
..

/'
, "

Devastador ataque aliado contra a Fr,,_._ '.
LONDRES,28 (U. P.) --- PODEROSAS FORMAÇÕES DE BOMBARDEIROS PESADOS NORTE-AMERICANOS EFEfU�ID\ E, f
DEVASTADOR ATAQUE CONTRA A FRANÇA, BOMBARDEANDO OS AERóDROMOS NAZISTAS NUMA REG�� Jl.O'-';- ....J
MILHAS, ATÉ OS ARREDORES DE PARIS. FORAM ATEADOS GRANDES INCÊNDIOS EM CHERTRES, SITUAi\f4,.4Sd!�({5:il
LHAS A SUDOESTE DA CAPITAL FRANCESA. DURANTE ÊSSES ATAQUES, FOliAM LANÇADAS PODEROSAS BOMBAS EX·

PLOSIVAS E INCENDIÁRIAS.

Regime de
Jprevidência

Rio. 28 (A. N.) - o Presi
dente do Conselho Nacional do
Trabalho submeteu ao minis
tro Marcondes Filho um pro-
jeto de decreto-lei, estendendo Jastlea militar Na Câmara dos Ainda há ,gente
aos empregados dos Estados e

,.

Y
•

honesta
Prefeituras Municipais, que RIO, 28 (E.) - So.bre o dOI?- Comuns Bahia, 28 (Agência Vitória)
ainda não foram amparadospe- rosa desastre, ocorrido no RIO - O Secretário da Fazenda as-

lo seguro social, o regime de Grande do Sul, do qual res.u.l- Londres, 28 (U. P.) _ O de-
I
sinou portaria louva_ndo a ati-

previdência das Caixas de Apo- tau a morte do general Emílio putado independente Granvil- I tude dIg:na do c.ontmuo desta

.,
sentadorias e Pensões. O rete- Lúcio Esteves, inspetor do 2° les interpelou o primeiro minis- 'I' Secretana, Daciano f\.maraL
rido projeto, que vem precedi- Grupo de Regiões Militares, tro Churchill sôbre o desenvol-lp�IO ,f8:to de ter o refendo fun
do de minuciosa exposição de por determlI:-�çao do co:n.an- vimento da luta da frente de cionano encontrado uma cau

diretor do Departamento de dante da Regíáo lo�al, Ioi Y?s, Cassino. O chefe do govêrno t�la ao portador da ímportân- Londres, 29 (U. P.) - Os
Previdência Social, visa preen- taurado um mquento policial britânico falando na Câmara cia de Cr$ $5,0.000,00 represen- rumenos estão ultimando as

cher uma lacuna el:n nosso sis .. milita� para se apurar a caus,a dos Com�ns, salientou que as ta:iv� �� apólices tipo "Obras medi_?as para a imediata eva

tema de seguro social. que, em de tao _lam�ntavel. aconteci- operações não estavam pro-I Publl�as e entregue ao seu

I
cuaçao de Bucareste. Segundo

tese, .é aplicável.a .toda.s as ca,- menta. Esse mquer�t? cont:x:- gredindo de forma satisfató- possuidor, sr. José Alves Ca�do- nO:Ícias de Anger:::, todo.s. os

tegorías de profissionais, exce- do um longo relatono do Ie,,- ria, recusando-se, entretanto a SO, em presença de outros tun- cais rumenos estao militar
tuadas a dos trabalhadores do-I pectivo encarregado,. aC8:ba de fornecer detalhe� sôbre o de- cionários demonstrando com o Imente ocupados. As embarca
mésticos e rurais. O ministro dar en�ada na A�dItona.. de senvolvimento da luta. O par- seu gesto, não se lucupletando ções rumenas, no Mar Negro,
Marcondes Filho, nada tendo a Correiçao da JustIça. Militar l'..tmentar Granvilles em res- com a vantagem de um título receberam tripulação alemã,
acres<:_entar, opino? 'pela el8:- afim de que,.o respectívo audi- posta afirmou que o povo bri- a� P?rtador, ser um. s�rvidor numa propor�ão de 6070 sôbre

boraçao do ne�essano exped,l- tal', dr. MaIl? Berre�o L;�llt�nice_prec.isa est�r. a par da público honesto e cntenoso. o total dos tnpulantes.
ente ao sr. Presidente da Repu- ofereça, dentro do mais CU._"O: situação seja dos êxitos ou dos
blica. praso, o seu parecer a respeito. reveses aliados. Churchill re-

trucou qu fornecer detalhes no

momento era incoveniente.Encontrado o corpo da jovem
excursionista Um esqueleto de O fato causou sensação na Espanha

ClJRITlBA, 28 (A. N.) - Depois de cuidadosas pesquisas oito metros Londres, 29 (U. P.) - Outro devastador bombardeio foi

que duraram cerca do duas semanas, foi finalmente encontra- _Rio,
f 2.� (E.) - tas ,esca,v�:- realizado contra as comunicações alemãs do norte da Franca

do o corpo da jovem Freya Kreiling, tragicamente desapareci- çoes el_as em .raxa p�l.a e da Bélgica. Também os aeródromos nazistas de Chartres,
na no rio Ipíranga, Sena do Mar, quando reali.zava uma ex- construção da avemda Getúlio Rheims, Djon e outras cidades, receberam o seu quinhão de

cursão turística. �argas, foram encontradas vá- explosivos, lançados de bombardeiros médios estadunidenses.
nas ossadas, havendo uma que Até a risonha cidade balneária de Biarritz foi bombardeada
deve ter per:encido a um e�- ontem, segundo informam de San Sebastiam. Biarritz está na
queleto de OIto metrc:s, apl'oxI-1 fronteira da Espanha e daí a sensação que o fato causou nos

n:.adamente. Todas v�o ser en- círculos espanhois. O bombardeio de Biarritz paralizou o ser

vIada� para esta capital, opde viço ferroviário Paris-Berlirn-Berna, o que, por si só explica a

poderao ser melhor examina- sua escolha como objetivo militar. Um contingente da Divisão
das e estudadas. Azul espanhola, de volta da Rússia, que devia atravessar hoje

a fronteira, ficou detido em Bíarrítz devida à paralízação do
trafego.

o Brasil visto por «La Prensa»
RIO, 29 (A. N.) - Comunicam de Buenos Aires que o im

portante diário "La Prensa" publica honroso artigo sôbre o

Brasil, subordinado ao título "Correndo sôbre trilhos que já
produz e em paz e amizade com todos os países do continente" .

Em seguida escreve: "Ull1a informação recente chegada do

Gasol,·na naRio de Janeiro, assinala o acontecimento grato para todos es- "

piritas sul-americanos, de .que, pela primeira vez, um trem bra-

d gsileíro pode deslísar sôbre trilhos fabricados no Brasil". De- «merca O De ro»
pois de outras considerações, o "La Prensa" conclue: "Como Icio, 28 (E.) - João Carlos,
vê-se, não parecem errar os observadores estrangeiros .que Angelo Peres da Fonseca e

prognosticam para o Brasil, dentro de curto praso, relativa- Francisco Alberto de Castro,
mente próximo, um destino relevante na econômia do contí- sacias da garago situada á rua

nente americano e do mundo, sobretudo se considerar seu for- Corrêa de Andrade, em Sào
te potencial demográfico em contínuo aumento e que se cal-, Paulo, venderam, no "mercado
('ula atinja 90 milhões de habitantes no �raso de 25 al�os. 1:8-1 negro", 2.500 �itros de gaso�ina
vemos salientar essas coisas e comprová-las com satisfação, a Cr$ 5,50 o litro. Os refendas

porque à sorte do país ami�o está ligada a de todos .seus vizi-, in�i�idu.os vão responder a i�n
n110s e sua prosperidade s,era, ao mest.no tempo, se uül a tOdOS,) quento mstaurado pela delega
lI,ln élp çle pa� e j5olid.adecla.oe da América do Sul". cia de Ordem Política e Social.

Foi absolvido
Rio, 28 (E,) - No Tribunal

de Segurança foi julgado Hugo
Boucoutt, diretor da Compa
nhía Petrolífera Copeba, de
nunciado no processo n. 4.678,
desta capital, por ter incidido
na sanção da lei das sociedades
anônimas. Durante a sessão,
que teve a duração de duas ho

ras, fez uso da palavra o pro
motor Eduardo Jara. que ale

gou não ter a citada compa
nhia realizado o depósito no

Banco do Brasil, como a lei
manda. Falou, depois, o pro
fessor Matos Peixoto, que se

alongou em consideração em

torno do fato para concluir de
clarando que no caso, não ha
via falência ou insolvência por
parte da Companhia, dado que
a mesma nada devia e que o

próprio laudo pericial da polí
cia concluia reconhecendo as

boas condições financeiras da
sociedade. O juiz Miranda Ro
drigues, que presidiu a audi
ência, sentenciou findos os de
bates orais, absolvendo o

acusado sob o fundamento de

que os fatos articulados na de
nuncia não se ajustavam aos

artigos da lei em que o réu foi
denunciado, nem em quais
quer outros da competência
do Tribunal.

Batalha da India
Nova Delhi, 29 (U. P.)

