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I J iMOSCOU, 30 (U� P.) -�- SABE-SE QUE OS ALErJlÃES E OS SEUS 5 o, ·�Iv> S,,·
NOS BALCÃS SOFRERAM CÊRCA DE 13 MILHÕES DE BAIXAS, ENT "�;'M�,��:i
TOS, FERIDOS E INVALIDOS, DESDE QUE ATACARAM A RÚSSIA} EM 22 DE

JUNHO DE 1941.

Londrês, 29 (U. P.) - IiSud� exclusivamente pelos america-I· Acrescenta: "Não está escla

nay Observer" publica desta- nos, ficando a Alemanha oci-[ recido se cada ocupante fica
damente os principais pontos dental e setentrional, a oeste rá com liberdade de agir, se

O sr. flores da Cunha de um plano a curto prazo que,! do Oder, assim como uma par- gundo uma política propria
no gabiftete do mi- ao que se diz, foi concluido en- te da Alemanh:a central, sob dentro de sua esfera, ou de

nls IrO da Guerr a i tre Churchil!, Roosevelt, e St�- controle exclu?IVO da, Inglater- verá ser observada uma políti-
O 'ministro da Guerra rece-: lin, em Teera, para a ?cupaçao ra; �� - Be�'hm sera ocupada ca única.

beu na manhão de sábado ul�;i- da Alemanha. p�los all�dos. . p,?r �or��s mlxtas das tres po

mo, em demorada conferêncla,' lU - Os hmrte� oCldentals tencras.

o sr. Flores da Cunha, ex-go-, da zon[l. de ocupaçao russa cor

ve1'l1ador do R. Grande do Sul, 'rerão ao longo do aI"!-gulo reto

que há poucos dias ali tambem formado pelo DanublO com o

estivera, igualmente, em lon- prolongamento d� Oder pa�a. o
ga conferência com o general sul; 2u - A BaVle}a, Saxoma

�urico Dutra, e Wurtemqe;r� $e,r[l.O ocups,dos

o que os médicos
\

responderam
Rio, 30 (A. N.) - o centro

de Estudos, da Santa Casa de
Misericórdia do Rio instituição
que promove anualmente cur

sos ele aperfeiçoamento para.
médicos elo interior,

-

mediante
o sistema de "bôlsas" com o

custeio de viagem, hospeda
gelll etc., acaba de concluir in
teressante inquérito, feito por
circulares expedidas a 10 mil
médicos do Brasil. Nessa cir
cular a pergunta principal era
a seguinte: "Qual o apertei
çoamento ou especialidade que
o colega mais precisa?". As

respostas variaram pouco. A
maioria respondeu: Oftalmolo
gia. Seguiu-se, em ordem, 0(.0-

rino-Iaringologia, obstetrícia e

ginecologia.

Possível reedlcão
de stalingrado
Moscou, 30 (U. P.) - Pros

segue de modo fulminante a

marcha das fôrças do general
Maltriovski, em direção a Odes

sa, que ficou seriamente expos
ta depois da queda de Niko
laiev. Os alemães são empur
rados para a zona de Oelessa
como se fossem manadas de

gado e tudo indica que nas vi

zinhanças daquela cidade en

con trarão os boches um mata

douro modelo. É que- numero
sas colunas russas que avan

çaram para o oéste desviaram
seu rumo para o sul, em d ire
cão ao mar Negro, com o eví
cIente propósito de levan tal'
111l1a parede de aço à retaguar
da das guarnições nazistas. As

sim, enquanto Malinovski vem

pelo léste, as fôrças de Konev
tentarão levantar uma barrei
ra aquém de Odessa, 'afim-de
cortar a retirada do nunugo
Se tal movimento tiver êxito,
terá a batalha de Odessa um

epilogo tão trágico como o de

Stalingrado.

Vai estudar a produ
�âo de penicilina
Rio, 30 (A. No) - Seguiram

ontem para Miami os drs. Ni
canor Botafogo Gonçalves, di
retor do Laboratório de Produ
tos Terapêuticos da Prefeitura,
e. Osvaldo Cruz Filho, bacterio
logista do Instituto Osvaldo
Cruz, que vão realizar estudos,
nos mais importantes centi os
cíentíficos dos Estados Unidos,
('111 tôrno da penicilina, visan
do incrementar a produção do
)'(�fel'ido preparado.

