
LONDRES, 20 (U. P.) ..• A EMISSORA DE BERLIM INFORMOU QUE AVIÕES DE BOMBARDEIO RUSS
COMBOIO NAZISTA EM ÁGUAS DO OCí�ANO ÁRTICO. SEGUNDO OS INFORMANTES GERMÂNICOS� OS
SOS NÃO CAUSARAM DANOS NOS NAVf OS DO COMBOIO, QUE CHEGOU A SALVO AO SEU D E S T I N O. AFIRMARAM
AINDA OS ALEMÃES QUE TRINTA E SETE AVIÕES RUSSOS FORAM DESTRUIDOS, PERDENDO OS NAZISTAS APENAS

UM AVIÃO DE CAÇA.

t.
!

Atirou-se do
6- andar
Rio, 20 (E) - Um ex-em

pregado da Light, José Faria,
atirou-se do 60 andar do Edifi
cio Diogo, na rua Barão do Rio
Branco, em Fortaleza, tendo
morte instantanea. Pessôas
que assistiram á cena, infor
mam que o suicida se projetara
no espaço com duas bandeiras
nas mãos.

Execuções
na Holanda

. Londres, (S. I. H.) - De
acôrdo com riotícias recente
mente propaladas pela irn
_prensa alemã de ocupação na

Holanda, foram executados à
22 de fevereiro último, mais 7
holandezes acusados de atos de
sabotagem, o que eleva a 18 o

'

número de patriotas setencia
dos nestes últimos 15 dias.

Ano XXIX I
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLO R ES
------------------
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Em vias de realização a evacuação
da população holandesa

LONDRES, (S. L H.) - O periódico holandez "Nieuwo
Rotterdamsche Courant " controlado pelos alemães, contem a

primeira confirmação oficial por parte dos nazistas, sôbre a

evacuação de toda a população civil de certos trechos da costa
holandeza. Como motivo, alega que esta medida foi tomada para
proteger a população civil em devido tempo, contra possíveís
perigos em ,caso de uma invasão dos aliados.

viver 18 horasConseguiu

*---

As "üíene" da Argentina D��n��rd}oc�2.�� pa��i!
ciando uma campanha para

Buenos Aires, 20 (United) - Todas as atenções de Bue- combater o desperdício de pa
nos Aires e de grande parte do mundo estão voltadas para os pel Lady Astor apresentou
cinco gemeos de Belgrano, os quais estão passando muito bem uma interpelação ao Ministé
-de saúde. De Nova York, Chicago, Los Angeles, São Frascisco rio de Abastecimentos, pergun
da California, Hollywood e outras cidades do exterior, chegam tando "qual a quantidade de
cabogramas ao casal Diligenti, em que se lhes oferecem gros- papel que se utiliza para a pu
sas somas em dinheiro, para a exclusividade da exploração blicação de edições ilustradas
propagandistica dos cinco garotos. Essa propaganda cornpren- com nus artísticos destinados
de artigos, fotográficos, fitas cinematográficas, jornais e re- I aos estudantes de Belas Artes.
vistas. As companhias de cinema argentinas também estão in- A referida senhora sugere
teressadas, chegando uma delas a oferecer 50.000 pesos pela que se considere si é possível Encruzilhada, 19 (E.) - No dia 18 do corrente, no hos

exploração da propaganda com os cinco bebês. O casal Diligen- retirar papel destinado. a == I pítal desta cidade, a!endida pelo dr. Miguel Castr_o, a sra. Bran
ti recebeu ofertas que atingem, até agora, a 500.000 pesos. uso porque "essas publicações I

dma Machado deu a luz, sem provocaçao, no fim do quarto
Contudo, o pai dos pentagemeos está firmemente resolvido a são vendidas em casas f're- mês de gestação, um feto vivo, do sexo feminino, normalmen
repelir toda e qualquer proposta nesse sentido, tendo declara- quentadas príncípalmente por te constituído, com 456 gramas de peso e 22 centimetros de
do: "Todo êsse dinheiro eu atiro pela janela. Em primeiro lu- l.omens que não 'São estudan- comprimento, que se manteve com plena vitalidade durante

gar, está a felicidade e tranquilidade dos meus cinco filhos". tes de a1'[;C e em quantíc.ade , 18 horas. A criança manifestava choro frequente, respiração
(i ue ultrapassam em r» ,i.tO as I regular e movimentos ativos dos membros e da cabeça. O caso

O bon Cle matou y:, ressidarte.. r cs e,'iT1!(lan',<;_:, despertou curiosidade geral, nesta cidade.
O casalOrdem para matar

A

COnlposto «A PATROA»

NIÍO CONTÉM UMIIJIIOEj-*

*-----------------------------------*Londres, - (S. I. H.) - O
jornal alemão publicado na Na capital do Rio Grande do
Holanda ocupada, avisa, que o Sul, quando descia de um bonde
chefe das fórcas alemãs esta- pelo lado da entrelinha, o casal
cíonaãas na Holanda, deu or- Mario F.:azzolini e Wilma Raz

de:ç:l"'expressas para atirar con- zolini, foi apanhado por outro
tra todos os holandezes que se que se dirigia em sentido con

aproximarem de quaisquer trario.·Marido e mulher morre
pontos considerados "milita- ram pouco depois de conduzi
res", sí não responderem à prí- dos para o hospital, deixando
meira advertência das senti-I dois filhos menores na orfanda-
nelas. de.

• Que aspecto convidativo e

que sabor delicado possuem os

bolos feitos com o Composto
«A PATRÔA» !
Isento de umidade, o Com

posto «A PATRÔA» assegura
massas finíssimas, que crescem

muito mais e coram por igual.
É excelente, também, para
frituras extremamente le
ves, digeríveis, deliciosas!'
Use-o sempre!

Manobra vitoriosa, a retirada alemã!
LONDRES, 20 (U. P.) - Os nazistas estão apresentando

a sua catastrófica retirada na Rússia Meridional, como uma

manobra vitoriosa e hábil de retirada, que somente pode ser

realizada devido a excelência da estrategia alemã. É claro que
êssa absurda mentira, que ninguem poderia aceitar no exterior,
está sendo transmitida pelo dr. Goebbels ao povo alemão, que
está vendo com grande pessismismo a expulsão dos nazistas
das terras da Rússia. Os propagandistas do Reich esquecem-se,
entretanto, que dos 600 mil soldados nazistas de von Mannes
tein, cerca de duas terças partes talvez não consigam regres
sar, ficando mortos nas planícies da Ucrânia, ou presos nos

campos de concentração russos. Éste fato já pela sua magnitu
de, não poderá ser escondido ao povo alemão, porque fatalmen
te será percebido mais tarde, mas, enquanto isso, não custa na

da ao dr. Goebbels dar boas notícias sôbre a retirada dos nazis
tas, a-fim-de com Hitler e os outros dirigentes nazistas ganha
rem tempo.
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Confusão na Nova possibilidade
�bina ocupada Argel, 20 (U. P.) - Impor-
Chung-King - (SIC) tantes fôrças aéreas aliadas

Um caso indicador da fraqueza atacaram intensamente as po
.ínimiga para controlar o exér- sições nazistas, Nos meios au

cito títere, foi contado por um torizados, acredita-se que a en

negociante que chegou a trada em ação em grande esca

Chun-King procedente da Chi- la das fôrcas aéreas aliadas da
na ocupada: - O quartel Ge- rá, novamente, aos anglo-nor
netaI da Gendarmerie [apone- te-americanos, a possibilidade
sa foi cercado pelo exército tí- de prosseguir avançando sôbre
tere, por terem os gendarmes a estrada que vai para Roma.

nipônicos afogado um de seus Ainda durante a jornada pas
homens. Diante da pressão das sada, as fôrças aéreas aliadas
fôrças sitiantes, o Cornandan- bombardearam as instalações
te japonês teve que entregar ao ferroviárias nazistas de Pesca
exército titere os soldados [a- ra e Cicina, e depósitos de

poneses responsáveis, os quais abastecimentos inimigos nas

ioram a seguir executados, 'zonas de Frosinone e Rerino.