Iniciada a primeira grande ba
talha da Indía, informa-se que
os japoneses e britânicos conti
nuam combatendo na extensa
baixada de Manípur, a nordés
te de Imphal. Os encontros
mais violentos verificam-se na

região de Okrul, a 150 quilô
metros da capital de Manipur.
Das 4 colunas japonesas que
invadiram a índia, uma delas
ataca ferozmente as posições
britânicas que protegem Im

phal, importante centro de
abastecimento dos Aliados. A
emissora de Tóquio está explo
rando a batalha com grande
sensacionalismo, e, assim, afir
ma que foi derrotado um regi
mento britânico, com a captu
ra de centenas de tanques e

80 canhões de campanha. Não
há porém a menor confirma
ção do fato em fontes aliadas,
devendo o mesmo ocorrer por
conta da exuberante imagina
ção nipônica.
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alcance da artilhariajáCerneutí ao

sa onde as guarnições alemãs muito a oeste de
Nikolaiev, a artilharia soviética está arrasan

elo as planicieis rumenas, enquanto as fôrças
de Konev já têm a cidade rumena de Cernauti
a tiro de canhão. Em toda a extensão da linha
ele frent.e, os russos mantêm forte pressão sô
bre os alemães que, de norte a sul, só empreen
dem movimentos de retirada, quanelo ccnse- Faleceu �o agente
gnem escapar à tática de cerco dos russos. Éj' britânicoopinião corrente que os alemães não poderão Jerusalém, 29 (U. P') - Os
contratar eficientemente. em q?alquer ponto, árabes, insuflados pela quinta
desde os pantanos do Pr ípet até;o Mar Negro. coluna, estão ensaiando novos
Por outra parte, seus esforços para defender atos de terrorismo contra os

Tal_:noPol, na �ntiga Polônia; e outros bastiões, judeus. Em face da ameaça
estão se aproximaudo do epílogo desastroso ele que pode gerar graves conflí
todas as "resistênci�s" ceg�s ordenadas pelo i tos, as organizações judaicas
Alto-Comando alemao. Na area de Tarnopol, resolveram colaborar com' as
há uns 15 mil alemães cercados, sendo cada autoridades, afim-de castigar
TeZ menor a posslbil idade de que escapam com rigorosamente os terroristas
vida ao assalto final dos soviéticos. políticos que fomentam os ata

vismos raciais entre árabes' e

judeus. Enquanto isso, infor
ma-se que faleceu, hoje, o

agente policial britânico, Lan

gley, ferido na quinta-feira a

tiros de revolver.

MOSCOU, 29 (U. P.) - Os TúSSOS captura
ram Nikolaiev, grande porto russo do Mar Ne

gro. Na ordem-do-dia que expediu para assina
lar a estupenda vitória, Stalin descreveu Niko
laiev como importante entroncamento ferro
viár-io da região, um dos mais importantes por
lOS do Mar Negro e poderosa base na foz do
rio Bug. A queda de Nikolaiev é finalmente

anunciada, depois de muitos dias de feroz luta

entre russos e alemães. Estes, porém, não re

sistiram à carga final do general Malinovski,
que, num assalto fulminante, aniquilou ímpíe
dosamente o odiado invasor. As notícias desta

manhã sôbre a batalha de Nikolaiev, reteriam
se a sangrentos encontros através das ruas da

quela cidade, o que deixa entrever o alto tribu

to que terá custado aos nazistas a porfiada re

sistência que ofereceram. Capturada Nikolaiev,
só resta aos germânicos, na Ucrânia, como ba

luarte defensivo importante, o porto de Odes-

Evacuação
de Bucareste

Biarrilz foi bombardeada.

------------.

Para salvar Roma dos bombardeios
Quebec, 28 (U. P.) - o jornal "Laction Catolique" publica

um editorial encarecendo a necessidade do Canadá interceder
oficialmente para salvar Roma dos bombardeios aéreos. "O Ca
nadá - segundo o referido jornal - domo ninguem poderá
negar, está fazendo muito pela guerra e assim em nome desta
grande participação podemos interceder oficialmente em fa:
vai' da causa da cidade eterna". O mesmo diário recorda e pe
dido feito à Câmara dos Comuns de Ottawa, no sentido de não.

permitir que as fôrças canadenses se.iam empregadas no ata�
que direto a Roma. _'. � -� _------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

Leve, hoje mesmo, para cosa, o seu sabão PRIMEIRA.

podo, a TINTURARIA GUARANY Iovo" e passa pelo nevo processo

·Stimol", uma grande novidade. Não se preocupe com as manchas

de seu vestido, leve o à Tinturaria Guarany. - Rua João Pinto, 17,

2 Quarta-feira, 29 de Marco ele 1944
.qz � � ra. Ruwaa..g�um�tiPil bUGA��-=a.4#.

o ESTADO

o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema da lavação de seu vestido estom- I

I
....................................................

o ESTADO
Diário Vespertino

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

r-t. l022-Cx. postal 139

4SS1NATURAS
No Coptuü-

Ano Cr' 70,00
Sf'me!!!T'P Cri 40..00
Tr+mesrr .. CrI 20,00
Mês CrI 7,00
Númer o IlVUl!lO Cr, 0,30

No tntertor:
Ano Cr' 80,00
Semestr-e Cri 45,00
Tr-lmestr- .. CrI 25.00

A níln�iOI mediante eontrâto

Os or+ztnats, mesmo nlo pu.

I
blicad O�. oio serão devolvi.

doa,

,.., dlreçAo nio .19 respODS.
biliza pelos conceitos emitlo

I dos no. artigo. ..sinadOl

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

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

Ias, c6pa cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00;
Tres na Rua Uruguay, de madei

ra. todas alugadas. terreno plano,
medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00;
Uma na Rua Rui Barbosa, com

4 quartos. banheiro imbutido, 2
ac lca, garagem, porão hahitavel.
emfim com todo conforto exigido,
terreno plano medindo 16x6S por
Cr$ 50.000.00:
Uma na Rua Quintino Bocaiuva

(João Pessôo] com <l quartos. cozi
nha, sala, dispensa, varanda. me

dindo o terreno 8x30.50 por ...
o-s 7.500.00;
Uma em .Coqueiros. com 3 quar- Itos, cozinha, sala. dispensa. bôo

água, medindo o terreno 30x12xl,S !

por Cr$ 12 000,00,
Uma na r�a 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 Quintino Bocaiuva

609 (Estreito) com sala, 3 quartos
etc. e terreno com l1,16x52,5 por
18.000,00 cruzeiros.
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

dgua 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.

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

pewskí, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000,00; .

Um na Avenida Mauro Ramos,
idem idem, l5.5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, 10x32 por Cr$ 7.500.00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000,00
cruzeiros.
Um na tua 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 cru:teirOIl.
Informações com A. L. ALVES.

Rua Deodoro 35.

I ALVARO

I
RAMOS

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

As auwrida4lea responsbele p....
fiel exeeuçio ela. Estatistical!l MlII
•.ares podem exigir, Hmpr. que ho.. •
ver dúvida quanto à veraddad....
qualquer informação, que eada la·
formante prove e que declaro•• "
mi-fé constitue cri•• eontra ....
CltrID'. .",.,...J. (D, .. M.),

-
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coração!
.JO./\O FRAIXER

Nem tudo se some na enxurrada de materialismo que
arrasta a humanidade ao extermínio de si mesma.

No meio do ódio que alucina os povos, do egoísmo que
bestializa os homens, do terrível entrechoque de interêsses
e ambições, de conveniências e, necessidades que agita as

camadas sociais, ainda florescem os bons sentimentos. Ain

da se impõe a fôrça do bem contra as sombrias influências

do mal.
Quiseram-lhe roubar, à Caridade, a roupagem humilde

de sua origem evangélica para entronizá-la nos salões do

exibicionismo com o vestido furta-cor da hiprocrisia. Mas

ela sacudiu as lantejoulas da ilusão mundana e recolheu-se
ao silêncio da sinceridade. Deixou o ruído das grandes me

trópoles para crescer, viçosa, na poesia envolvente dos

campos. .