Nas ruas de Vernauti
l\foscou, 30 (U. P.) - As

f('I'(,!lIs 110 marechal Zukoy, for
ci11Hlo o do Prut atacam os su

búrbios M Cel'nauH, em cu.ias
:ruas estão lutando ferozmente.
N a parte ('entraI do rio .Bug, a

sudoc-'ste de Pel'vomisk, os 1'U"

sos ('outinuaram seu aYall�O e

recapturaram 40 localirl;ídes
inimiga s a sl1doéste de (lera
nauti.

•

I
-_ .._-_._-----------_. --------------

Regressou a

Washington
Rio, 29 (A. N.) - Via alérea,

regressou aos Estados Unidos
o senhor Howard Lydecer, co

nhecido cinematografista ame

ricano, especialista em compo
sição de efeitos especiais em

cinematografia. O referido
técnico encontrava-se entre

IH. 9072
nós desde princípios de março
último, colhendo cenas destí

.---------- nadas ao filme "Brasil", que
está sendo rodado nos estúdios
da produtora norte-americana
Republic Pictures.

o
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o sr, Churchíll a:meaça: demitir-se
sérlíl ameaça do prhneíro ministro. Um
memhro da Câmara chegou a ponderar
(I ue fi votação de um projeto de ordem in
terna não podia, de modo algum, implicar
na falta de confiança no g'oyêl'no em ques
tões g'el'ais, sobretudo no que diz respeito
ao esforço de guerras mas Churehifl repli
cou: "Xn Inglaterra, é realmente ímpos
síve] fazeI' distinção Nitre votações de
problemas internos e votações sôbre polí
tica geral da guerra ", A opiníão unaníme
c-' flue Churehil'l não admíte desunião na

elonal de qualquer espécie, acreditando-se
que com a sua atltude couseguíu dominar
a rebeldia parlameutar, reafirmando sua

autoridade sôbre o Parlamento, quando se

aproxima a hora da invasão da Europa.

Londres, ao (e. P,) - Winston Chur
chíll fi meacn a, Câmara eorn It sua demis
são e li. de todo o g'ahinete se aquela Cusn
do Parlamento não modificar sua atitude
de reheldla em relação à política interna.
A crise apresentou-se quando se votava o

projeto de salários (los professores. Chur
chlll declarou, então, que se na próxima
sessão o Parlamento não eliminasse a

emenda, que conslderava ofensiva para
seu govêrno, êle pedfrfa demissão. O pri
meiro mlnístro afirma que, numa fnse tão

grave como a presente não 1)011e haver a

menor dúvida de flue os Comm)s apoiam o

gOVêl'IlO. Os meios parlamentares estão

realmente atônitos diante (la círcunstân
ela at., certo ponto triyifll, que motivou a

.

Comércio ilícito
de troco

São Paulo, 29 (A. N.) - Em
vista da falta de moedas diví
sionárias de que se ressente no

momento o comércio varejista
desta capital, o Sindicato dos
Lojistas do Comércio de São
Paulo, solicitou providências
junto ao Delegado Fiscal em

São Paulo e às Federações de
Comércio. Em resposta, o De
legado Fiscal comunicou àque
las entidades haver solicitado
ao Interventor Federal e à Se
cretaria de Segurança Pública,
providências no sentido de su

primir o comércio ilícito de
troco.

Importante IProteção aos ,Em ação os
realização garimpeiros «M:ustangs»
João Pessoa, 29 (A. N.) Ri 28 (/\ N) E

.

't Londres. 30 (U. P.) - Aviões
Uma das mais importantes \'10, •.. ,-- "Y?o vu u-

"Mustang", - os mais rápidos
, l'

-

d
o

t ventor R'ul' de do que se esta verificando aviões do mundo _ da 9a Fôr-I eanzaçoes o in er

I com referência á situação dos
Carneiro a ser inaugurada no

.,0
"

f
o

d ue ça Aérea americana, atacaram
aniversário do presidente Var- g�Ilmpello� e aisca ores, q. o centro ferroviário alemão de

gas, é a estação termal do Bre- �ao su!=,metrdos a,u� ::rerdadel- Creil, na França. Esta é a pri
jo das Freiras, situado no alto �o �e!5l;ne de :scra:'ldao l?elos meira vez que aviões mistos
sertão. A referida estação é individues por.tadores <;le llce�- em operações na Europa. No
acessível a quase todos os Es- ça para pesquisas e se ly?P:OVl- Mediterrâneo, êsses aviões vêm
tados do nordéste.

sam exploradores da� jazidas. operando há já algum tempo.obtendo lucros que vao a Cr$
I

.