COMPOSTO

.

UM PRODUTO DA Swift do Brasil
J.W,T,
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SABÃO PRIMEIRA estáj á conhecido sendo vendido, a varejo Resolvendo o difícil problema da lavação seu vestido estam-de

pado, a TINTURARIA GUARANY lava e passa pelo novo processo

"Sf irno l", uma grande novidade. Não se preocupe com as rn c nchoa

de seu vestido, leve-o à 'l'inturoria Guarony. - Rua João Pinto 17. ,»
�;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;�����������:._��-_......----------..,..,.---_.....__.....,_...-�

A debilidade da Luttwene no

oeste e no sul da Europa

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

Leve, hoje mesmo, para casa, o seu sabão pRIMEIRA.

-_

o ESTADO
Diário Vespertino

�\\\\�� As pessoas que se consideram possuir

��rr;;:f� estôm��o delicado são geralmente aque-

��

�" �
las sujeitas a perturbações estomacais.

���i!'
..: Se essas pertui bações são devidas à hi

�� � p:raci�ez q�e pode revelar-se pela in-
[ �

�.
' digestão, azaa , eructações acidas, Ilatu

j,:ncia e cólicas após as refeições,
dr

• Magnésia Bísurada é o remédio indicado.

.\lagnésia Bisurada é uma

comp siçào alcalina, e llTTUl

dôse é em gera' suficiente
para neutralizar o exces
so de acidez estomacal.

Por E. C. SHEPHERD (Co- impedir os desembarques alia

pyrigth da Inter-Americana) dos ao sul de Roma constitue
Londres, março - Os de- outro sintoma da debilidade

sembarques aliados na reta- germânica. O próprio general
guarda das linhas alemãs na Henry M. Wilson afirmou que
Itália deviam ter sido observa- os alemães desconheciam os

dos, quando em seus prepara- movimentos da frota de ínva
tivos finais, pelos aviões ger- são, E imputou a ignorância
mânicos. Os alemães também germânica aos ataques aéreos

lançaram um ataque aéreo an- aliados contra aerodromos na

te-invasão contra o suléste da zona de Roma, que dificulta

Inglaterra, o qual revelou uma ram as operações de reconhe
tão consideravel diversidade de cimento do inimigo.
aparelhos, que ficamos incli- Incapazes de lançar uma

nados a acreditar numa gran- ofensiva aérea em grande es-

I de pobreza do poderio de bom- cala no oéste, as fôrças aéreas
bardeiros inimigos no oéste. alemãs não conseguem tam-

Anúncios mediante contráto O ataque de 21 de janeiro bém proporcionar uma boa co-

último contra a área de Lon- bertura aérea aos seus solda-
Os ortglnaís, mesmo não pu-

I
blicados, nio serão devolvi-

dres não apresentou nenhuma dos no sul da Europa. Em am

coesão, nem tão pouco intensí- bos os teatros de guerra os ale
dos.

dade. Trinta bombardeiros mães contavam com uma in

chegaram a sobrevoar Londres, vasão maritima, mas na Itália
A direção não se responsa- enquanto outros 60 lançavam não conseguiram conservar
biliza pelos conceitos emitit suas bombas sôbre diversos sua liberdade de ação, obser-

I dos nos artigos usinado. pontos do país. Se essa peque- vando os movimentos do adver-
na frota aérea inimiga se des- sário, prática que constituiu a

.A_.IliiIiílilI • I tinava a uma ofensiva contra razão principal da introdução

COMPR IS E VENDAS
as concentrações de fôrças pa- da aviação na guerra moderna.

11 ra a invasão, nos êxitos alcan- Quando os aviões inimigos
çados foram absolutamente não conseguem realizar opera
insígnífícantes. A concentra- cões de reconhecimento, as

Vendem-se: uma na Rua Fernan- -

do Machado. com 4 quartos, 2 sn- ção - O principio cardeal das tas a desagradaveis suprezas.
Tas. c6pa cozinha. terreno plano, operações ofensivas - não foi suas fôrças estão sempre sUjei-Imedindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00; nem sequer tentada. A Itália constitue um campo
Tres na Rua Uruguay, de mcdeí- Uma pequena formação aé- favorável para se dificultar a

ra. todas alugada,s. terreno plano. - � . " . .

medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00; rea alema obteve maiores eXI- ação aerea immiga com repe-
Uma na Rua Rui Barbosa, com tos em Bari, quando lançou tidos ataques ás suas bases. A

4 quartos, banheiro imbutido, 2 suas bombas em meio a um retaguarda alemã é relativa
salas. garagem, porão habitavel. comboio e foi ainda auxiliada mente estreita e todas as suas
emfim com todo conforto exigido. pela explosão de um transpor- bases aéreas dentro de uma
terreno plano medindo 16x65 por
Cr$ 50.000.00: te de munições. Nesse caso a certa distância da zona de ope-
Uma na Rua Quintino Bocaiuva regra da concentração foi pu- rações podem ser neutraliza

(João Pessôa) com 2 quartos. cozi- blicada em pequena escala. das com uma modésta forma-
nha, sala, dispensa. varanda. me- dos

ü

ti "raíd " -

b b dei
dindo o terreno 8x30,50 por ...

Num os úl Imos rai s con- çao de om ar erros:

Cr$ 7.500,00; tra Londres, porém, a fôrça Onde a retaguarda é exten-
Uma em Coqueiros, com 3 quar- que o inimigo conseguiu reu- sa, como acontece por traz da

t,os. cozin�a,. sala, dispensa, bôa nir, provavelmente com gran- muralha do Atlântico, torna-se
agua, medmdo o terreno 30Xl2XI,51 de dificuldade foi lançada necessário o emprego de uma
por Cr$ 12.000,00. fô dí

-

Iô f' it
.

Uma na rua Almirante Alvim, num es orço isperso, que nao orça o ensl�a mm o maior pa-
com 2 quartos, sala, dispensa, va- logrou alcançar os resultados ra desorganizar a Luftwaffe _a
ronda etc .. terreno com 26x50 por desejados. ponto de seus apar�lhos na,?
Cr$ 25.000,00.

. Pode-se mesmo dizer que os poderem levantar voo para ti-
Uma na Praça da Bandelra, com 1

-

f t 'f' d
.

re-
dois pavimentos,3 quartos, banhei- a emaes empregaram nesse rar o ogra IaS os navlO�
ro, cozinha, etc. Aluguel 610,00. ataque todos os aparelhos que cebendo carga ou se movimen-

Preço de venda Cr$ 60.000,00. podiam transportar uma bom- tando de seus portos.
Uma n� rua Quintino Bocaiuva ba. Estavam alí Junkers Dor- Os aliados já têm dado algu-

609 (EstreIto) com sala, 3 quartos . .' d
.

t
etc e terreno com 1l·16x52.5 por mers, Messerschmítts, Focke- mas provas o gigan esco po-
18.00000 cruzeiros.