Foi lá que a fomos encontrar, numa epopéa de esplen
dores emocionantes a emoldurar o Preventório para os

filhos dos lázaros.
Se ao lhe transpor os portões ainda perdurassem dú

vidas sôbre a beleza imortal da solidariedade humana,
dentro daqueles edifícios de estilo singelo mas alegr.e, on
de tudo é conforto e comodidade, asseio e organização, nos
extremos de carinhos que divinizam as Irmãs de Caridade,
na festa da vida que canta nos olhos de crianças condena

das à morte, em tôda aquela maravilhosa realização de am

paro aos filhos dos lázaros - empolgante obra de recon

quista social e politica encontrariamos um clarão deslum

brante a nos render à realidade.
E quem lhe deu comêço e andamento ? . .. Quem pôde

desviar os olhos da vida, fugir ao comodismo, postergar
interêsses pessoais para lembrar que, em corpos contami
nados de lepra, desabrochavam flores de inocência fáceis
de serem arrancadas à fatalidade e integradas no organis
mo nacioual ? .. Quem as descobriu na obscuridade e na

miséria, nas cidades e nos sertões, para lhes dizer que tam

bém elas tinham direito à vida na multiplicidade de suas

sensações? ...
Almas boas que a natureza predestinára a uma missão

de nobreza esph-ítual, que a fé ungira no ritual das renún

cias, partiram, um dia, esquecidas de si mesmas, para essa

jornada de idealismo cristão, cientes do muito que queriam
da enorme distância que precisariam vencer para atingir
a meta, das pedras que encontrariam no caminho, dos ven
tos hostís que lhes retardariam os passos, mas que as não

impediriam de marchar para a frente, porque no bem que
iriam proporcionar aos filhos dos hanseátícos encontra

vam alento e consolação para tôdas as fadigas.
D. Beatriz Pederneiras Ramos, d. Carmen Linhares

Colônia, d, Maria Madalena de Moura Ferro, d. Olga de

Araujo Silveira, d. Ida Simone, d. Irene d'Aquíuo, d. Otí
lia Piracuruca Blum, d. Julieta Torres Gonçalves, -tôda
uma côrte de fidalgas da Caridade - a mulher catarinen
se de hoje revivendo a Mulher catarinense de todos os tem

pos no seu sacerdócio de bondade e sensibilidade, de des

prendimento e de simplicidade - pôde realizar êsse subli
me milagre do coração.

É preciso fruir alguns momentos de convívio dentro

daquela casa, compreender-lhe a existência mais que con

templar-lhe as instalações, sentir o contacto daquelas
crianças que conseguiram esquecer ou que não chegaram
a extensão da desgraça que as estigmatizara quando vie
ram ao mundo, escutar na luz do seu olhar e 110 sorriso
dos seus lábios, a canção do amor e da alegria, para se atri
buir ao Educandário Santa Catarina, tôda a grandiosa
transcendência de sua finalidade.

Só a mulher, na onipotência de seu amor aos que so

frem, conseguiria fazer brotar um sorriso de felicidade nos

lábios de uma infância que a morte tanto mais impiedosa
mente arrastada para o túmulo, quanto mais lhe acenassa

a vida com a visão estontedora de suas delícias.
Um paradoxo, talvez, e não o admitem, por ce"'�0. os

corifeus do mercantilismo moderno lá, naquele retiro dos
filhos dos lázaros, no meio daqueles que, tão cedo, a socie
dade excluiu de seu convívio mas que a Caridade não de
samparou, há paz e suavidade, há alegria e bem estar co
mo o não encontramos cá fóra, na luta estafante da exis
tência.

Como são belos os milagres do coração humano!
Como o mundo teria tranquilidade e prosperidade se

imperassem por tôda a parte, os sentimentos de solidarie
dade e de dedicação com que almas tão boas e generosas
souberam impregnar de beleza moral e afetiva, a vida de
numerosas crianças nascidas na desgraça e que, trazidas
por mãos tão bemfazejas, sadias e vigorosas as veremos um

dia prestar sua colaboração ao progresso social.
,

Honra à Mulher Catarinense. E que tão admirável
exemplo se imponha na alma do povo, para que o Preven
tório se amplie é se multipliquem as suas possibilidades de
um mais rápido extermínio entre nós, do terr'vel mal de
Hansen.

I:· i
! OISCOSi CONTINENTAL
I As mais famosas musrces, com 05 mais

famo SOS artistas.

ÚLTIMAS NOVIDADES

.Na ((RADIOLAR)'
Trajano,

...........................oo.e .._

O regíme inglês é omais
perfeito do Inundo
lllário Pinto Serva mente, nos sentidos mais

É interessante notar que na' adiantados, quer por meio da
história do Brasil os nossos votos nas urnas quer por meio
maiores estadistas e políticos, de moções e leis do Parlamento.
como Rui Barbosa, Joaquim' O rei reina mas não governa.
Nabuco e mais grandes expoen-l A função do rei é como que a

tes do espírito nacional, sem-; de um símbolo de coritinuídn
pre .tiveEam o maior culto e

I
de : permanencia. Daí a vene

admiração pela Inglaterra e I raçao que nutrem todos os in-

I instituições britânicas. É que I glesespelo seu soberano e pe
nesse país há a mais perfeita la casa real. Mas, por seu la
combinação entre o espírito de do, o soberano inglês respeita
autoridade e de liberdade. O religiosamente as tradições li

govêrno inglês tem a solidez berais do povo britânico. J<J
da rocha mas ao mesmo tempo daí um perfeito equilíbrio per
evolue com facilidade para os manente no funcionamento das
postulados mais adiantados vi_I instituições britânicas. E é pre
sando o bem estar das classes ciso constatar que a política
operárias. A natureza do po- inglesa é a que se caracteriza
der dinástico constitue um ele- pela mais perfeita íncorruptj
mento de tradição, continuida- bilidade, seriedade e honestida
de, estabilidade, solidez e se- de no globo inteiro. Nesse sen

gurança. Há sempre êsse po- tido pode dizer-se que rienhu
der fixo e respeitado que é ma outra jamais se lhe apro
o soberano inglês que paira ximou siquer. E de tudo isso
acima das flutuações das opi- resultou para os ingleses essa
niões e dos partidos, mas res-

I expansão vigorosa pelo mundo
peitando êsse elemento perma-: inteiro . graças ao mecanismo
nente e definitivo, todas as admiravel e único da orienta
opiniões se manifestam livre- ção política dêsse país.

Rua 6

Milagres do

,

•
I

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrera I domicili.

Sociedade Anônima Comercial Moellmann
Acham-se à disposição dos srs. acionistas, os do

cumentos de que trata o art. 99 do decreto-lei n> 2627,
de 26 de setembro de 1940.

HUGO MOELLMANN. Diretor gerente.

�··-TNsTiTÍÍT(Y···ôiiíísir:fsTiDôs�··üNiDôs--·
Curso de Lingua Inglesa

De ordem do senhor presidente, faço público que
estará aberta. no período de 23 a 30 do corrente, nCl

sede social dêste Instituto, na rua Artista Bittencourt
n.O 2, o matrícula no Curso de Lingua Inglesa, cujo.
aulas terão início a 3 do mês de abril pr6ximo.

ALTINO FLORES, Secretário.
6 v,' '}
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A.guavã,em as "Doideiras" de Abvil
das

PernambucanasCasas
O ESTADO Esportivo i"-:

...•••••..

····:·
..

"J «O. Rei do Vafé»
..

Canhões'do Quinto
,
"0 ". . IVlda Social I Du��in!� i��1Q:'\eatrol���h� Exército

o Botafogo venceu a pnmetra I v um. f?l.te con!u��o ?rf5amza- = : empresário norte-americano,
regata do corrente ano' IdO �flcl.aIs e pIopn�tanos de ••••••e.f .(J•••••• regressou hoje aos Estados Argel, (U. P.) - Canhões
Rio, (A. N.) - A Federa- a.lfaItan�s desta .capItal. � par- Decorre na data de hoje o nata- Unidos, depois de ter perrnane- do Quinto Exército anglo-nor-

ção. Metropolitana de Remo tida amIsto�a fOI patrocinada lício .das gentis sritas. Ligia ,e �il- cido entre nós durante 5 me- te-americano seguem atacando
realizou, ontem, a primeira. re-I :pe��s srs. dr. Rubens Ramos e. �:'fff:!�.as do saudoso dr. Cô ndido

S:S. ?rande organizador de no- iI?-tensamente as posições na-

gata da temporada, patroclll8:-: Jan� Callado, of�recendo ? I' • t�vel� espetáculos, veio ao

Bra-lzIstas
na zona de Cassino, onde

da pelo clube de R'2gatas Pl_lvencldü ao venCed?I uma c�m- I .

Vê passar. hoje o seu aniversá- sil afim-de escrever o texto de a luta prossegue de forma in
raque, na Enseada Santa Lu-! I�sc.ada que. decorreu amma-. no ricrto l icio a prendada srita. sua futura peça denominada tensa, embora não tenham
zía. I

díssíma, Arbitrou o encontro o Iolanda., filha do cap. Antônio de "O Rei do Café", na qual con- ocorrido mudanças ímportan-
A competição nautic8: teve �� Raul C:;ldas, vence�do o Lara Rlbas.

tará, para uma multidão de es- tes na posição das fôrças de
um transcurso bem animado. sperança. pela contagem ,de Fazem unos hoje: pectadores da Broadway, a his- ambos os lados. Outros despa-
terminando com a, vitória do 3 a 2.' .regIstr�ndo-�e, porem Os srs, Tojo Sepetiba, Odilon Ma- tória e o desenvolvimento de cI;os acrescentam que fôrças
Botafogo de Futebol e Regatas nas flleI�as do", alfaiates a fal- fra, funcionário estadual e dr. João um dos produtos básicos da aereas aliadas atacaram as

seguido pela representação do tabdt�td?IS elemen�os que foram Sávio Siqueira, médico; econômia brasileira. Para de- vias de comunicação ao norte
C R F su 1 uídos por Jogadores lo o menino José, filho do sr. Erico

. . .
.