Virà a seu tempo :��rOg���2'���vi;:�ia�e oto�� A letana Jugoeslavia
São Paulo, 29 (A. N.) - Pro- nistério da Agricultura. Dessa Londres, 30 (U. P.) - Con-

cedente do Rio de Janeiro, che- forma, serão assegurados aos tinua sangrenta como sempre a

o-ou o parlamentar britânico garimpeiros e faiscadores to- luta entre alemães e jugoesla
Leslie Burgin, que realizou dos os direitos que resultarem vos. Na última jornada, os lla

conferência nos salões do São Ida seu esfôrço n� b.us�a do zistas conseguiram ocupar as São Paulo, 29 (A. N.) - O
Paulo Atlético Clube, sôbre a ,ouro e outros mmerios pre- ilhas de Rab, empregando no Centro "XI de Agosto" reali

guerra. Falou sôbre a Rússia, lciosos. ataque poderosas fôrças apoia- zou, ontem, no salão da Facul

elogiando os es�ol'çOS do povo Com rar na CASA MISCE ?as pela aviação. A g.ual'nição dade de Direito, sessão solene,
russo, que têm SIdo grande des- LÂNEAP, b

. jugoeslava daquela Ilha era para homenagear 15 acadêmí-
d

.

1 ilít
e sa er econormzar . .

duzíd daí
N cos de Direito con cadogastador o potencia mi 1 ar muito re UZl a e ai nao ter vo s e

alemão. Aludiu aos Estados n -

-.- podido resistir ao assalto na- que partirão integrando o Cor-

Unidos com sua fabricação de renlCI IDa zista. Na Itália, segundo infor- po Expedicionário Brasileiro.

armamentos e sôbre a Ingla- Rio, 29 (A. N.) - Reuniu-se mam do Q. G. aliado, os anglo- A solenidade foi presidida pelo
terra com seus avioes e sua a Comissão Nacional de peni-I americanos resolveram retirar- professor Jorge Americano,
Esquadra. Sôbre a segunda cilina, que estudou o problema se de suas posições de ataque reitor da Universidad� de São

frente, disse que ela virá a seu de incentivo à produção da pe- na colina de Cassino, Esta in-I Paulo. Durante a sessao foram

tempo e que tudo está prepa- nicilina, contrôle e produção formação indica que foram I entregues duas flamulas dos

rado para a arrancada final de cada laboratório que se pro- abandonadas as esperanças de I soldad9s:estudantes, tendo fa

dos exércitos da Liberdade. puzer a fabricá-la, obtenção de desalojar os alemães da localí- lado varIOS oradores.

Durante a invasão, a Inglater- enfermeiras e hospitais para c1ade de Cassino, bem como do

S á -t-·-d------ra ficará isolada eornpletamen- melhor verificar os resultados mosteiro dos Beneditinos, tão er OlaD I a
te do resto do mundo, se�do da yenicilina nasio:lal, verití- c:do quanto se esperava. C(�n-, Rio, 29 (A. N.) - A Polícia
cortadas todas as COl11Ul1lca- caçao dos prognósticos, desde tínua, no entanto, com os Alia- Municipal carioca que pelo
ções com o exterior, atím-de- já, por médicos de confiança dos, uma posição ao norte de primitivo projeto' da reforma
-que o inimigo, sempre vigi- i da Comissão e o estabelecimen- Cassino que dá acesso ao m08- da Polícia Civil estava conde
lante, não venha a ter a menor' to duma escola de prioridades teiro cujas linhas foram ontem nada a desaparecer será man

informação sôbr� o moVimen-: das moléstias e os. �a.sos que atacadas pel.os morteiros dos tida, atendendo-se � que a pre-
to das tropas alladas. devem receber pemcllma. tanques nazIstas. I f�itura necessita de seus sera

plano de ocupação da Alemanha F;;�m multados

Acadêmicos
convocados

o
Rio, 29 (A. N.) - Só agora

o Tri_bunal Marítimo julgou a

catastrófe do vapor amazonen
se que afundara com toda a,

carga e pasageiros nas aguas
do Amazonas, resultando 11101'
rer 14 passageiros e 4 tripulan
tes. O Tribunal considerou que
os únicos responsáveis eram o'

comandante, capitão Dionísio
Martins Costa, e o fretador,
Amador Wadiltrs Kouri, sendo.
o primeiro multado em 1.375
cruzeiros e o segundo em ...•

13.75Q çru,�f;lirQ�, " �--.;T'� .