• •

Wulfs e até Heinkels-17. Tal- derio de suas fôrças aéreas.
,

vez o objetivo dos alemães, com No verão passado, num só
TERRENOS

uma tão grande diversidade de dia foram realizadas mais de
Vendem-se um na Avenida Trom- A

powski, terreno plano, medindo aparelhos, tenha sido iludir a 3.000 saidas de bases brítàní-
12x37 por Cr$ 15.000,00; ação das defesas anti-aéreas, caso Nas vinte e quatro horas
Um na Avenida Mauro Ramos, apresentando máquinas de di- do dia 18 de agosto, os ameri

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00; ferentes características e per- canos atacaram a fábrica de
Um na Rua Jaguaruna. idem' it d R b

idem, 10x32 por Cr$ 7.500.00. fomances. Além disso, é prova- Messerschmí s e egens urg
Um na rua Camboriú. terreno vel também que os alemães te- e a fábrica de mancais de

plano medindo 30x50 por 24.000,00 nham retirado de seu reduzi- Shweinfurt, enquanto os bom-
cruzeiros. do estoque de 300 ou 400 bom- bardeiros e caças-bombardeí-
CHACARA bardeiros no oéste aqueles rela- ros da RAF atacavam objetivos
Vende-se, na Trindade, a melhor tivamente mais rápidos e que situados em Lille, Poix, Woens

chocara dalí, com onibus à porta, tinham possibilidade de alcan- drecht e Peenemunde.
área de 71.000 m2, com uma bôa çar os seus objetivos antes de Tomando-se tudo isso como
casa de moradia. muitas árvores ' I 1
frutiferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00. serem interceptados. um modesto exemp o, os a e-

De qualquer forma, essa mães poderão, imaginar como ()

multiplicidade de tipos de apa- modelo de ação aérea na Itália
relhos empregados num só parecerá quando expresso em

raid, vem nos demonstrar até1termos de invasão em grande
que ponto a Alemanha tem de pela costa francesa.
confiar na defesa aérea, e como ..."..,.""-•..-,,-.-...-._. - ....-.-.,.-.-.-....-.-._

está a Luftwaffe péssímamen- PrestIgia o Govêrno e 88

te equipada para repelir uma classes armada!!, - 08 ser'lJ
invasão. um "quInta· eoh,m!lta". (L
O fracasso de Luftwaffe em 'O. lf.).

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.1J 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

A.SSINATURAS
Na Capital:

Ano �I
Semestre CrI
Trimestre CrI
Mês Cri
Número avulso Cri

No Interior:
Cri
CrI
Cri

70,00
40.00
20,00
7,00
0.30

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre
Trimestre

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

f\ CABA uE RECEBER O

CASAS

( t·
«Lar ddOS . M�Vd�AiSM) 1",..."an Iga seecae e move�s odelar)

Rua Trajano 15 I

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórioSi e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

Credilo Mútuo Predial
Proprletártos - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer.
cadonas do Estado.

Sorte tos nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MA �OR CR s 6.250:00
Muitas bonificações. e inscrições de pagamentos.

MédICO g·ratis

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre incontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante; Concorra' para o próximo
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos es,erar; flI

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias It e 18

COMPRADORES
Tenho diversos, para casas não

muito retiradas do cerrtro,
A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.

""'::A-'iÍa;Z;��fo;;';i·�·;;��·;�··p�:'
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna. se houver outra bandei
ra; à frente e ao centro da testa da co

luna. dois inetros adiante da linha pelas
demms formadas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (Deereto-Ieí n, 4.545. .. .r

I A E
· Mantendo variado estoque de roupas feitas para homens, senhoras e crianças, J

P st
N

além de completo sortimento de casemiras, lãs, sedas, linhos. brins, manteuaux,
· O naO boleros, capas impermeáveis, oonqo leuns , tapetes, etc. etc., avisa aos fregueses l

1 Visitem, sem comp�Jmiss�,
e

�;!�����!;�u�o.f;;1;;���;�::sleto;�;�!�ca:i;��e.-
I

de Novembre, tt .. - Tel, 1603 - (Ao lado da Telefônica Cetarmense).
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A&��;ti�� '�s "Doiaeivas" de Abvil
das

Casas

c r

Pernarnbucanas
fresistência belga através

da imprensa alemã
Londres INBEL (Espe- é utilizado pelo "Le Sair", ou-

ciaI) - A resistência armada tro periódico controlado de
é um fato que nem os próprios Bruxelas, Diz o seguinte: "�
alemães podem mais negar.] Administração Militar Alema
Eis o que escreve o periódico' comunica que terça feira últi
"Cassandre" de Bruxelas, por ma, ás 21 horas, uma patrulha
êles controlado: "Vários po- alemã deteve, em serviço de
voados disseminadas pelos bos- controle, um veículo de trans

ques das Ardenhas foram porte, no Boulevard �e D�xmu
,{)cupados militarmente, por de, em Bruxelas, Do interior ?O
destacamentos da Brigada veículo, ocupado por terroris
Branca (a mais importante 01'- tas, saíu um fogo cerrado ao

ganização armada de patriotas qual respondeu a patrulha:
na Bélgica), Estes destaca- Um dos ocupantes do carro fOI
mentos estão equipados, arma- morto, outro ferido, Os outros
dos e organizados militarmen- bandidos, fortemente armados,
te, possuem caminhões, unífor- foram presos". E, con�inuan
.mes, munições, fuzis metra- do, publica os nomes, dIZ que
lhadoras , " Sua organização são todos bélgas e indica as

é idêntica a das Companhias e suas profissões: um chofer, um
pelotões, Possuem suas gra- contador, um medico e uma

duacões: cabos, sargentos, te- mulher, esposa de um farma
nentes, capitães e até suas li- ceutíco. Militares, médicos, co
nhas telefônicas, Graças a um merciantes, mecânicos - eis
sistema de vigias, sentinelas e os "bandidos" que lutam con

guardas é assinalada anteci-1tra a Alemanha, Naturalmen
padame�te a chegada de qual- te o jornal acrescenta que "os

'quer extranho. Na realidadell'três homens foram fuzilados
só a bicicleta e o automovel no ato e a mulher levada pe

sã� utilizados e� tais lugar�s, rante o Conse�ho de_ guerra'>
Quanto á direçao central, na,o Os patriotas belgas nao se dei
ha duvida que devem pOSSUl- xam enganar por esta propa
la: chefes anônimos que

, ,d�ri- ganda insultante. Agora �,c3:ba
gem é informam", O periódico de aparecer um novo_penOdI?O
controlado acrescenta, natu- clandestino, "Coraçoes Bel
ralmente, que "tudo i:,to é pue- gas", O seu objetivo é '�com
ril e perigoso principalmente bater á propaganda alema que
]lara os que fazem parte destes quer apresentar os patriotas
bandos armados e ilegais, Em como criminosos de direito co

.sua tentativa de descredito, mum". Sob seu título, indica:
sugerem também que "não se "Orgão dos patriotas bélg,a?,
trata, como se pensa, de uma criado para exaltar o sacnf�
.brígada nacional bélga, mas cio dos herois, militares e pai-
'sim de uma organização de ti- sanas, caidos nos campos de
po internacional na qual se en- batalha e ante os pelotões de
contram franceses, russos e execucão". Um de seus primei
até negros do Senegal e de ros artigos foi consagrado ao

Marrocos", O periódico con- Padre Peeters, fuzilado em 31
clue qualificando-os de bandí- de Agosto de 1943, na Fortale
dos e afirmando que nada re-: za de Líêge.
presentam, Eis porém o que