A 't'd d b ,- Grumiché. sincumbir-se melhor dos seus da Itália, ao nordeste de Vene-
A primeira classificacão da f�lS. t par 1 a ecor.reu rr-

-

I'
propósitos, Philip Dunning fez za, em Rimini e em Fiume. Du-

"Prova Presidente Getúlio Var-
f
an e e nUI? ambIente. de MISSAS várias viagens a São Paulo, a- rante esses ataques, realizados

gas" foi vencida pela guarní- ,ranco entendIment<? Bnl.ha- Será rezada amanhã, às 7 horas, fim-de visitar fazendas de ca- com pleno êxito, foram abati-
ção do Botafogo. ram como sempre DIa�.antmo, na C�te�ral Metro.politana. missa I fé e entrar em contacto com os dos diversos aviões inimigos.
A I T

-

f'
. Abelardo e Ney, dos VIsitantes, pelo 7 dro do Ic lecirnen to da sro . . ..

t d
,.C aSSI icaçao OI a segum-

e SauI. Platt Piorra e Mário Délia Regis. prmc�pals cen ros o comercio
te: 1 () lugar: Botafogo; 2° lu- .' , -.-- .. cafeeiro.
gar: Flamengo; 30 lugar: Gua- dos locais. Ao churrasco falou Telegramas retidos �-....,.._.."...................... _.--...."...----

nabara. um representante do Esperan- Acham.se retidos na Estação:
As provas foram assistidas ça salientando a contribuiçãõ Séde, telegramas endereçados poro- IIpor numerosissima assistência. moral do esporte no plano de Comandante José Ricardo, Moraes

reeducação levado a efeito Quintino, Maria L. Santos, Leal I
pelo doutor Rubens Ramos, na Santos, Raul Billarde, Itrnu, Julio

IKlappoth, Manoel Madeiras e Bral
Penitenciária do Estado e con- co.

gratulando-se com os vencidos ................�--."..,..._.

pelo ânimo esportivo demons- QU ARTO Moço, solteiro.
trado em toda a peleja. 11 precisa alugar

um quarto, sem pensão, nas
proximidades do centro da
cidade.
Ofertas a J. M., nesta

Redação. 5 v. alt . 5
....,.-...-.. .......__.H....._�

Lisboa, (U. P.) - Ruiu
completamente um prédio de

S�b�F::--"""""""'� sobrado onde 200 pessoas da
O re a ranva aldeia de Malcata estavam re

Londres, 28 (U. P.) Numero- zando pela alma de Maria Rosa
sos aeródromos do sudoéste e da Palma, recentemente sepul-
centro da França foram pesa- tada. Os gritos lancinantes dos
damente bombardeadas na tar- presentes' foram ouvidos à
de de hoje pela aviação norte- grande distância pelo cura da
americana. Enorme carga de aldeia que" pe?sando tratar-s.e
explosivos foi despejada contra de um �ncendlO, mandou repi

Jerusalem, 28 (U. P.) - Du- os objetivos, mas não puderam I
cal' os sinos

..
Todos os.habita�

rante o dia de ontem, foi regís- os pilotos apreciar os resulta- tes da localidade saíram as

trad� nenhuI?� .anormalidad.e. dos, devido às nuvens que co-J ru.as, m.u�i�os de baldes de
em Lodo território da Palestí-] briam a região. agua, dírigíndo-se para o local
na. As autoridades pOliCiaiS')

---_............__. Wwl'� do suposto incêndio, onde
continuam a perseguição aos Rumo ao enorme era a confusão. Segun-.
elementos terroristas quepro-' do informou o diário o "Sé-
moveram distúrbios em I:Iaifa, Icontinente c�lo", de Lisboa, foi el�vado o

Jerusalém, Java e Telaviev. numero de pessoas fendas.
Londres, (U. P.) - Gran- .

des formações de bombardei-
-------------

ros aliados voando a grande al- IItUfa, atravessaram a costa
britânica rumo ao continente I
europeu, afim-de atacar obje- I
tivos situados no território,

Nenhuma
anormalidade

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS.

CiRURGIÃO DGNTISTA
Cons. Rua Nunés Machado
n. 7 _. (Eàíficio S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas,

Tatú será o arqueiro titular
do Figueirense?
Não há duvida que o esqua

drão de aço", ao que parece,
resolveu o problema que tanto
preocupava à direção técnica: tio gramado do Palmeirasa posição do arqueiro.
No último treino efetuado

pelo glorioso alvi-negro, Tatú

I
demonstrou as suas qualída

.. das como gaurda-valas. defen
dendo com maestria o arco que
lhe foi confiado.

O joven goleiro do Paula
Ramos está seguindo os passos
de Adolfínho, sendo bem pro
vável que êle defenda as cores - .,.-_...._......-_...._•••�........,......

do esquadrão titular do Figuei- �ob controlerense no corrente ano. Ll
Portanto, o campeão de 19411 dos alteadosnão deve perder a oportunida-

de de co.�tratá-Io, pois. Tatú é I Washington-,
-

m. P.) _ A
um goleiro de explendído fu-

situação na fronteira indú e
turo I .

I U
. .

na área de Burma, voltou no-

Resultados dos jogos efetuados
I vamente .a ser controlad.a pelas

.

. � tropas aliadas. onde os Japone-
domingo e� Sao Paulo I ses conseguiram se concentrar,
Pr?ssegumdo o campeonato sendo depois rechaçados. O

:paullsta, f?ram os se&"umte� �s. general stUwell, comandante
Jogos rea�Izados domingo Ultl-I das fôrças sino-americanas,
mo �m Sao Paulo:. _

I conseguiu avançar, não obs
.

Ipíranga 2 x Palmeira 2. Sa? 1 tante a forte resistência japo
Paulo 1 x Portuguesa de ESPOl-1 nesa, sendo o seu avanço qualí
tes 1. Jnventus 2 x Portuguesa ficado de substância, pois
Bantista 1. S. P. R. 1 x Jaba-,' conseguiu neutralizar a ação
quara O.

.
das fôrças inimigas na trontei-

Santos 7 x Comercíal O. Esta. ra da índia.
partida foi efetuada, seta-feira,
em Santos,

inimigo.

Em partida amistosa, jogarõo
domingo próximo em Pedra Gran
de, no gramado do Palmeiras, a

equipe local versus Barroso F. C.
lesto capital.
Eapera-se que desta vez. o esqua

drão verde e branco do Barroso,
jogue com seus elementos titu
lares.
A preliminar, será disputada en

re os 205. qucidr-os,

Roberto Müller e Senhora
participam o nascimentó de

sua filha

Catarina-Maria
Fpolis .• 16-3-44.

,-__"......���, _,.......ti_..:.",

PõsiivêlSalferaçoes TOiãiiíieííie·�
Londres, 28 (U. P.) - O 1:.e- t

-

ddator diplomático do "Daily ermiDa a
Mail", diz que Churchill desde Nápoles, (U. P.) - A
há tempos vem considerando a erupção do Vesúvio já pode ser'

possibilidade de modificações considerada como totalmente
na chancelaria. Assim é que terminada. Segundo informa
Eden deixaria a pasta do Exte- ções autorizadas, o vulcão está
rior e seria substituido pelo li- voltando à inatividade, sendo
der da Câmara dos Lords e se- sumamente reduzida a quanticretário dos Domínios, lord dade de fumo e lava que de
Granborne. Entretanto, ne- tempos, continua a lançar.!nhuma decisão definitiva foi Acredita-se que dentro de al
ainda tomada. Os conselheiros guns dias o vulcão voltará ao I
de Churchill são de opinião estado de antes da erupção.
que é quase impossível p�ra .............,. -_ "'__.

Eden continuar como lider da MACHADO & CIA.
Câmara dos Comuns ministro
do gabinete de Guerra e Secre
tário do Exterior, pelo excesso

de tarefas a que tais postos o

obrigam. O Partido Conserva
dor, não obstante, quer que
Eden continue como lideI' dos
Comuns.

o Florianópolis Futeból Clube
treina rá hoje
A diretbria do Florianópolis

F. C., por nosso intermédio, pe
de o comparecimento de todos
os seus amadores hoje, ás 14
horas, no gramado do Busch,
a-fim-de realizar um rigoroso
ensaio de conjunto,

....

Ag�ncias e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: C''ilsciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edil.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos princi,i0is municipios

do Estado

PILULAS DE BRISTOL
Esperauça X Alfaiates
Teve lugar, domingo último,

no estádio interno da Peniten
ciária da Pedra Grande, o en

cont�.) pebolístico entre o ES

PERANÇA, grêmio esportivo
daquele estabelecimento penal

actuam de accôr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

Máquina Singer
Vende-se uma Máquina Singer de

pé, com cinco gavetas. não borda,
,antiga e bem conservada. Trotar
na rua Conselheiro Mafra. n. 134.

6 v. 2

o prédio desabou

uando alguém. talllODIlI li�
Iheiro da ilustração a·cima. o�
lhe. em 1Ullá.vel gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembr&
"" V. Sill.. de acrescentar, 80 a�
oeJ' a gentileza.:ESTEÉ1M.
aEl1 () I1EU APERITIVO

i'REDILETtJ!

UI'fPRODuro DA KnOTSA./flD••COI'I. E SE6UIJOS
� ITAd�I ,

o distinto públicu de Florianópolis faça·nns
uma visita e ficará conhecendo o que há de
melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case·
Ternos feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns.
Temos secção especializada para confecção de luxo, sob-medida.