Quanto à ocupação da Aus
tria ter-se-ia encarado de prin

O redator acrescentou que cípio a ocupação americana,
desde Teerã foram discutidos - mas êsse plano foi modifi
os pormenores deste plano pe- cada, estando assente a ocupa
los ministérios das relações ex- ção mixta anglo-americano-
t�r.i9res, russa,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, ..-. .... A imprensa católica
inglesa e os ataques
sovjéU�os iZO

VaUcano
Os artigos publicados pelo

órgão soviéticos "Isvestia" �cu
sando a. Santa Sé de patroci
nar a difusão do fascismo na
Europa e no mundo inteiro
não despertaram um eco ime�
diato, na Grã-Bretanha, senão
nos periódicos católicos.
Com admirável prontidão e

unanimidade, "The Tablet", a
centenária revista semanal de
Londres, e os hebdomadários
"The Catholic Herald", "The
Universe" e "Catholic Times"
puzeram em relevo a incrível
enormidade dos insensatos ata
ques do redator da "Isvestia".
Em vista do silêncio da im

prensa leiga os mencionados
periódicos protestaram ener

gicamente, O mais difundido
deles, "The Universe", obser
va: "As interpretações errô
neas do que tem sido a políti
ca da Santa Sé e que, agora,
são renovadas, foram por nós
tantas vezes refutadas que nos

quer parecer inutel rebatê-as
de novo. Bastante conhecemos

ALIMENTOS CONCEBIDOS tes riram-se deles. Aqueles ho- homem que deu a informação. a diplomacia soviética para
PROPOSITAMENTE PARA mens não eram considerados I "Brigávamos entre nós. para não ignorar que para ela o que

guerra
Charles Sismondi

MATAR, AOS POUCOS OS prisioneiros de guerra e sim co-
I
termos a oportunidade de fa- se diz é menos importante do

PRISIONEIROS DE CAMPOS mo "amotinados" dentro do zer desse grupo que se encarre- que o fim que visa. O menos
(Exclusividade do CEC para DE CONCENTRAÇÃO exército alemão., Tinham sido I gava de enterra:' os mortos. que se .pode _afirmar é qu� _ao ���:r��' _ Falando sôbre os Por Thomaz R. Henry enviados para leste, afim de: Chegávamos ate a ficar de- I

"Isvestía" nao tem descnçao
(Copyrígth da Inter-Ameri- constituírem um batalhão de cepcionados quando nos ínfor- esquadrinhando a história dos

preparativos monumentais que
cana). trabalhadores. Foram interna- mavam que apenas uns poucos. últimos anos. Ninguem tem

se processam na Grã-Bretanha
Londres, março _ Os ale- dos, nesse campo de concentra- haviam falecidos durante a maior razão de que ela de es

para desfechar a grande iuva-
mães não puderam manter ção. em Maio do ano passado. noite. Isso significava menos [quecer a história recente ... "

são contra o continente ele Hi- O beri-beri e outras entermída- uma oportunídade para se I Expressões igualmente fir-
. .

d oculto o sinistro plano de que -

tler, srr Grigg, mtnistro a - des logo apareceram. O cabelo obter mais algumas extra de'me usou o "Catholic Herald".
Guerra da Inglaterra, declarou lançaran.1 I�ao, nos campos. de I< � concentracão p ruI dos prisioneiros caiu e os seus 'pão". o semánário mais cotado. Es-

d m os do que seis 1 •
a a o amq 1 a-

I��l�'�i�h:S q��dradas de tel'l'-i�ln:ent?, por iD�nição, dos pri- COl'pOS se cobriam de chagas.] Esta situação se prolongoUlcreve: "Para lançar um forte

té " b -Itâníco encontram-se ,�I�ne.Iros de paI�es ocupados ou entretanto, continuavam vi- até fins de Outubro, disse o ataque contra a Santa Sé. os

OllO, 11
.