�""",,-""""'''''''_'''-_-__w-'''-.-_-.''''''''J

'Outro periódico controlado,
'''iL'Avenir" escreve: "Os sabo
tadores prosseguem em suas

.sinistras f'acanhas. As estradas
de ferro representam agora
'Seus principais objetivos, Fa
zem ir pelos ares grandes ex

'tensões de via férrea e o tráfe-
go de mercadorias fica sujeito
a frequentes e consideraveis
atrazos. Tudo isto está produ- Mesmo perdendo alguns minutos.zindo a desorganização do nos-

.so sistema de transporte e por-
tanto do comércio e do traba
lho," Acrescentamos que estes
patriotas "pueris'" acabam de
fazer ir pelos ares 50,000 litros
de gasolina em Antuerpia; es

ta gasolina pertencia ao Exér
cito alemão, E, para garantir
.se, os alemães estão construin
do toda uma série de muros ao

redor dos depósitos de petróleo
para evitar novos "acidentes",
"A luta contra os bandidos

já começou", escreve o mesmo

periódicv' "L'Avenir", E conti
nuando informa que, em Bru-
xelas, foi constituido um Tri- "'_ -_ -.--- ....,. -_-.- - - --

bunal especial encarregado de O PRECEITO DO DIA
[ulgar os "terroristas" que te-

o causador da gripe, segundonham pertencido ao exército tudo indica, é um «vírus» filtrá
bélga, quer na ativa quer na vel , Esses vírus, atuando sôbre as

reserva E acrescenta' "Nestas mucosas do aparêlho reperatório
circunstâncias' o tribunal

pO-1
(lQ_ringe, traquéia, brônquios e pwl ,

, " moes), favorece o ataque de ger_,dera aplícar a pena de J??rte, mes responsáveis pelas complica_o absurdo tema do banditismo ções habituais da gripe. SNES,

Novo Tratamento sem Operação
Após longos estudos Foi descoberto um

medicamento vegetal poro o trato�en
to com ótimos resultados de varizes,

que pre;udicam a circulação venoso.

Esta medicação no dose de três colhe
re s das de chá

I

ao dia, em ógua cçucc
roda restitue às pernas o seu estado
narm'al e o belesa estética. Em id'ntlca
dose debelo os moles causados pelos
mamilos hemoidáries internos e externos,
inclusive os que songram. Não encontran
do nas farmócias ou drogarias, peço dire-
tamente ao depositário, ex. POSTAL 1874 * COMPRE BOHUS DE GUERRA *
(um-ettc-se+e-qucrro) São Paulo. • ,._,......-_._...-_••-_.._-_-_-_,..-_-_-_-••_ .-.....,.

HEMO· VIRTUS (Liquido) Para despesas
,._ - - ..-J da coordenacãoCooperacão no mun- Foi registrado pelo Tribunal
do de após"guerra de Contas o crédito especial de
Londres - Durante os deba- Cr$ 1,035,002,60, aberto ao Mi

Dra. L. GALHARDO-Ex- tes na câmara dos comuns na nistério da Fazenda, para pa
médica do Centro Espírita Inglaterra, o representante do gamento de despesas da Coor
Luz, Caridade e Amor, co- partido operário declarou que denação da Mobilização Eco
munica a mudança do seu está disposto a trabalhar para nômíca e o de sua distribuição
consult6rio para a Rua Bue- estabelecer uma cooperação ao Tesouro NacionaL
nos Aires, 220 - 10 andar, aérea civil, internacional, mes
Rio de Janeiro, onde passa a mo sem a participação dos Es
oferecer os seus préstimos. tados Unidos e da Rússia,
Escreva detalhadamente - Acrescenta que para começar,
nome, idade, endereço e en- bastaria a cooperação da In
pelope selado para ares· glaterra com a Holanda e a
vosta, • França Libertada,

"'-:J If)II.S� P E. F E I T O,

'. '!J
..

í
IT_:::..--� V�

. ")
�

Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.s I para os seios pequeaos ou flacidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios grandes. volumosos,
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança,
.i •...ta ... Florianopolis na� Farm&cias Moderna.
RIlu]iv"ira e àa Fé - Em Blumenau: Farmacias
Sanitas ti Odin - Em Itajaí: Faunacia Santa
7'er.�inha .

Eis um livreto, que
apresenta em suas 40
páginas o que de mais
uti! e indispensave! o sr"

o seu chauffeur ou os

seus motoristas (se o sr.

for proprietario de frota)
precisam saber para au

mentar a vida dos seus

veículos e para reduzir
ao mínimo o custo do
sua operação, Ele lhe é
oferecido absolutamente
graf;5, pelo Posto ou Re
vendedor Esso de sua

redondeza, Peca o seu

exemplar, hoje mesmo, e
colabore com o interesse
do país conservando o

seu carro em bom estado
de funcionamento,

:
�•••

�w··i O santo do dia
lVI-da Soei"ai! B. Nicolau de Flue, Confessor
• : I Nasceu aos 21 de de março de
: .11417 em Sachseln -Suiça- como fi
"••••••�( - ,........ lho de um abastado agricultorA.NIVERSAIUOS: Esta criança que deveria passar u

Transcorreu, sábado último, o ma meninice e mocidade pur-ísai
aniversário natalício -do exrno . s en- mas dedicando' se ao trabalho e à
d. Elsa Pereira, esposa do sr, A- oroção, servrrro , mais tarde, de
mâncio Pereira, proprietário c: CI exemplo a todos os estados de vi
conhecida "Alfaiataria Pereira", da, Pois casando-se, por desejo

dos pais. com uma piedosa donee
la foi modelar esposo e pai de dez
filhos. Durante vários anos era

juiz e n,agistrado, recusando po
rém, a dignidade de presidente de
Estado com a qual seus patrícios
o quiseram honrar, Tomou parte

Maria Se- em várias guerras e, como deste
mido oficial do exército, opoz se,

cop , eficazmente, à destruição de um
.

convento no qual os inimigos -e.us

José tríacos- se tinham entrincheirado,
Quando sua família ,não precisava
mais dele. realizou � desejo mais
íntimo de seu coração. Retirou-se
para o ermo de RanH, para viver

Newton Spogani- unicamente para Deus, Entretan-
to, a sua santidade, principalmen'
te, sua vida de oração e o fato
de alimentar-se somente da S
Comunhão. atrairam muitas pes
soas que vinham pedir conselhos
ou recomendar se às orações do
santo homem, Em 1481, na dieta
de Stans, surgiam tais dificuldades
entre os deputados suiços que a

guerra civil parecia inevitável. Cha
mado por um sacerdote, Nicolau
entrou na Assembléia e, com pou-

Seguirá dentro em breve pa- cas palavras, conseguiu restabele-
cer a paz e salvar a unidade da

ra a C3:pital, da República, nação, Morreu aos 21 de março de
aonde vai servir na S, E, N, A, L 1481, com a idade de 70 anos exa

O nosso distinto conterrâ
,
tamente,

neo sr, Oscar Schmidt, dese-.' ----�--------

nhista daquela repartição, VIR IZESO "Estado" almeja ao preza-
do conterrâneo muitas felici-
dades em suas novas funções., EM SEN'HORIS

Fazem anos hoje:

Srs, Propriefarios de

TAXIS
ÔNIBUS
CAMINHÕES
GASOGENIOS
CARROS
PARADOS:

Sábado p , passado, festejou seu

natalício o galante menino João
Augusto, filho do sr, !oão A, Al
ves, funcionário do I, A, P, C,

as sritas, Martinha
tubal e Elvá Brito;
os ses. Antenor Tavares e

Mário Gomes;
os jovens: Darci Lopes e

Dias Figueira;
as meninas Eris Limas e Roseli

Terezinha, filha do sr, Mário Cân
dido da Silva;
o menino José

cz,

ViaJantes I
A fim-de assistir à inauguração

da Exposição Agro Pecuária, seguiu
sexta-feira, pela manhã, para a

cidade de Lajes o sr, Interventor
Nerêu Ramos, que se fez acompa
nhar de sua exrna, senhora, d,
Beatriz Pederneiras Ramos, presi
dente da Comissão Estadual do.
Legião Brasileira de Assistência,

MISSAS

GRATIS! peça este (ivr.,· .

