiros. Na aparência, é produtores e com o govêrno. turcas que essa organização efetuaram a prisão de numero- tência estrangeira, "mas que

calçado sólido e de tipo símpá- Dessa visita, resultará benefí-I estava tentando fomentar de- sos "líderes" do movimento há indícios de que era pro-Ale
tico. Não se trata de padrão cios para a solução completa I sOl:dell:s entre os estudantes, pro-nazismo, descoberto em Is- manha. e ?as�ada n? ra�!smo e

estravagante, com solas des- dessa angustiosa e grave ques- aCI escentando-se que as de- tambul, onde foram realizadas nos prmcipais fascistas .

propositadas, mas de sapato I tão, que é o calçado no Rio e

resistente e confortável. Ao em todo o Brasil. Como exemplo I Aniversá�!o do I B!!l�r!riR�tP'�!ar Foi ini-
�rJdgep�I�t,. 24 (U. P.). - A I «Lanro Muller» ciada, nesta capital, a constru-

revista "Líf'e ", desta CIdade, � ção do Bairro Popular de Belo
apresenta em artigo, como

.

Passa hoje o �2() anioersá- Horizonte, grande iniciativa da
I exemplo aos Estados Unidos a no da fundaçao. do Grupo Prefeitura e do 1APC, destina,

llegislação brasileira sôbre lu- Esc�lar Lau,,:o Muller, .des�a da a resolver o angustioso pro.
Florianópolis, 24 de Maio de 1944 :;1'OS excessivos de guerra. capital, tioje sob a âireçiio blema da moradia para as

--------------------------------- da professora d. Maria da classes pobres. Serão construi-

U j AI b t
-

t
' -
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Glória Matos, a quem, por dos nove grandes edifícios, com

sr oa-o Iilf o vai a e o cor�çao o rasl êste motivo" apresentamos um total de 41 pavimentos,
• � U as nossas congratulações, que poderão receber quase mil

Campo do Rio das Mortes, 23 I
são muito salubres, com trans- extensivas a todo o corpo familias. Os preços dos alu-

(A. N.) - A estação portátil I Depois de inspecionar detí- porte fluvial pelos rios das docente do educqndário. guéis variarão de 70 a 250 cru-

d� Ex�edição Roncador-Xin- idame�te. o novo pôsto

avança-/Mortes e. Ar�guaia, garantindo {'-.......�.................J"..__�• ..,.....__...... -._......, zeiros, estando as obras orça-
gu, radiografou para a Agen- ido atingído pelo furonel Fla- a colonização. A pecuana e ,O pi-otor BertoDIO I

das em 35 milhões de c_ruzeiros.cía Nacional nos seguintes ter-I'viano Vanique e seus coman- muito favoravel, em virtude .

mos: dados, o Ministro João Alberto dos extensos campos para cria- Visitou-nos o jovem e conhe-

I"Acaba de chegar a estas pa- expediu o seguinte telegrama: I ção, existentes na região. O cido pintor Válter Aloisio Be!'_! Dr Artur Perelra
ragens, que se podem assina-I- "Presidente Getúlio Vargas.

I
acampamento, situado nas toni, que, em palestra, nos diS-1

.

• � o

lar entre Cachoeira da Fuma-I Palácio Catete. Rio. Acabo de barrancas do rio das Mortes, é se ser seu desejo estar em por-, e OliveIra
ça e a margem direita do Rio I aterrar em avião da Fab no servido por esplendido campo to Argere dentro de 15 dias, 011-

, Idas Mortes, o Ministro João I Campo do Rio das Mortes, no de aviação e por uma estrada de realizará..urna exposição de I
Estará novamente nesta Ca-

-,- pital, onde voltará a residir
Alberto, presidente da Funda-I acampamento do Coronel Va- de rodagem ,em construção, cêrca de 30 telas de sua auto- e clinicar. nos primeiros dias

ção Brasil Central e Coordena- nique, que marca a primeira partindo da base do rio das ria. de Junho.