jmImIgOs
do EIXO torturan- vendo. holandês que nos trouxe a in- 'diários soviéticos "Isvestia" e

em pe de gue�ra para servrrem
do-os com uma 'alimentacão O regime alimentar, que se formação. Duzentos dos 600 "Estrela Vermelha" esperaram

aos preparativos da gran?e completamente desprovida
•

de lhes dava, tinha por finalidade prisioneiros morreram. o momento em Roma pode tor-

ofe�siva contra a Europ�., Sao I vitamina. Essa. informacão mantê-los vivos para que 80- Então, o comandante do nar-se campo de batalha,-\
mais ou menos 9.654 qUl�O�l1?-, chegou ao conhecimento do g'o- fressem todos os efeitos do campo de concentração, um achando-se em perigo a segu
tros quadrados

_

de terl'lto�lO I vêrno holandês instalado nes- aniquilamento por falta de vi- médico sadista, que havia in-li rança pessoal do Sumo Ponti
que re_presentar�o o ��ampollm ta capital, cou{ minuciosidade taminas. ventado êsse método de tortu- fíce como dos que o rodeiam.
da maior operaçao bélica de to-j de detalhes, devido a rede de Só em princípios de Setem- ra, foi transferido para outro:A natureza da ideologia e da
das as guerras. Segundo de;la- i comunicacões que permite bro, segundo essa informação, posto e o novo comandante 01'- 'constituição soviéticas formam.
rou .0 ,n�inistro da Gue!'l'a, es�e I

manter cônta�to com os "cons- é qt:e começaram a morrer. denou imediatamente outro re-
I sob muitos pontos de vista, um

ternton_o conquanto ainda nao IIPiradores", que se encontram E.ntao: em virtu�e da falta de gime alimentar; melhora:t;t�o-o dos sectores menos. autorizadostenha SIdo t�t�lmente fec}1ado na Holanda. As vítimas foram vitaminas nos alimentos, mor- do ponto de VIsta nutritivo, ! para atacar a Igreja sob o pre
�o tráfego CIVIl, o poderá s�r 1600 sub-oficias do exército ho-I riam uns duzentos por mês. A embora n�o tivess� au::nentad.o text,� de ela favorecer o íascis-

a. qualquer momento sem �r�-Ilandês, que estavam num cam-I um deles que se ofereceu para em quantidade. Nao 80 autori- mo.
.. .

v�o aVISO,,, be� como � yroIbl- i po de prisioneiros, na Tchecos- ent�rrar um dos seus compa- zou aos home_!ls a comer verdu-] O "�athohc Times" se exp�I
çao de trânsito dos C�VIS nasllavaquia. Cada homem recebia nheíros, deram 100 gramas ex-tras. como ate conseguiu algu- me aSSIm: "Provavelmente nao

composições rerrovíártas nesse I

diariamente 300 gramas de tra de pão. "Convertemo-nos mas das mais uteis ao organís- é uma simples coincidência o {
setor. As PEelimina�és medid�B pão e pouco mais de um litro em bestas selvagens", disse o mo, para esses prisioneiros. I fat� de a União.Soviética ago-

.

de suspensao das viagens par a
I de agua. Davam-lhe, ainda, ra runtar o Vaticano aos

.

de-
a Irlanda representam como umas gotas de vinagre e umas mais brancos de suas miras.

que u.m prenuncio de que
..

se fatias de pepino dôce, talvez :-e" _ � As acu�ações _

serão to�adas
aproxima o momen�o decisivo com o intuito preconcebido de : .' ,I em cons!d.eraçao em ambientes
desta guerra, ou seja o salto lhes despertar o apetite, com o "

$ 0'$:
pouco senos ou por gente de

sôbre a Europa nazista. 0, fe-
i

proposito de aumentar ainda a : '� [' _ I, u_?1 serviçal. despud.or por ra-

ch�Te.nto ,dess� grande �r.ea tortura dessas rações insufi-: 1
" \ í

'

I
i
zoes d� ant�clen�ahsE110 de to-

brltântca e previsto pelo

m11118-II, cientes. No acampamento ha-, :
'

\ _
.

.
.