Para-TOdOS» Rua Felipe Scbmidt, 38-Esquina Gerônimo Coelho-Telefone: 1595

"4' Crediária Para-Todos"!
miras,

NOTE BEM:

<'A Crediária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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entrega do prédio,
a tradicional «CasaMiscelânea»Para

In Ic
í

ot.i «ve rda.det r-a 1 iqu idação»
Todo seu grande estoque será vendido a preços excepcionais!

I .

I
I

CURSO PROVISóRIO DE EDITAL
EDUCAÇÃO FíSICA o Chefe do S. M. E., convi-

(Reconhecido pelo Govêrno
da ;JS senhores industriais esta-Federal)

E D I T A L belecidos nos sub distritos de
1 - QUE em tempo nenhum Declara aberta a inscrição aos Florianópolis, Saco dos Limões

a imprensa brasileira atingiu exames vestibulares e Trindade, que ainda não fi-
tanta paixão e violência como Comunico aos interessados que se

zeram O registro industrial, a.

d
.

1 O acha aberta a inscrição para os exa-no peno o regenerar, s no-
IIICS vestibulares, mediante o qual comparecerem com urgência,

mes dos jornais que então se
se rú pcrmi

í ida a matrícula no Cur- ao Serviço Municipal de Esta
editavam refletem essa época, '-;0 P. de Educação Física do Es- tística no edifício da Prefcitu-
cheia de partidarismo: "Bus- tudo.

ra Municipal.
capé", "Doutor Tira-teimas", (Js candidatos deverão satisfazer os

f'iegllintes requisitos: Avisa, outrossim, que a alta
"Médico de Malucos", "Matra- a) _ Ser normalista; de registro implicará em mul-
ca dos Farroupilhas", "Brasil b) - Tcr 18 anos e menos de 30, tas de Cr$ 200,00 (duzentos
Aflito", "Enfermeiras dos Doi- .lc idade; cruzeiros) a Cr$ 20.000,00
dos", etc. c) -- Ter bons antecedentes;

)d ) -_ Ser vacinado; (vinte mil cruzeiros, . previs-
i � - QUE nas ultimas sema- e) __ Ter boa constituição f'ísics, tas no art. 7° do Decreto-Lei
nas, chegaram de Londres no- l' men lad. n? 4.081, de 3 de fevereiro de
tícías sôbre uma câmara de te-I A inscrição será processada me- 1942, que instituiu o registo
levisão, agora instalada nos diante requerimento. di.r�gido ao

industrial.
arandes bombardeiros e que Inspetor de. Ed_uc�çao Física, e de-

No presente edital não estãob. .

• vidarnente instituido dos compro- u,

por meio de um ecran. f'eíto de "antes das alineas a, b e c. compreendidas as índustrias
milhões de foto-células. ultra- Qualquer informação a respeito, moageira ou de produção Agrí-I
sensiveis aos ráios infra-ver- poderá ser obtida, diáriamente, na

cola.I melhos, permite ao bombar- ����e���fO��2���C;IÇ1�grfríi�c�0 (��� Florianópolis, 20 de março
deador enxergar atravéz do ne- pedi ente. de 1944.
voeiro e das nuvens mais es- Florianópolis, 5 de janeiro de' Ivo Côrte
pessas e alvejar com absoluta U:l44. ! Ch f d SME em cxerCaI', Américo Silveira d'Avila

,.

e e o . . .,
�

precisão, como se o ponto fôsse
Diretor CICIO.

visado por um binóculo? ..

3 - QUE, quando a Ingla
terra chamou voluntários para
o transporte de tropas de inva
são, todos os componentes da
frota mercante se apresenta
ram, com exceção de menos de
cem e que mesmo estes não o

fizeram, por conselho médi
co? ..

4 - QUE, para avaliar as di
ficuldades aliadas em levar su

primentos militares aos chine
zes. basta dizer que um avião,
partindo de bases da índia,
gasta 3 toneladas e meia de ga
solina especial, para transpor
tar 4 toneladas de carga até a

China? ..

5 - QUE Pombal, no intui-
to de manter o Brasil em abso

• __,.",._..__ .._........ --------............. ...--..--.....................,.__................_....--... luto estado de vassalagem,

Ilançou sôbre o pais os decretos I
,os mais abusivos, chegando,
1 em 19 de Julho de 1775, a 01'

ldenar. em nome de EI-Rei, que
I "não se desse mais galinha aos
. doentes de hospitais brasilei
ros"? ..

6 - QUE, segundo o Minis
tro francês Talleyrand, o café
deve ser "quente como o infer
no, preto como o diabo, puro
como um anjo e doce como o

amor"? . ,

Ullimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA [)l:. RECEBER o

(antiga
«Lar dos Móveis)
seccão de móveis d' A MOdelar)

Rua Trajano, 15

-

� �VtJtE,..iABIA .....
.' ,

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

salas de visito, de fino acahamento

Vendas à vista e a prazo

MTSSA
DÉLI. REGIS
Convida-se os parentes
e pessôas amigas de II
Délia Regis para assis
tirem à missa que será I

I
celebrada no dia 30,
às 7 horas, sétimo dia

do seu falecimento ocorrido em

Curitiba, na Catedra I Metro
politana, no altar de Nossa
Senhora de Lourdes.

3 v. 2

�uem sonegar informações à Es
'atística Militar, trabalha em pról
le país inimigo. E, nesse C.IIO.

,erA julgado, militarmente, come

I lnimia'o do Brasl1 (D. R. M,)

FARMACIA ESPERANÇA

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A J A
INCENDIOS E tRANSPORTES

Caprta I � reservas _ , _ . , __ , Cr, 71.666.189,20

do Farmacêutico NILO LACS
Hoje e amanhã será lO sua preferIda

Uro... ." 04f'tOOaJ8 e estrauzetras --. Homeopattu - Perfum"rlu

Artl.rOI de borracha.

t"x,,(8 obSf!rvA.'H'1a no receUllArh, m"dl00.

CUrll8 do balanço de 1942:

Responsabflídades .. _. . _ Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .. ' . . .. . _ _ _ . .. Dr$ 70.681.048,20
Ativo .,.,

'

........•...• Cr$ 105.961.917,70
SLnistros pagos nos últimos 10 anos _ Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Franc1.sco
de Sã e Anisio Massorra,

Agências e sub-agêncías em todo o território nacIonal. - Sucursal no

Uruguãí. Regulador-es de avarias nas pr'Inctpaís cidades da América, Europa
e Afrlca.

AGENTE EM .PLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Roa Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.063 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

PREÇOS MÓDICOS.

I LYRA, BORGES & elA.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações módicas, e vera como é
faei! transformar seu prédio velho em uma cons

trução moderno. mediante uma entrada pequena.

Compra. venda e administração de imóveis.
Rua Felipe Schmidt ri? 44 FLORIANOPOLIS

CARTAZES o DIA ..

HOJE 4a.feir8 HOJE

(lHE
A's 4.30 e 7,30 horas

Um prcgr ama extraoràinário
I - Um filme repleto de ação e heroismo!

Conquista de um Império
com Ronald Co l rna n, Lorett a Young e Rcber t Young.

II - DENNIS MORGAN no eletrizante filme:

Segredo de um morto
No Programa:

COMPLEMENTO l'TACIONAL IDFB Nat.)
Preços: 2.00 (Único) Geral 1,00 "Irnp. até 10 anos»

(lHE «IMPERIAL»)
A's 7,30 horas;

Grandioso Programa
I - O filme eletrizante que prende a atenção do espectador:

Segredo de um morto
com DENNIS MORGAN.

- Ele vivia ainda, mas' era um mo.rto enterrado no passado

Seu -

único pecado
ou (A Tortura da Carne)
cem AKIM TAMIROFF

1) � COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
---

AMANHÃ - SIMULTANEAMENTE
ODEON 5, 7, e 9 horas IMPERIAL 5,30 e 7,45 horas

O maior filme de todos os tempos!

Miguel Strogoii
(O Correio de Czar)

com Anton Walbrook, Akim Tamiroff e Elizabeth Allan.

I" I
.. �

o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
CI A, WE'rZEL INDUSTRI A ]J-J{) J N VI ]_JLJ':

CONSEl-tVA E DESINl"ECTA A stJA HOUl'A
,.s�t\Ã���RCtAt
EspECIAll DADE

��------------------�--�----------�----------------------------------------------------------------------�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um sucessor para· Hitler
(Por ERNES'I' s, l�ISKO - PRESS INFORilIA'fION SER
VICE exclusivo para "O Bstndo ", em Santa Catarína) .

() escritório de informações bélíca s comuní
cn que os nazistas vão lançar uma. campanha
de propaganda interna tendente a introduzir
o povo a aceitar Himmler como provável
sucessor (lo "fuellrer".