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

'"

i.
OEPARTAHfHTO� OEDNUt6AÇÃO HW f'

��,.,�

Falecimentos:
Em José Mendes, faleceu ontem

o sr, José Maria ·da Luz, um dos
mais antigos moradores daquela
zona,

Seu
hoje às
Público,

sepultamento efetuou-se
10 horas, no Cemitério

ENVlE UK CRUZEIRO EM SÊlOS PARA O POim POSTAt

IJZINAS CHIMIt:AS BRASILElfiAS LTDA.,
C.PO$T.4k,'li \)A60T1ÇABAL. EST. S.PAU\.� ,,'"

A familia Savas manda rezar,
amanhã, ás 7 horas, missa em

intenção de alma de Estefano Ni
colau Sovas.

Aos sofredores

Missa agradecimento
Nicolau Estefano Sovas e família,· André Estefano
Savas, Miguel Sovas e família, convidam a todos
os parentes e amigos do seu inesquecível pai, sogro,
avô e tio, ESTEFANO NICOLAU SAVAS, para assis
tirem à missa de sétimo dia que mandam rezar

na Catedral Metropolitana no altar do Sagrado Coração de Jesús,
terça-feira, 21 do corrente, às 7 horas,

Outrossim, agradecem a todos os que enviaram manifestações
de pesar, corôas, flôres. telegramas, cartas e cartões, enfim a todos
os que acompanharam até a ú'lt imu morada o seu querido chefe.

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o general Ramirez denuncia um impasse
Washington - março - (Serviço ESP0- nas o rompimento da Argentina com os países

cial da Inter-Americana) � Verifica-se agora, do Eixo, mas também a execução de medidas
pela renuncia do ex-Presidente Ramirez, da repressivas de caráter policial. Foram presos
Argentina, que estavam bem justifícadaa u.s

I

alguns dos principais agentes da espionagem
apreensões manifestadas pelo sr. Stett.ínius, I inimiga, e a participação nesses atos crtmíno
quando o sub-secretário de Estado do Govêr n o sos dos representantes diplomáticos do Go
de Washington fixou a posição dos Estado" i vêrno ele Berlim ficou claramente demonstra
Unidos perante o Govêrno do General Farrel.' da em virtude das investigações policiais Ie
Da mesma forma, as obscuridades denunciadas vadas a cabo pela polícia argentina, agindo
pelo sr. Eden na Câmara dos Comuns, nas suas em cumprimento de ordens do Govêrno, a que
declarações em torno do mesmo acontecímeu- pertencia, repetimos, o atual presidente. Em
to, vão-se também esclarecendo pouco a pouco. prendida, portanto, o Govêrno de Buenos Aires
O General Ramirez, numa declaração dirigida. uma política de dignidade nacional e de segu
ao País, historia os motivos de sua renuncia. E rança continental, a que estava obrigado pelos
da mesma proclamação se depreende que to- princípios de sua própria soberania e pelos
dos os motivos dessa renuncia giraram em tO!'- compromissos assumidos em várias conferên
no do rompimento das relações diplomáticas cias de caráter inter-americano. A perda de
do seu Govêrno com os países do Eixo. A in- bons materiais e de vidas humanas dos povos
triga era mais forte do que a razão - declar.i de determinados países americanos, e entre êles
o General. E explica como foi obrigado a de- do da própria Argentina, devida às atividades
volver os poderes às delegações das forças ar- delituosas dos agentes da espionagem alemã,
madas de seu país, visto terem sido estas as vinha dar toda a autoridade moral a essa pol í
que o haviam investido no cargo de Chefe do tica do reajustamento de posições, tão tardia
Executivo. A oposição dêsse grupo de milita-I mente iniciada pelo Govêrno do General' Ra
res surgiu, acrescenta o sr. Ramirez, quando i mirez. E, assim, o Govêrno da Argentíua, in
alguns oficiais pensaram que a ruptura com o I terpretan do finalmente, os sentimentos popu
Eixo não havia sido determinada pela desco- lares do País, adotava uma política que velava
berta de uma organização de espionagem na pela defesa do território nacional e pela 8e

Argentina, mas sim "pelo receio de medidas gurança do Continente Americano. Não foi,
de pressão da parte dos Estados Unidos". pois, o receio de medidas de pressão, por par
Termina o ex-presidente a sua proclarnacão, te dos Estados Unidos, como declarou o grupo
«jurando pela sua honra de soldado e tornan- militar que depoz o General Ramirez, o que
do a Deus por testemunha" de que tudo quan- determinou a atitude do rompimento com os

to se diz a respeito dêsse assunto é absoluta- I Governos desleais e inimigos da América; fo
mente falso e tendencioso, depois de ter C011- rarn as atividades criminosas dêsses mesmos

signado como foram em vão os esforços que I Governos, que, em relação direta com os seus

empreendeu para convencer o grupo de ofi- representantes em Buenos Aires, como foi
dais em questão de que estavam enganados. I oportunamente denunciado pelo próprio clief'e
A verdade dos acontecimentos transparece, da revolução de 4 de junho, procuravam trans
com toda a eloquência e exatidão, nesse impor- i formar o território argentino no centro da sua

tante documento político. E os acontectmoutos
'

espionagem no Hemisfério Ocidental. Verifi
que êle nos revela denunciam a existência de

I
ca··se agora que se produziu pelos menos um

'Simpatias ou antipatias políticas, conforme o Jmpasse nessa linha de conduta, tão estimula
prisma em que o observador se colocar, leva- da pelos sentimentos populares do povo argen
das a um extremo de paixão tal que dão so- ti.IJO e tão apreciada por t\)(�OS os povos da
brados motivos para as apreensões norte-ame- América. Só o desenrolar dos acontecimentos
r icanas e para as obscuridades anunciadas ].neie, como consequência, lógica, determinar
pelo sr. Eden, na Câmara dos Comuns. O rOITl- por parte dos Estados Unidos e Grã-Bretanha,
pimento da Argentina com o Eixo foi deter- uma conduta posterior, à luz das convenien
minado por uma realidade incontestavel: a cías da guerra. O depoimento do General' Ra
�xistência de uma perigosa rede de espiona- mirez na sua proclamação ao país, é o melhor
gem totalitária, dirigida pelo chefe da delega- e o mais autorizado fundamento da política de
ção diplomática, do Reich em Buenos Aires e· suspensão de relações e de expectativa adota
que atentava contra a segurança de todo o da pelos Governos de Londres e Washington.
Hemisfério Ocidental. Um funcionário COIl- E também a melhor prova de que, na substí
sular argentino foi apanhado nas malhas des- tuição do General Ramirez pelo General Far
sa rêde. Sobre êle recairam as sanções corres- reI, não se deu uma simples transmissão de
pondentes, decretadas pelas autoridades de poderes por vias regulares e normais, corno

Buenos Aires. O Govêrno do General Ramirez, julgaram, sem duvida mal informados, alguns
a que já pertencia, como vice-presidente, o Ge- Governos americanos para apressar o seu re

neral Farrel, foi o primeiro a dar estado oficial conhecimento do atual Govêrno de Buenos
ao reconhecimento da existência dessa rêde de Aires.
esptonagem, que aliás já havia sido denuncia- Muito pode o testemunho de Deus, aduzi
da, em tempo oportuno, pelo sr. Cordell Hull do pelo sr. Ramirez em sua defesa, e grande
e pelo sr. Sumner Welles, quando êste ainda crédito merece a sua honra de soldado, tanto
estava no exercício de suas funções de sub-se- mais quando pelo testemunho divino e pela
cretárío de Estado do Govêrno dos Estados honra da farda militar respondem a natureza
Unidos. Consequência dêsse fato não foi ape- e a verdade dos fatos.

cem *m8$ S'·ee'Ck·,"!·O ln
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r LIVROS
USADOSLYHA, BORGES I CIA.