. da a cor. N�o deixarão de ob-
tro da G�e.rl'a d.a Inglaterr.a, via duas árvores. Em poucas: I s�rvar os leltor�s que a tenta�
para o pro�lll:o dIa 1° de abnl. semanas, segundo o homem: CONTINENTAL I tIva de. desacre�ltar a Santa Se
Isso tudo mdICa que nos pro- que deu essas informações e. • se reallza em vesperas da bata-
ximos dois meses muitos acon-I que conseguiu escapar, todas: : lha de Roma. Para �emonstral'
tecime:r:to� militares de grande as suas folhas verdes haviam: As mais famosas músicas, com os mais : a falta ,de todo escrupulo que
importancIa �o cenário da sido comidas pelos presos e lo� : f � : c::raterIza este �taque b��t.a
guerra poderao ocorrer, ?S go que acabaram as folhas, pu- :

amosos artIStas.
: dizer que os escrItores sov:cetI-

quais por certo representarao zeram-se a comer a casca. Tan- o ÚLTIMAS NOVIDADES .. cos querem dar como prova da

um papel preponde,ra:lte na to as folhas como a casca COl1- I
N AD IOLAR

: cumpl�cidade da Santa Sé com

derrota total dos exerCItas na- tinham alguma cousa de que ,8
"

a Dll )"10
• o fasCismo a Concordata de

zistas e libertação completa necessitavam o.S prisioneiros \ : �,
'

,

lf : Pio XI celebrada com o Estado
dos países escravisados no só- que sentiam uma fome insa� I Rua Trajano, 6 : Itali��o".. , .

lo europeu. ciável. Quando essa fonte de e : (NotIcIano Catollco Interna-
alimento se acabou. pa�savam :•••••ooe.o ClIf••C",.MI._el!l �_.......:. ci9��D ft .. • • • � a _ ••• ...,
a cabeça por baixo da cerca de rio Oh ••• - • d - •••,.,........,. - •• <Cu -

arame, que circunda o acam- Máquina Singerpamento. para comer a herva BAR E ARMRZEM a R' , [ NTf
Vende·se uma Máquina Singel'de

verde. Em poucos dias, toda a II fi J.I pé, com cinco gavetas, não borda,
vegetação que havia, a um pal- antiga e bem conservada. Tratar

mo de distância, tinha sido de- na rua Conselheiro Mafra, n. 134.

varada até às raizes, como se Rua V. Meireles, 11 6 v. 3
� �#

por aU tivesse passado un1 re- "A Bandell'a Nacional quando em pré'"

banho. Os prisioneiros tOl'tura- PETISCOS -- Roll-mops - Hel'rings - Pic,kles - Cama. r:';�t�ãda h��':�����!� I�ol�'di,.;a� ��:II�� �:
dos pediram aos seus gu.ardas

I rões.
recheados - Sandwich.s - Cebolinh as - Ovos de testa da coluua. se houve,' outra bandel·

d "a; à frente e ao centro da testa (Ia co-

para que lhes dessem maIS her� tainha fuma as - PernIl - Posteis - Empadas _ tuna, dois metros adiante da lluha pela8

d f Ih r 'm es S p' f' demais formadas, se concorrerem trê.
vas ver es ou o as, po e - afame - ence rIto. etc. etc. ,," m"l� bandeiras". (Deocreto-Iel n. 4.545,

Novo meio de tortura inventado por um
médico sadista alemão

o ESTADO
Diário Vespertino

HEROI DO AR - o tte. Kenneth A. Walsh, do corpo de infan
taria da marinha dos Estados Unidos, tem a seu crédito a des
truição de vinte aparelhos japoneses. recebe na Cosa Branca,
das mãos do presidente Roosevelt, a Medalha de Honra do Con
gresso. No centro, o almirante King, comandante da Esquadra

dos EE. UU. (Fóto da Inter-Amerdcunc].
._-------------

Redação e Oficina! 1
rua João Pinto n,!) 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano CrI
Semestre CrI
Trimestre Cr'
Mês Cr$
Número avulso CrI

No Inierior:
Cri
Cr$
Cri

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

Dr. ALEXAN,DRE DE
MATTOS

(IRURGIÃO DENTISTA

80,00
45,00
25.00

I"nõncios mediante eontráto

Ano

Semestre
Trtmestre

Os orilllnals, mesmo não pn
blicadoa. oio serão devolvj.

dos.

A direção 060 se responsa
biliza pelos conceitos emitio

doa nOI artigo. ..aioadOl

Cons. Rua Nunes Machado
n , 7 -- (Edificio S. Francisco).

Consultas diariamente
do.s duas às 7 horas.

l,lVROS
USADQS

Compro e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

oz ia, Matemática. Direito. En
'�'nll;ri8, Medicina, Topografia,
:::inematog! afia, E'etricldade,
Rádio. Navegação Marítima e

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

O.L.ROSA
Rua Deodoro, 33

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran·
de sortimento de casemiras, riscados, bx4ns
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai'J.tes, que recebe dhetamente das

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

,visita antes de efetuarem 8 uas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

, .