Informações recentes, de fonte suéca revelam que Hein
rich Himmler, Chefe da Gestapo, Ministro do Interior e "Rei
chsfuehrer SS" é apontado como possível sucessor de Hitler,
tendo sido lançada uma campanha de propaganda em todo o

interior do Reich, afim-de "popularizá-lo". O "carrasco da

Alemanha" até hoje nunca fez questão de aparecer. Ostenta

cões e atitudes tendentes a impressionar o público eram terre-

1�0 particular de Hitler e de Goering, o homem es:tacular de

muitas condecorações. Hímmler sempre preferiu atuar atrás
dos bastidores, o que lhe dava muito maior liberdade de ação.
�ontudo surje hoje, repentinamente em fóco. Não é a primeira
vez que se fala a respeito de um novo ditador da frente inter

na. No outono passado correram rumores de que Himmler ti

nha sugerido ao marechal von Mannstein formarem juntos um
-, Duumvirato". Von Mannstein seria o comandante supremo
militar, enquanto Heinrich Himmler tomaria conta de todos

Municipal e Hospital
)S poderes civis. Êste plano (assim o dizem) fracassou porque,
Je início, von Mannstein se negou a tratar com o comandante

.la "S.S.". Certos indícios parecem confirmar a veracidade das

notícias correntes. Assim, por exemplo, fontes dignas de cré

Iito revelam que meia dúzia de altos funcionários da reparti
ção dos correios foram prêsos pela Gestapo. Ninguém conhecia

MrmICP �l�efe�ol�:o�le �f���e��e Saúde Il�d���i�T��s��i�);t��i� ����:��:ç��� 1�!�vf������n;��0�a!���;���
DOENÇAS DA PELE _ SlFILIS _ AFECçõES URO-GENITAIS DE em �P?ca prematura, certo n!mero de selos postais ostentando

AMBOS OS SEXOS _ RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS" etígíe de Himmler. A impressão dêsses selos fôra ordenada

CON�ULTAS: das 2 às. 5 l�. R. Felipe Schmidt, 46 15�10 próprio Ministro do Interior, que se preparava de ante-
RES .. R. Ma,rechal Gmlhclme, 33 - FONE 1648 mão, para o momento em que deveria substituir Hitler.

._--
'

Informações da Suécia indicam que Himmler até hoje per-
C"l�ICA DE OI,HOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA sonificação da crueldade, está sendo apresentado ao povo co-

DR. SAVAS LACERDA mo pessôa de sentimentos razoáveis e humanos. Irradiacões
clandestinas que também falam a respeito da substituição do
-. Fuhrer", dando informes detalhados sôbre a nova campanha.
dizem que o dirigente do grupo SS, Hans Heinz Bader foi no
meado chefe do escritório de comunicações públicas de Hímm

ler. A propaganda a ser lançada pelo rádio e pelos jornais terá

por finalidade convencer o povo germânico de que o terrível
senhor da Gestapo está longe de ser um homam desprovido de
sentimento humano. E os teutos que já aceitaram tantas men

tiras e que se mostram estranhamente idiotas quanto à facili
dade de se deixar _levar pela mais absurda propaganda, são ca

pazes de acreditar que o lobo se transformou em cordeiro. Fo

tografias mostrando Himmler palestrando com crianças e víti
mas de bombardeios aéreos, vão ser postas em círculacão. Qua
.ro milhões de cartões postais, mostrando um risonho·chefe da
8estapo foram encomendados numa tipografia de Munich. As
novas in formações possuem caráter diferente das notícias an

teriores - nas quais se falava em conspiração - pois mos

tram que o Ministro do Interior do Reich, para conseguir o seu

desiderato está agindo agora abertamente. Ê entretanto, pos
sível que tanto os rumores anteriores como a campanha atual
Lenham apenas um objetivo: induzir os aliados a menosprezar

Dr. LAURO BAURA
seu antagonista fazendo-o a acreditar que a Alemanha se en

contra em vésperas de uma luta interna, sendo moralmente
muito mais fraca do que atualmente o é, em realidade.

INDICADOR MÉ.DICO
DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso >1e Aperfeieoamen.to e Longa Prática no Rio de Janeíro
llONSUlJTAS - P�la manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

_bado!. das 16.30 às t8 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto a. 7. sobrado -

Vone: 1.461 ..." Re!ll.dêncla: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasll)

I'.x.lnterno do Serviço de Cllilica Médica do Professor Osvaldo OllveiTa. médico do

Departamen to de Saúde

(.;UN ICA M€UJCA _ Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUJ,TóRIO

fi KJ;;SIIHi:NCIA: Rua Fellpe Sclunidt D. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - nas 16 às 18.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

f;llpeclalista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles. 24. fone 1441

008

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

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40'5

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

HESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783
-------------------------------------------------------------

Ex-Inl.erno de Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário cios Serviço.

ciu dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Chef.. fio Serv1c;o de Oftalmologia do Depar-tamento de Saú<le e Ho"plt'l) de CuIda".

('üNSUlJl'óRIO: Rua Felipe Schmidt. 8. Fone. 1.259 - COXSULT.4S: Das 2.30

às li horas da tarde - RESlnJ;:'XCIA, R. Conselheiro Uafra. 77 - FLORI1\NóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO: DR. ROLDÃO CONSONl
CUNICO C'

.-

P ir

R DJALMA
\lédico - irurgrao - arte o

D For-mado pela Faculdade de Medicina
• Ia Universidade de São Paulo, onde foi

MOELLMANN xssísterue por vários anos do Serwíço
;irúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
_Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica)
�om prática na clínica ginecológica do
,'rof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
e partos do Prof. Domingos Delascio no

Hospital Leão XIII".
Cirurgil:ío do estômago e vias biliares.

.rtestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,

.rõstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
ar ízes e hérnia. Doenças de Senhoras •

.artos,

Consultas. Dali 9 às 12 horas n o

;asa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Formado pela Universidade de Genebra

Com prátlca n06 nospitaía europeus

cnnica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

" ....tste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad!ologla Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau-
I

101. Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de .Ja·

neíro. - Gabinete de Ralo X - Electra

l:al'<ilOgrafia clínica - Metabollsmo ba

ilai - Sondagem Duodenal - Gabinete

de tllliot&apla - Laboratório de micro&

copia e análise clínica. - Rua Femando

Machado, 8. Fone 1.195. - Flol1anópollB.

HELENA CHAVES SOUSA
ilNFERMiJIRA OBST&TBICA

(parteira)

DIplomada pela lIIaterD1dacl.
de FlorlanõpolU

Ateucle chamados a ".-1"...
bora

""a\lll da Bmde1ra. �a - 8Ob.

(Antla::o Lartro 13 de Halol

DR. AUlffiLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóatico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo

denals, câncer do estômago, are

çóes das vias biliares, rins!. e�c.
Aplica o Pneumo-tornx artífícial
para n tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas (j,urtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e R�lOS
Ultra Violeta. Infrazon-TerapIa
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Scbmidt
Dal! 9 às 12 brs., e das 14 às 17 brs

Telefone 1.475

-DR. REMIGIO
CLíNICA M�DICA

Moléstias Internas. de Senhoras e cri·

InQll9 em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"'eJipe Schmldt - Edif[c!o Amélia Neto.

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

SIDlIlNCIA: J Largo Benjamin
ConstQnte, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

elrurttta e Ortopedia. CUnlca fi Ctrorlrfa

do t.orRX. Part.08 fi doenÇ811 de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dicí
rlamente das 16 às 17 horas. RESIDlIlN·

ÇU: �te Alvim, 80, Fone '101.

Especialista em Doenças de Se11llO

ras - Vias Ur-mâr ías.
Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senl1oras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários.
trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

an exos (Ovár-ios, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os d is

túrbios da meustruação e da estertlt
dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrõle endoscépíco - Urctroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 1O,30 às 12

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

Fone: 1.663.

Residência
(Sobrado) .

- Rua Tiradentes 7

SE��AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, sào encontradas DOS balcões da

Casa 14NT ROSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

.............................._.........-----�

CréditoMútuo Predial
Prooretárlos - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAiOR

Herdeiro
Presuntivo
de Churchill

Mussolini chamou-lhe «o bôbomais
bem vestido da Europa»; mas não
será êle o próximo Primeiro Minis
tro da Inglaterra? Leia amovimen
tada biografia de Anthony Eden,
no número de SELECÕES para fe
vereiro. E, mais:
Sob as trevas de Paris. Duas
mulheres em luta com a Gestapo.
Comovente heroísmo de milhões
de pessoas das classes populares
francesas... Pág. 93.
A maior falca*rua da His
tória_ Lições da outra guerra
são advertências, hoje... Pág. 72.
Cinqüenta anos sem greve.
O que uma grande companhia
americana conseguiu «por se pre
ocupar com os homens das suas

oficinas» . .. Pág. 76.

Quem foi afinal que sesl
vou? Uma mulher e um menino
abandonados num bote ao sabor
das ondas... Pág. 79.

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

SELEÇÕ::S para FEVEREIRO

Muitas bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas c-s 1,00

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica

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

V ias urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e.

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vida1 Ramos, 66.

Fone 1067.

DR. SAULO RAMOS
1il8peclall.ta em moléstia! de senbo'llUl -

•

PartOll.

ALTA CIRURGIA ABnOMlNliL: eelô

mago. veslcnla, útero. ovãrlos. apêndice,
tnmore8. etc. - CIRURGIA PI,ASTICA

00 PERtNEO - Hérnias. hJdrocele. Vil

�icocele. Tratamento sem dor e operac;ão
de Uemorrolde8 e varizes - Fracturas:

aparelhos JIe 2"êsso. Opéra nos llospltal!r
de Florlan6pollll.