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

Reconstruções, pinturas, reformas
Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo pr aso. prestações módica s , e vera com o é
facil transformar seu prédio velho em uma cons

trução moderna. mediante urna entrada pequena.
Compra, venda e administração de imóveis.

Rua Felipe.' Schmidt n" 44 - FLORIANOPOLIS

Compra e Vendo
Literatura, Pedagogia, Psico

logia, Matemática, Direito, En- \

genharia, Medicina, Topografia,
Cinematogr afia, E 'etricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

Aérea, Geodésia, Física, Quí
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc. etc.

O.L.ROSA
Rua Deodoro, 33

Não ha necessidade, mi-
nha Senhora, de cada mês

ter séte dias de sua vida sub
traidos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho-
ra sóíre. deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso, A Saude da
Mulher lhe fará recuperar
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Â SÁUDE DÁ MULHER
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FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S. A.

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCACÁO
Convoco de acôrdo com os estatutos sociais, os sr s. Acio

nistas para a assembléia geral ordinária. no dia 27 do corrente.
às 16 horas, na séde social, com a seguinte ordem do di a:

a) - exame, diacu-são e aprovação das contas da Dire

toria, do balanço e do Parecer do Consêlho Fiscal, referentes
ao exercício de 1943;

b) - eleição do Consêlho Fiscal.
Fto rvanóo o+is , em 15 de Mal co de 1944.
ADERBAL RAMOS DA SILVA, Diretor-Presidente.

< v.3

ACh:n?s� �b?rt�s !s ��tríc:I�-�-!-�e�u��sNC�r�o�: C�i�Sial'lcurso completo com um ano apenas (concessão do decreto-lei
n 42441. Concurso no Banco do Brasil, Dasp e outros; Curso
Comercial Prático, taquigrafia, linguas, contabilidade, 9tC. Peça

.

hoje mesmo o prospecto à caixa postal n . 3379. ICurso de MADUREZA «BRASIL» - São Paulo.

Para entrega «CasaMiscelânea»do prédio,
a tradicional

l
í

q t.rída ç ã.o»
. Todo seu grande estoque será vendido

Iniciou «verdadeira
a preços excepcionais!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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warhington (Por Jack

Pearl Serviço Especial da In

ter-Anericana) - É com fun

.da eJloção que vemos aproxi
mar-e a hora da China, a ho
ra C'1 que partirão do territó
rio a martirizada nação os

.aviõs vingadores que reduzi
rão escombros as grandes ci
dad6 do Japão; a hora em que
a vlorosa infantaria chinesa,
refeçada por unidades blin
dads norte-americanas, in i
ciai a gigantesca tarefa de
eXllsar o invasor nrporuco
dafterras chinesas conquista
da:e oprimidas. Na última se

m�a dois acontecimcntos de
caltal sigmrtlcação permitem
pl'lTer para dentro em breve o

lntio da hora da libertação
qu narcará para o povo chi
nê; oponto de partida para a

'relenão definitiva da China e

prra I total esmagamento do
Jtpãl

O rimeiro desses aconteci
mens é a entrada em ação na

frent de batalha da Birmânia
das opas norte-americanas.
Opendo juntamente com for-

o ças guIares do exército chi
nês,3sas tropas cercaram e

denaram importante contin-
o gení nipônico, obtendo nessa

.dífir frente de luta uma vi
tóríeuja importância não se

rá mais encarecer agora.
Evntemente os aliados se

preram para desfechar uma

porosa ação ofensiva para li-
be ...

·

a famosa estrada da
Biânia, cuja reconquista
peitiria encaminhar à China
qttídades de material béli
coficientes para modernizar
o mamento da intantarla
c�'sa que espera apenas dis
pde melhor armamento pa
r lançar o ataque decisivo
era os exércitos invasores.
Ata na Birmânia vai ser du
� exigirá dos norte-ameri
lOS, ingleses e chineses pe
�Q,S sacrifícios antes de al
Içar a vitória final. Não po
haver duvidas, porém, quan
ao sucesso da mesma, não só
rque os aliados concentra-
11 nessa frente grandes efe
.vs, mas também porque os

a.meses começam a eviden-
�i: sinais de debilidade, so

brudo no que se refere à avia
çii
o entanto, é o segundo

autecimento que nos enche
-dnaior animação pois permi
tsrever para futuro não dis
tse o início de tremendos
brbardeíos norte-americanos
ctra o Japão, levados a cabo
p aviões operando das bases
ciesas. Esta previsão foi fei
tpelo almirante Nimitz em

lshington onde esteve con

ímciando com o Presidente
hsevelt. O almirante Nimitz
de opinião que os Estados
.idos já estão em condições
levar a cabo operação de de-

mbarque em pontos escolhi
s do litoral chinês e aí esta
lecer bases aéreas capazes
! permitir o ataque direto ao

ipão. Entende o bravo mari
heiro norte-americano que
tis operações são perf'eitamen
) viaveis pois o Japão experi- ti riam conquistar definitiva
tenta atualmente sérias díf'l- mente. certos pontos da costa Iuldades para movimentar a chinesa de onde partiriam os
ua esquadra nas zonas atas- aviões capazes de reduzir a es
adas do Pacífico em virtude combros as cidades do Japão.
la carência de suprimentos de O almirante Nimitz não é
�ombustiveis decorrentes das um sonhador: Pelo contrário é
�Tandes perdas experimenta-' famoso pelo seu espirito prátt
das em navios tanques pela co. Daí a esperança que hoje
marinha nipônica. Uma ou anima quantos acompanham

I mais operações aéreo-navais comovidos o martirio da Chi
bem estudadas e executadas na. Aproxima-se a hora do
COm todo o peso do imenso po- ajuste de contas, a hora da ina
oerio norte-americano permí- pelavel destruição do Japão.

A bora
,.da Chioa

unem
� ,

o ceu a terra.

ESTÃO sendo agora fabricados no Bra

sil pneus Goodyear especiais para
aviões militares e CIVIS. Para trens de

aterrissagem, de 27"; 6.50-10; 8.00-4;
6.00-6; para bequilhas de 8.00; 10.00.

Fortes, resistentes, moderníssimos em

seus detalhes técnicos, êstes pneus re

presentam uma valiosa contribuição da

indústria nacional para a fôrça aérea
das Nações Unidas e mais um passo
no atual surto de progresso da aviação
brasileira.

••

feitos no Brasil!