Idor da Mobilização Econômica. étapa de penetração da Expe- Garças. O estado físico e moral' O"modernismo" não é pro- Clínica Geral de Adultos

É a primeira vez que um avião dição R,'oncador-Xingú, a du- dos expedícíonáríos é ótimo. priamente uma "escola"; 0, Doencas das crianças

I
' Laboratório de Análises

atinge regiões, até agora vir- zentos quilômetros a dentro Interpretando os sentimentos ])01' assim dizer, uma revolução Clínicas.
gens, por homem civilizado. A terra completamente desco- dêstes valorosos brasileiros, na técnica pictural, realizada

aterrisagem verificou-se nor-/nhecida, vencidos pelos valoro- saudo Vossa Excelência, enco- com o fim de dar a máxima li-

malmente, graças a perícia sos expedicionários, o que re- rajador da marcha para oés- herdade ao temperamento do Terrenos para a

dos expedicionários em cons- presenta imenso terreno incar- te, o que reafirma a vítalída- artista, I Penitenciária
truir campos dessa natureza.lporado definitivamerfce à nos- de da raça e a confiança no Nessa interpretação, da atual O Govêrno do Estado vai adqui-
em pleno sertão. I

f sa Pátria. As regiões atingidas I futuro do Brasil". corrente artística, cabe perfei- rir, pelo preço de 30 mil cruzeiros,
• t " ." - «um terreno contíguo à Peniten-ramen e a maneira ,tao pes- ciária», de prolfriedade de Adeodato
soal, do jovem pintor Bertoni, Patrício f'erreir.a, por ser necessá-
cujo pai, João Bertoni, Floria- rio à ampliação das instalações
nópolís, há não muitos anos, daguele próprio estadual.

conheceu. Crédito especialAcreditamos que, com o do- A Prefeitura da Palhoça vai abrir
bar dos anos, Válter Bertoni o crédito especial de 60 mil cru

"irrnará os seus dotes ele colo .. zeiros para continuar 05 serviços
rísta, estabilizando os recurso"

de conatrucão e reconstrução das

la intel.lzênoía na perfeita com-I
estradas Palhoça-Pas.sa Vinte e

_

b ' Paulo Lopes-Bom Rehro.
preensao da Arte, com absolu-
'a nobreza de atitude e sem as I Tu t· li t.íaudácias que. ficam muito bem
no Esporte, mas são incompa
tíveis com os princípios esté
ticos.

Nápoles, 23 (U, P.) - Os na- seguiram destruir as vias féT-· o envio de trens ou comboios A convite de um amigo, em
zistas não dispõem mais ele ne-: reas da região central da Itá-' de abastecimento para a fren- Brusque Válter Bertoni a
nhuma via férrea i��acta na Ilia. Além disso, o patrulhamen-I te-de-batalha: �a.n.to_ os trens áquela �idade (antes de parI�r
part� central. da ItalIa

.. 1nfor-1 to. c?nstante, _efetua�o pela como os Camll1�lOeS sao metra-; para Porto Alegre), onde apre- i
maçoes �ut�l'lza�as salIe?-tam aviaçao das Naço�s Ul1lda� tor-llh�dos e bombardeados pelos sentará os últimos trabalhos
q�le a aviaçao alIad�, mediante nam para os naZIstas pengoso alIados. seus ao venerando cônsul Car-

�I�!..�......�;����__�I�:�-��!.- Q amizi.fde los Renaux, que tão bondosa-

II 11 •

I "om'emorapu-O dos mente tem sabido apreciar a

assoe. uomerCI8 li 'ai' l argentino-brasileira inteligência e o esfôrço dos jo-

�t:.i:,��d�::��ii;:�Qk:E:F�� t�se!fe�T�fM!SdO Brasil A,�::�:��.;�;:g�i:! �:;;t�'�r� I��
mões (reeleito); Vice·presidente,

I comemoram hoje a data que pos que, Juntamente com as -.

Charles Edgard Moritz (reeleito); recorda a instalação e iun- instituições de economia, bra- O
.

d 1l ' Secretário, Adauto Freitas [re- .)
,

'I'
p ãt e uma a una do

eleito); 2' Secretário, Ant8nio B. cionamento da primeira' li- SI erras, sejam rea ísados es- Ins titu to de Educação veio
Pereira; i Tesoureiro, Heitor Bit- nha telegráfica elétrica na Iorços 110 sentido de se chegar dizer a «O Estado» que
tencourt; 2' Tesoureir'o, Alberto América. a uma convenção internacio- anda a perambular peleeGonçalves dos Santos. As comemorações eieii- nal, afim-de-que os deposítau- d'd dDiretores de Trimestre: Eduardo dI'

.
ruas a CI a e uma mu

.Santos, Nicoláu E, Sovas e Felix I vas serão realizadas, no Rio, tes e qua fluer paIS slg'uatál'io lher, de côr parda e meia
Barzan. pelo Clube dos Telegrafistas, possam retirar fundos nas enti- idade, aparentemente lou-
Comissão Fiscal: H. O, Ligocki, constando do p1'Ograma dades de economia de qua]quet' ca, que fá agrediu, a va-