Praça Pereira e OUvelra, 10. FQue, 1.000.

Horl.rlm nU 14 li 10 huru, dlarlamepte.

BAR E ARMAZEM ORlrNT(

Acaba de sair "uco.- r_�'�S
Agora cr.$3,oo I'�""':����_.,..,!J

Icepresenuunte Gemi no Brasil:
FERNANDO CHINAGLH•

Rua do Rosario, 5.5-A - 2.° andar - Rio

De regresso de sua viageM,
o sr. dr. Savas Lacerda rea

briu sua clínica.
",......_-J"f.•_-.."\a. ...-_,.,_.._ .".� - - - - - - JIII\..-

Zoraide Silveira
E

zila Barbosa

Rua V. 11

CIRURGIÃS. DENTISTAS
Executam quaisquer serviços
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento. siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrodo].

PETISCOS - Roll-mops - Herrings Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinh as - Ovas de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Em padas

Salame - Peixe frito. etc et C.

-

A Agonia
da Jsma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita _

M�ndato - começa a circular no sangue,
IlhVland� os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em .pouco tempo é passive)
dorrntr bem,

_ resptrando livre e racilmente.
Mendaco alivia-o, mesmo que o mal seja

, antigo, porque dissolve e remove o rnucus
que obstrúe as vias respiratorías minando
a sua energia, arruinando sua �aúde, ra
zendo-o se n t

í

r- se prematuramente velho.
�endaco tem tido

_

tanto êxito quÇ. se ore
I ece com a garantia de dar ao -paciente
respiração livre e íacll rapidamente e com
�leto .alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. PeçB; .Mandaco, hoje mesmo, em

qualquer tarmácía. A nossa garantia é a
sua maior proteção,

" end a eo A�a�:�:.m
AGORA TAMBEM A CR $ 10,0 O

LjVRÕS._·&···&·&·
....&·&·�

USADOS
Compra e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico

logia, Matemática, Direito, En
genharia, Medicina, Topografia,
Cinematografia. Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

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

O.L.ROSA
Rua Deodoro. 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comemcrcdo em Madrí
a fundação do Fascisrno

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

DELOS E DEMAIS

HECCOES DO

COURO CADElUDO.

& o ESTADO Quarla.felra. '29 de Marco de 1944

PlllDiLll1
!IIIII[III

Berna, 29 (U. P.) - Chegou a Madri, o representante di
plomático do govêrno de Mussolini, o que indica o estabeleci
mento de relações diplomáticas entre a República Fascista e a

Espanha de Franco. Segundo a agência telegráfica suíça, o

aniversário da fundacão do Fascismo foi comemorado em Ma
drí, onde houve uma

�

reunião com a assistência de falangistas
espanhois e da colonia alemã. Falou na ocasião o professor
Montero Diaz da Universidade de Madrí, para exaltar a vida
e a obra de Mussolini.

TÔNICO.' C-\pILAR
POR EXCelÊNCIA

Bahia, 28 (Agência Vitória)
- Nas minas de Maravilha,
rica região surifera do interior
do Estado, acaba de ocorrer

vultoso desvio de ouro impor
tando o montante do prejnízo
em algumas centenas de mi
lhares de cruzeiros. O furto,
segundo informações colhidas
pela nossa reportagem, está
sendo praticado por uma qua
drilha disfarçada, que age nas

minas, sendo o plano de opera
ções dos larápios dirigido por
três irmãos negociantes em

Cahém.

S b· -I

\ Magnifica� o.l�gem. . oportunidadeA arrecadacão dos Sao FranCISCO da Calíforriia, Rio, 29 (A. N.) - Terá lu-

impostos nos Territõ- 2� (1!. P.). -1!m pavoroso in-
gar hoje e amanhã, na Facul- 510. Eustãsio, Abãde

rios recem-criados c�ndlO, cuja ongem .p�:�anece dade Nacional de Filosofia da Havia dois ou tres a!10s q�e
R· 28 (A N) O

.. amda envolta em misterio, des- Universidade do Brasil a pro- s. Columbano monge irlandês10 ..
- mmis- truí "N A t rda Ho 'I'

tro d� Fazenda comunicou ao I trul,�ul o l' eWd ms e md .

-

va escrita para as matrículas, ohe�ara, com alguns compa-
d J t· � ferê

,e oca iza o na zona o cais.
no 30 Programa Inter-Ameri.- nheíros, ao Franco Condadoa u� IÇ�, CgL1 .re ele�Cla alAté agora, crê-se ter sido, pro- cano de Treino de Aviacão Pa- (França) onde fundou o cele-

Tarr:�ta, �çao os lln�.osdos nos

Ivocado por sabotadores pois, t rocínadc pela adl11inistr'acão bre most�iro de Luxeuil. Entreern OIlOS recem-cna os, que tr ,
.

T tigi s d •
.. .

tT di
-

d d to-lei
encon raram \ es 1 10 e em- de Aeronáutica Civil e pelo 0·0- os primeiros naturais da erracom a expe içao o ecre 0- eII prego de gasolina ou querose � .

b

d' dmissã6269 d 16 d f ,', f' _ _.'

.

verrio norte-amertcano o ::lo que pe Iram a missao ao con-

�.. ,
.

e

t
:: everell� dn Ine. Alem dISSO, diversas pes- Proarama Inter Ameri�ano de vento achava-se um jovem de

o, e.�s ms ruço�sA �an a

alsllsôas viram .dois homens fasta- 'rrein� de AViação oferecerá 41 ótima's qualidades, de nome
expeorr, com UI gencia, pe a

rem se f'urtivamente do hotel ' .

d .'.

D·· t " G I d F d
-

, matrículas em treino avança- Eustásío. Des e os primetrosIre oria era a azen a.momentos antes de ser perce- .

. - . di d ida r Ii .. dNacionaL a situacâo dos con-I' .,. .

"
do de aviaçao nos Estados Um- las e sua VI a.re IgIOs.a e� o

tribuintes ficará 'inteiramente i b.ld? � mce!1dIO., O mlsteIlOS? dos, a brasileiros entre 20 e 28 exemplo das �als perfeIt�s �ll'-
normalizada 'jSmIstIO

esta aparenteme!1te u-

anos.ele idade. Onze dessas ma-Itudes. Mas, eIS que o pnncipe
.

ga�o: ?egundo as a�tondades trículas serão concedidas a pi-I Thierry expulsa a Columbano

O
•

ti, p�lIcla:s, a outros nao m.enos lotos e as 30 restantes a mecâ- do convento. Para não pôr em

S qUID Up 08 ;mlstenosos, que des�r:UIram nícos e técnicos ele aviacão. O perigo todo o mosteiro, s. Co-
�omprar na CASA MISCE

. . Icompletamente 11 hotéis de
govêrno norte-americano for- lumbano empreende uma vi�-LANEA é saber economizar. Buenos AIres, (U. PJ - FI- jOakland no sabado pas�ado. necerá aos detentores de bol- gem, acompanhado por Eustá-

O ""'nlversa"rio do nalmente poude o público de I' Preso o· a.....-Aor dri sas, transporte, morada, ali- sio e s. Galo. Enquanto esta-
U

Buenos Aires satisfazer sua
UI 'l7� _ vam na Suiça um falso mongePresidente Vargas I grande furto de 10las mentação, além ele 30 dólares

curiosid::-de de conhecer p�r
_

mensais. De várias partes (10 p�rturbou a ordem em Luxe-

Rio, 28 (A. N.) _ A Cruzada �otograflaS os �e�e?s bue��I-1 Rio, 28 (E.) _ Pelo investi- Brasil, têm chegado formulas UII. Af:o�a, COlum��o man�,a
Nacional de Educação vai co- I�nses, as. qua�s o�am �:mde- gador Justo Cordeiro de Mas-I preenchidas por jovens desejo- � Eus asio c�mo a a e para ta_·
memorar, pela segunda vez, o gues aos jornais pe o par as

Ica 'enhas foi preso ontem na sos de aproveitar essa maaní- m pouco empo a paz es a

crianças. Os cinco gemeos ofe-
.

r

d O idor
.

divid ·1 fica oportunidade
b

restabelecida. Eustásio não li-aniversário natancío do Pre-
recem um conjunto encanta- rua, o

.