Ficam convidados os Srs. Acionistas para urna Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se meia hora ap6s terminar a Assembléia ••••••••••••••••••__

1Geral Ordinária marcada para as quinze horas do dia 25 de Março
.•

corrente, na Séde Social à rua João Pinto n. 44, afim de tratar.se da
reforma dos estatutos,

Florian6polis, 12 de Março de 1944.
SIDNEI NOCETI, Diretor Presidente.

3 v.-3

2. Noo sobre
carregue
o caminhão I

J. W.T.,

5. Use pneus adequados
00 seu gênero de serviço.
A GOODYEAR fabrica
pneus específicos para
serviços específicos I

1.Mantenha a

pressão de ar exata
nos pneus I

REINlSOH S·A.

4. Conserve os

freios regulados I

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Raa Coalelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

EDtrela a'domicílio
Comércio e

Assembléia
Indústria de Madeiras
Geral Extraordinária

I
.

CONTINENTAL
:

: As mais Famosas musicas, com os mais :• •
: famosos artistas. :

I ÚLTIMAS NOVIDADES i
I -Na (cRADIOLAR» I
· :
: Rua Trajano, 6 :
• •
• •
•••••••••••••••••••••••••_•••••_ ..w

Zoraide Silveira
E

zila Barbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

'

Rua João Pinto II (sobrado).'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma agremiação que honra o esporte
náutico de Santa Catarina

Queria reparação moral
Rio, 18 A,N. - A'pesar-de ter

sido escalado no quadro dos árbi
tros' Harold Drolhe da Costa de
clarou ontem que não mais vo Ito
r.á à atuação, esclarecendo que a

penas queria a reparação moral
constituída pela sua reintegração.

Será reforçado
Rio. 18 A.N. Os jornais noticiam

que o Flamengo reforçará a equi
pe com elementos procedentes de
Buanos Aires. A notícia causou
sensaçã.o nas rodas desportivas:
em virtude de saber se que o rubro
negro nã.o tem tido sorte com os

elementos procedentes daquele país.

l\linha
(Técnicolor)

Carmen Miranda, John Payne, Betty Grable,
Romero, Harry James e sua famosa orquestra.
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
PLUTO ENTRE AS FERAS (Des. Cal)

Preço: 3,00 (único). Livre de Censura

Cesarcom

Ciijo cobiçado pelo S. Paulo
São Paulo, 20 _:_ Informa-se,

oficialmente, nos círculos sam

paulinos, que a diretor�a do

campeão paulista está disposta
a gastar até 110.000 cruzeiros,
para conquistar o arqueiro Gi
jo, desde que está devidamen
te comprovado que Doutor não
�stá à altura de substituir.

Sa.-teira
SIMULTANEAMENTE

Odeon às 5 e 7.30 horas e Imperial às 8 horas
Stan Laure'- o magro, e Oliver Hardy- o gc,rdo.

na piramidal bola do ano:

Ladrão que rouba ladrão
90 minutos de gargalhadas

INDICADOR
_ '".:...[ llEI'

MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso :!te Aoerfei"oamento e Longa Prática no Rio de Janeuo

CONtiUL'l'AS - Pela manhã: IIla.1amente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aOI

oábado8, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Itua JoAo Pinto a. 7, �obl'a(lo -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Contlnho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN

Dos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Senho

ras - Vias Ur ímár ias.

Curso de especia'lização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

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

trompas, etc.) ,

Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovâr'Ios, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da estertlí

dade.
Tratamento mod-erno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

contrôle endoscópico - Uretroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Fone: 1.663.

I

j

\

\
\
\

Quando, pela primeira vez, nesse salutar esporte náutico.
os alvos barcos "Sharpies" do Adernar Nunes Pires, a alma
"Veleiros da Ilha" deslizaram do "Veleiros da Ilha", que tão
nas calmas e azuladas águas bravamente sagrou-se cam- inscritos os cariocas
das nossas baias, compreende- peão catarinense, confirmou a Rio, 20 - A Federação Me
mos q!-le _havia .s�rgido uma sua fibra e inteligência nosltroPolitana de Natação pediu
agremiaçao que iria honrar o

I combates com o mar, quando, à C. B. D. inscrição para os
esporte náutico de Santa Ca- há anos, numa frágil embarca- Campeonatos Brasileiros de
tarina. [ção, deu volta à nossa encan-I Natação, Saltos e Water-polo,
Sagrando-se, merecidamente, tadora ilha. que serão efetuados em S. Pau-

campeão catarinense de vela, I Avaliando a destreza dêsse lo, nos dias 13, 15 e 16 de abril.
após um intenso duelo com o joven nascido para os comba-
"Iate Clube Florianópolis, o tes com o mar, podemos acen- Tirando trabalho das entidades
povo esportivo barriga-verde tuar que, em quasi tôdas as Rio, 20 - O Conselho Na
ficou ciente do valor e da pu- provas náuticas, êle saiu sem- cional de Desportos enviou no
jança dos "iachtmens" do "Ve- pre vitorioso. va circular a C. B. D. comuni
leiros da Ilha", que com garbo Elementos de valor do "ve-lcando que qualquer pedido de
�,entus�asmo ?oube�am fazer leiros da Ilha'.', tais como Ad�- licença para jogos internacio
JUs a tao almejado titulo. mar Nunes PIres, Rafael LI-

. nais, deverá ser encaminhado
Concorrendo, com invulgar nhares, José Martins, Jales Ti-I primeiramente a aquele Con

brilhantismo, às provas aquá- naco, Rafael Linhares Filho e selho para opinar a respeito.
ticas do Campeonato Brasilei- muitos outros enchem de [úbi-

-

ro de Vela, realizado nas plá- lo os "fans" dessa novel enti- MiMS Inscreveu-se
cidas águas da baía de Gua- dade. Rio, 20 _ A Federação Mi
nabara, na Capital da Repú- Possue, também, o "Veleiros neíra de Natação solicitou a C.
blica, a sua equipe foi repre- da Ilha", uma equipe de no- B. D. inscrição para os Cam
sentada pelos bravo� timonei- víssimos que, diàriament, sin- peonatos Brasileiros de Nata
TOS Adernar Nunes PIres e Ra- gram as aguas, num belo es- cão feminino e masculino.
fael Linhares e pelos proeiras fôrço para igualar-se aos mes-I'

,

__

José Martins e Jales Tinoco, ob- tres. -. I
DR. JOSÉ DA LUZ FONTES

tendo o 3° lugar. Novos barcos serão lançados i •

Também tomaram parte, re- ao mar e novos triunfos serão Tr,al_lscorre�, .

ontem, o al�ll
presentando o nosso Estado, o colhidos. v.ersano natalício do no,sso dIS
adestrado timoneiro Mário No- Hoje, os brilhantes feitos do tinto e prezado conterraneo sr.

cetí e o proeira Joel Lange, do "Veleiros da Ilha" são conheci-l dr. Jose da Lu� Fonte�, ,ad-yo
"Iate Clube Florianópolis". dos nos quatro cantos do país. gado nesta capIt�1 e dínâmíco
Essa classificação, obtida pe- Não há' dúvida que êsse clu- e esf?rç�do presidente do Ta

los mais intrépidos velejadores be náutico é um dos grêmios manaare �. C.
catarinenses é, 'aliás, notávellmais completos no gênero em Caval�elro �o trata.r, o, pre-
para o iatismo do nosso Esta- tôda a Nação. I zado a:�llversana�te fOI por cer-
da visto sermos ainda novos \ Pedro Paulo Machado to muito cumprímentado, por,

seus amigos e colegas, que os
.- --_ -•••- -.....................

são en1 grande número.
Uma nota do Conselho IKing. Dessa quantia, oitenta O "Estado" esportivo, envia-
Hac iona I dos D espertos mil cruzeiros seriam destina- o, embora tarde, o seu cordial

Rio, 17 A .N.. _ o Conselho N .dos ao Fluminense, e o restan- e sincero abraço, com votos de
cional dos Desportos distribuiu a� 'te ao popular "keeper". muitas felicidade.