Jupi Ulisséa e José Araujo. uma homenagem à memó- nac,ão onAe se encontram. () d 1
Comissão Arbitral: Pedro Xavier, •

... ra as, a gumas alunas da-
Hermínio Moreira e Arno Ror:na- ria de Morse, que foi quem presIdente da Caixa Arg'entina, quele estabelecimento de
nos. primeiro instalou uma "Zi- coronel Anihal ImJHwt, ao fa.- ensino e há poucos dias

nha" elétrica neste Hemis- :UH' a sug'estão ao dr. Edmundo tentou vazar com uma

féria. J[il'nmla Jordão, presidente das tesoura os olhos de uma

,..••__".............- - •._- ....,._..._.._............._-...... Caixas Econômicas Fellerais criança, lá para os fins da
do Brasil, disse: "Desejo ofe- rua Conselheiro Mafra.
recer O má,ximo de facilidades Seria conveniente que a

aos depositantes das caixas ar- Polícia se pusesse em ação,
g'entiuo-brasileiras, pal'u for- para evitar maiores males.

,. .............__ ---- _........_�....--"r---...-

talecer a tradicional 'amizade
.----.

que une os <lois povos". 50 mil cruzeiros
o Gov�rno do Estado auxiliará

com 50 mil cruzeiros a consti'ução
do campo de pouso do Aéro Clube
de Santa Catarina.

O dia de ho te - 24 de
maio - relembra uma das
mais gloriosas páginas da

c\m?anha contra o Para
guaI, em que o Exército
brasileiro se cobriu de lo u
ros imarcessíveis.
.E não será de mais

dizer-se que essa página
deverá ser hoie rememo

rada, Já que se apresta a

Fôrça Expedicionária Bra
sileira para ir lutar em

longes terras, em bata
lhas. de certo, muito mais
sangrentas.

PARA' FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGUI=IL

Avariadas as ferrovias centrais da lima

DORIVAL DA S. L1NO
e

MARfuA FLORES L1NO
participam a seus pa·
rentes e amigos o nas.

cimento de seu filhinho
LUIZ ..SÉRGIO

.

Fpolis., 21-5-44.

'Nasceo em S. Paulo
Londres, 24 (u. P,] - Foi ontem

condecorado «pela sua ex:raordi
nária perícia e devotamento ao

dever» o sr, William Bennet, bom
bardeador das Reais Fôrças Aéreas.
O jovem oficial nasceu em São
Paulo, onde trabalhava Oomo cor

retor de sequros. Aliltol,1.,e na

RAF I!,m ·19�O,

Tentou despejar
O inquilino
Rio,24 (D. N.) - o procura

dor Ademar Vidal apresentou
ao ministro Barros Barreto,
presidente do Tribunal de' Se
gurança, denuncia contra Ar
thur Ferreira Alves, brasileiro,
comerciante em Recife, acusa

do de ter tentado despejar de
um pI'édio de sua propriedade o

comerciário Eduardo Augusto
Padrão, por não ter se subme- Hollywood, 24 (U. P.) - Vir�
t.ido às propostas que fez para Base aérea de ginia Bruce desempenhará o
anuir na renovação do contra- Curitiba principal papel feminino no
to de locação, mediante uma Assumiu o comando interino filme da Republic, intitulado
luva de quinze mil cruzeiros e da Base Aérea de CUritiha I) te- "Brasil". Participarão na mes

majoração do aluguel. nente-coronel aviador Estevam ma película o cantar Tito Gui-
Par� o �rocesso e _j�lgamen- Leite d� Resen�e, transmitido z�r e a famosa dupla de baila

to, fOI deSIgnado o JUlZ Pedro pelo ofIcial de 19ual :pátente rmoS Velas e o comediante
:sorzes, 'I:.... c- .

GlóI-briel Grun Moss, EdWard Everett,:

��-------.

CASA. MISCELANEA� ·di;;;.
buidora dos Rádios R. C, A
Victor, Vâvulas e Dsicos,
Ru� Trf.ljano, 12,

Por antiguidade
Fm virtude da reforma do capi

tão Pedre Bernardino da Cunha
da F8rça Policial' Jo Estado, foi
promovido àquele posto o l' ten.
Osmar Rom<io da Silva.FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o CreOSOla�D JilfJllllll:[IIffl]; 11'11
í MAIS' QPE lJl(

NOME, Jil UM
IH]I[ B O LOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATJ.

UNTO DA

"SILVEIRA" Trabalharão no
filme «Brasil»Gran('. Tónico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