UVI OI
.

o "m ,�VI �? I
.

mita sua atividade a Luxeuil.
sidente Getúlio Vargas. Como dor. O sr. Diligenti, expressou

Jose AleIXO: vulgo COll�ga" E'
·

d·.
r

I Quer converter os povos pa-no ano passado, faz público a
que com isso dava por termi- qua�d.o ofere.Cla a venda dlve�- In Ispensave [gãos do sul da Alemanha e che-todos os brasileiros, que os te- nada qualquer ligação com os sas ]OIaS, o�Jetos �stes .que fi-

I Ri.o, 20 (A. N.) - Comuni- gou a levar a luz do Evangelholegramas de felicitações ao
representantes da imprensa, cou esclarecido. terem s:d� f�r- I cam de Washington que o prc-I até os povos da Bavária. Não

chefe da Nação, no dia 19 de
pois deseja manter sua auto- t::-dos pelo m�smo da resI���-1 sidente da Junta de Produção faltavam ao santo as provaabril, r�verte�ão em benefí.cio nomia familiar e presservar os era do d::. �oao :S�az Pereira Bélica dos Estados Unidos, re- ções. Calúnias e ataques con

do. f�nf1o nacional _9-0 en�mo meninos dos inconvenientes da Gomes, a lua lVIlgue� de Le-
ferindo-se mais uma vez à im- tra seu convento se levanta

primarro, a que serao destina- excessiva popularidade. Entre- n�os El· 70, tudo avalíado em
portãncia da contrihuição de ramo E tendo vencido estas di-

das as taxas pagas pela� refe-Imentes soube-se por novas de- cerca de Cr$ 70.000.00.
cristais de rocha elo Brasil ao ficuldades caiu numa graveridas mensagens Tao sínzela I _' ,

.

• . "
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t

.

't"
b

h
claracoes da parteira, de outro CASA MISCELANEA, distri- esforço ele guerra, declarou que doença que levou seu corpo ao _

dquaCn o sIdmPNa IC� clamdpaEndUa detalhe interessante e real- buidora dos Rádios R. C. A o quartzo é indispensável is túmulo, em 625.
a ruza a aCIOna e -

t b
.

t
'

q e f' d'
. -

d- .

d ·t
men e assom rosa, IS o e, u Victor, Vávulas e Dsicos. orcas arma as e Ja nao po e

caçato, vIsaIn °b aOd apr10fvebI t3:- os cinco gemeos pesavam em R ser' considerado como material
meno pea O ra e a a eI- .

t ., d
ua Trajano, 12.

.

-' .

I d d s conJun o, ao VII ao mun o, na- de segunda categona.zaçao nac�ona, �s gr�n e
da menos de 15 quilos. l-nunda�a-o emdemonstraçoes de SImpatIa e .------------- \I

entusiasmo que desperta a da- Concessão B I H· tt� do natalício do chefe da Na- de tran$portes e o Oflzon e
çao, :rem recebendo numerosas Rio, 28 (E.) _ Por aviso, o F�io, 28 (E.) - Ascendem a

ad�so�s de �odos os _pont?s d� ministro da Guerra autorizou I ma�s .de 200 mil cruzeir�s os

palS, mcluslVe, .de Olt.O mter
a concessão de transporte de 1 preJ�llzos causados pela ll1un

ventores fede:-als, maIS �� d�- regresso á séde do domicílio � �açao em .Be�o Honzonte. A_s�eI?-tos prefeIt�s _
mumclpals, que o oficial tinha ao ser con-

.

aguas atmgu'am estabelecI
mumera? assocIaç,o�s de clas-

vocado, quando licenciado por �en�o� comerciais e casas resi
se e entIdades partIculares. motivo independente de sua d�nClaIS no trech? compreen-

Melhor que O pinho vontade, bem como á sua famí- dldo entre a avemda Pedro �I
á lia, desde que esta o tenha e .as ruas paquequer e Maua. O Qua tel Gen Ido. p�ran acompanhado com transporte FIcaram tampem m�ndadas as

r era

R�O, 29 (A. N). - Um ves-
requisitado pelo Ministério da ruas Professor MoraIs e Santa de Rommel

pertmo local nottcIOu que o se- Guerra Rita Durão. Londres, 28 (U. P.) - A
nhor Antônio Leone, funcioná-

.

agência holandesa "Aneta" ,

rio do Arquivo da Marinha de Taxas "an"eladas MISTERIOSA anunciou que o marechal Rom-
Guerra e químico, acaba de re- V V ENfERMIDADE mel estabeleceu seu Q. G. na

velar que descobriu, no caule São Paulo, 29 (A. N.) - A Washington, 28 (U. P.) cidade de Breda, Holanda e que
da bananeira, uma celulose decisão elo sr. João Carlos Vi- Misteriosa enfermidade, apa- muitos edifícios foram requisi
melhor elo que a do próprio pi- tal, presidente dç> Instituto de rentemente causada por ali-! tados para dar alojamento às
nho do Paraná, com a vanta- Resseguros, manelando que

I
mentos deteriorados esten- tropas que se encontram na po

gem de q.ue a bananeira, 6 me: fo�s�m .canceladas .as ta�as deu-s: a lp.OO� habita'ntes des- voação. Aquela agênCia tam
ses depOl� de plantada, .estal adICIOnaIs que havlam, s:do i te paIS, tres �II dos quais estão bém revelou que os habitantes
desenvolvlda e produzmdo adotadas por aquele orgao, I acamados. Ate o momento não de Breda. são obrigados a tra.
a.quela matéria prima precio� para os prêmios de seguros da houve casos fatais. Os médi- balhar na construção de forti.
sissima, ao passo que o pinho safra de 1943, teve a mais vi-: cos dos laboratórios bromato- ficações, enquanto os têutos Aqu-i-não é novidadeleva 12 anos para produzir. O, va e simpática repercussão nOS logicos investigam a causa, continuam reforçando a "Mu-
sr. Leone, que vai fazer um 1'€-;meios algodoeiros de São Pan-· examinando principalmente ralha do Atlântico" em terras Rio, 29 (A. N.) - InfoJ'llla-

latório ao govêrno nêsse senti-I lo.
I frutas e legumes. dos Países Baixos. se que o "aparelho de conen te

do, fez a descoherta por acaso, cerebral", destinado a ver o

quando investigava no sentido
.

Na-o autorl·ZOU o cérebro por dentro, de que
dum melhor aproveitamento da fala a Reuters como uma gran-
fibra. da bananeira. S Â... NGT T�NOL Washington, 29 (U. P.) de novidade descoberta em

____ ....l..\.. � O secretário de Estado confir- Londres, já está sendo usado,
CamIsas, Gravatas, Pijames Contém oito elementos to'"n"cos

mou a imprensa que o embai- há 2 anos, no Brasil, no Insti-
Meiasdas melhores, pelos me- xac10r norte-americano Hayes tuto de Psicologia da Universi�
nores preços s6 na CASA MIS' Fósforo, Cálc:o, Vanadato e permanecerá em Madrí. Cor- dade do Brasil, onde seu dire-
CILI\NEA -Rua TraiaM, 12 Arseniato de deU HuU não autorizou as ver- tor, o professor Jaime Grabois,

sões de que seu representante o maneja diariamente.Aero-Clube de Sódio. etc. estava prestes a ser removido H - .... - - - - - - - - - - - - - - - -�

S��r�!rl1'l�a!:rcii�:OS, na se- 08 Pálidos, Dep�uperf1dos,
de Madri. Müliôhàlgôdaó

de do Aéro-Clube de Santa Ca- Esgotados. Anêmicos, Derrubaram 42 São Paulo, 29 (A. N.) - Cel'�
tarina realizar-se-á hoj,e, uma Magros, Mães Que Criam, aparelhos ca de 13 mil fardos de algodão,
reunião dos Presidentes dos 1 Critlnças Raquíticas rece- Londres, (U. P.) -- Informa- com o peso aproximado de 2
.A�éro-Clubes dos Municípios do I berão a tonificação geral ções oficiais, indicam que os milhões e 730 mil quílos.
Estado, que será presidida pelo do organismo com o aparelhos norte�americanos aguardam, em vários depositos
sr. major-aviador engenheiro

I
���iiS��;;:' ...._"":': que atacaram ontem o territó- ele Marília, neste Estado, con-

Mendes Silva, representante rio do Reich derrubaram 42 siderado o maior centro algo-
do Ministério da Aeronáutica aparelhos inimigos. As perdas doiero sul-americano, OpOl'tu-
junto a Escola Técnica de Avia� estadunidenses limitaram*se a nidade de embarque para esta
ção �m São Paulo, __.......,..., --- .:. 10 j1viões. capital.

Desvio de ouro
o santo do dia

li: MAIS Q_UE Ulf
NOME, E UM
II)[BOLOI
--

l'ODEROSO A.UXl-
LIAR NO TRAT .....-

MENTO DA

Com a Inspetoria
de Veículos

Há muitas irregularidades que
se cometem na questão do trans

porte coleCivo, mas a de hoje pela
manhã merece plenamente O aten

ção da Repartição a que está afeta
') tráfego de vefculos. mesmo pO,r.
que, cometida por um guarda. As
8 horas. um ônibus da linh'l. João
Pessôa-Florianópolis, deixou' «o pon
to» e, logo na primeira para.da,
completou os «dez em pé». Por
tanto, de acôrdo com determinação
da Inspetoria de Veículos, nenhum
passageiro mais seria transportado
para a cidade, naquela viagem.
No entanto, quando o ônibus en

trava na rua Nereu Ramos, pa
rando-o, o guarda de trânsito Al
tino de tal fez embarcar mais 5
passageiros, por sua própria conta
e risco.
Ora, quando os motoristas da

quela linha deixam, no extremo da
mesma, passageiros que têm ho·
rá io de trabalho, não é direito
que, por exibicionismo de auto

ridade, um guarda venha cometer

irregularidade como a acima rela
toda e que clama por enérgicas
provic & ....ciaa. Porque, afinal, são
10 ou 15 «de pé»?

•
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