:�Pi:�{;�il::t;:o 5y����:s!�::i;� C-'ARTÃZ"-E-5-D'O'--DiA HE�.��o���SA
o funcionamento de clubes des-

lÍ'.... teu-aiportivos sem registro e expediçã.o de
alvarás, concedidas pelo Conselho HOJE 2a.feira HOJa: lJlplomada pela Mat.,rnldade

dI' Florh.nópolÚ'Nacbnhal de Desportos nesta Co
Atende cbamadoe • QuIQ.."pita I e pelos Conse lhos Regionais

hora
nos Estados. O nraz') aberto aos C INE ODEONclubes, para que 'lhes seja dada Q li

.,

,'.

« ») Praça da Bandeira, 51 - IIO�.

cença gratuita de funcionamento, (AntlM;o Lar&'o 11 do Halo.

expira a 30 do corrente mês. As A's 7.30 horas: --L-lO RO----·r·-U-LOformalidades iniciais sã.o sumárias.' d d DR. AUI>f:lUma comédia tão dôce que pode ser recornen a a como .\.�
indicaçã.o no nome e endereço do \

clube. su cedâneo do 's .ucar : Médico _ Ciruriião - Parteiro
Extinto o prazo. será cansidera- A·' I S R A lOS X

do fôra da lei o clube que Eurr- lnCrlVe uzana Moderna e possante instalação
cionar sem alvará, sujeitando se

de 200 MA.
ao pagamento da multa est.ipu ln- com GIUI er Rogers e Ray Milland Diagnóstico precoce da tuberculose
da no referido Decreto-lei. Romance e Amor! pulmonar. úlceras gástr�cas e duo-

O Conselho Nacional de Despor- CINE JORNAL BRASiLEIRO (DIP) Nat. denais, câncer do estômago, afe-
tos torna público. mais uma vez,

E S 1 d \ ções das vias biliares, rins�. e�c.
que os clubes devem cumprir a GUAPO-PIZA FLOR S ! horn Co ori OI

Aplica o Pneumo-tórax tartlflclaJlei federal e lembra que as provi' FOX AIRPLAN NEVI(S (Atualidades)
para o tratamento da Tuberculose

dências a serem adotadas contra Preços: 3.00, 2,00 e 1.00. Livre de Censura Pulmonar _ Tratamentos moder-
os que deixarem de atender ao dís-

nos e eficazes desta moléstia
posto na legistaçã.o, constituirão

Completo gabinete de Eletricidade
ato de defesa da ordem social dos

CINE «IMPERIAL)} médica: Ondas ",-urtas e ultra-c�r-desportos, contra cujos princIpIOS tas, Raios Infra-Vermelhos e R�IOS
os clubes nã.o poderã.o alegar des- Ultra Violeta, Intrazon-Terapia
conhecimento, imposiçã.o ou medi- A's 7.30 horas Consultório: Rua Deodoro, 3
da contra de suas atividades". esquina Felipe ScbmidtA maravilha das maravilhas

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs
O sucesso continúa: Telefone 1.475

secretária brasileir-a

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde. nas 3 as 6,

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Serviços de' Clínica Infantil da Assistência Municipal e HusjJHal
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
.

CONSULTóRIO: HU3 Vitor Mei rele«, �b --: Fuue l-lO;,

Consultas das 10 8S 12 e das 14 as I;, li oras

RESIDf:!\CIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7KI

MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS PI
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERM12L�OS E U�TRA-.vIOLEf}

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Marechal Guilherme, 33 -=- FO�!_!��8 _

----C-J,fNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARG.'\JliTA

DR. SAVAS LACERDA
f!:x-1nterno da Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos servic

rir, rir, Gabriel de And rade (Rio) e dr. Pereira Gome. (S. Paulo)

(Diploma de habilitação cio Conselho Nacional de Oftalmologla)

Uber.. do Rervl(o de Oftalmologla do Departamento de Saó<le e Hosplt:1J de carlll::
CONSULTómO: Rua Felipe Schmidt, 8. Fone. 1.259 - CONSULTAS: I)as �.'

às 6 horas da tarde - RESIDí1:illiCI.'\: R. Oonsetheíro Mafra. 77 - FLORIANoPOLI

lNSIlTUTO DEDlAGNOSTlCODR. ROLDÃO CONSON
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"J édico - Cirurgião - Parteír-
Formado pela Faculdade de Medicin

da Universidade de São Paulo, onde te

A.ssistente por vários anos do Serwíç
Cirúrgico do Prof. Alípio, Correta Neu

(Primeira Cadeira ?-e. Clímca CJ.ru:glca)
li'Qrmado peja UniverSidade de GeneoI'1I Com prática na clín íca g ínecológ íca- .d,

Prof. Sila O. Matos. Assistente do servlç"
Com prat.ica nos nospitars europeus

1e partos do Prof. Domingos Delascío nc

cnníca medica em geral, pediatria, doen- "Hospital Leão XlII" .

.�as do sistema nervoso, aparelho genito- Cirurgião do estômago e vias biliares
Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins

ur ínár ío do homem e da mulher
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,

l_te. 'l'oonlco: DR. PAULO TAVARJi:tI varizes e hérnia. Doenças de Senhoras e

Curso oe H.ad:olugla Cllnlca cvW U uJ partos.
Manuel de Aureu Carrrpanario U:il'io l'..u, Consultas, Das 9 às 12 horas ntl

,0'). )J;speciallzado em Higiene e Saud e
'

Casa de Saúde São Sebastiã.o.

Pú bl lca, poda Universidade do Rio de J·a Opera �a Casa de_Saúde
nerro, -- Gabinete de Icaio X - 8lecr.ro Sao Sebastiao

Cllnliografla cl1nlca - Metabollsmo oa

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratorto de mtcr'os

copia e análise clíníca. - Rua F'erriando

Machado, 8. Fone 1.195. - F'Ioraariópotts.

Residência

(Sobrado).

- Rua Tiradentes 7

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e cri

t.nQ8.S em Geral. CONSULTóRIO: Rua

li'el1pe Schmldt - Edif!clo Amélia Neto.

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDlI:NCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrnrgta e Ortopedia. Clínica e Ctrur&'la
do tOl'ax. Partos e doenças de senhoras.

éONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rlamente da;; 15 às 17 horas. RESmlllN·

eLA: Almlrante Alvim, 36. Fone 751,

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal'
e do Serviço de Clínica Cirúrgico.

I a cargo do Prof. Castro Araujo
do Rio de Janeiro,

V i as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. 8,

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

Fone 1067.

DR. SAULO RAMOS
ilspeclallsta em moléstias de senhor... -

Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eet�

mago, veslcnla, útero, ovários, apêndice.
tomores. etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PERtNEO - Bérnias, hidrocele, ve-

r1cocele. Tratamento sem dor e operal:Ao
de Hemorroidas e varizes - Fracturas�

aparelhos lle gêsso. Opéra nos Hosplta1l!C
de Florianópolis.

Praça Pereira e OUvelra, 10. Fone, t .009.

Horário: Das 14 às 16 horas, diari&mente..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