. \

Seis mil milhas britâ·
nicas em pé de

ALVARO RAMOS
CIRURG lÃ0-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Quem sonegar informaç6es • Es
tatistica Militar, trabalha em pr6)
ctlll país inimigo. E, neB88 eaao,
será julgado, militarmente. como

l.nimil'o do BraaU (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aguavtlem as "Doideiras" ae Abvil
das

Casas Pernambucanas

Fazem aDOS hoje:
A sra. Fiorita Silveira Fernandes;
a sr-i to.. Maria de Sousa, visita

dora do D,S.P,;
os srs : Tomaz Chaves, funcio

nário federal, João Clím'aco Lopes
e Pedro do Amoral e Silvo;

Em cada 10 anos surge um

as meninas DaIva Ivete Brei- filme que torna-se o maior de
geron, Entrudina dos Passos Silva todos. No decênio 1920 a 1930
e Ivete Silva; êste filme foi "Miguel Stro-O 'I'amandaré exeursíounrá a

lias
meninos Mário Celso de AI- �

Brusque meida e Carlos Alberto Knoll; goff"; depois, de 1931 a 1940

Retribuindo a visita há me-
o jovem João Faraco, foi novamente "Miguel Stro-

ses, pelo E. C, Brusquense, a I I tít t H' t
- . A? tentar. es�uivar-8e às, d�terml'l

goff", feito nos Estados Uni-
,

ns I U O IS OrlCO aacoes dos o rzaos de Estatística Mi- dos O honroso titulo de "O
esta Capital o clube do dr. Jo- I À h d t :'

. .' ,.

' s oras ocos ume, reurre-ae íf.ar, orna pessoa revela o que é: n1alor entre todos os filmes" ,

se da Luz Fontes, excurSlonara 'hoje. em sessão ordinária, o Ins- mmig o do Brasil. E para os Inimt- '. ,

na primeira quinzena de. abril
tituto Histórico e Geográfico de ,fOB do Brasil. a lei é Inflexivell. E um fllme �straldo da obra

\
a linda e progressista cidade Santa Catarina. I ID. E. M.l. Ilmortal de Julio Verde, e pro-

I
de Brusque.: aonde em match ---r'--A---RMAC IA ES E-

------------- duzido agora nos estudios de

amistoso enfrentará o E. C. P RANÇA Hollywood, por Pandro S. Del'-

Brusquense. A SUA FARMÁCIA man e habilmente dirigido por
George Nichols Jr.

S A
Roa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642 MIGUEL STROGOFF - (O

CARTAZE DO DI Entrega a domicílio Correio de Czar) com: Anton
-------- Walbrook - Akim Tamiroff

58.feira HOJE ft guerra no Pacifico é mais des- Bain��!,Zabe�ricA���re.- Fay

Nele estão incluídos: O chó-

trutl·Ya que a da Europa que das hordas tártaras e le-
giões

, russa�, nu;n empolgante
Washington, março (Serviço manha, ofensivas que conti- espetacu�o, Jama�� V1S�0! ..

especial da Inter-Americana) -I
nuam cada vez mais intensida- i ,- A h�1da espia cujos beijos

Uma revisão dos recentes acon- de, quasi que cronometricamen-,
ei am mais perigosos que as

tecimentos no Pacífico mostra te executadas, partindo das ba- espadas dos cossacos!

definitivamente que a iniciativa ses italianas e inglesas. Os sub- --:- Dez .mil figurantes 110

da guerra contra o Japão está marinos americanos e ingleses
mais grandioso espetáculo des

firmemente mantida pelos Es- estão causando enormes prejuí-
de o adv�nto do cmema !

tados Unidos e seus aliados. Os zos à navegação nipônica, au-
- O fll�e que tem _at1'aves-

golpes esmagadores desfechados mentando assim a já terrivel
sado geraçoes e geraçoes !

contra Truk e contra as Maria- devastação causada pelos nos-
- As torturas tártaras c

nas, a ocupação das ilhas do sos navios e aviões, com base em
barbaras num país sacudido

Almirantado, a dominação das terra e em portaviões, no sul e
pela revolta. e pelo terror!

ilhas do Mar de Bismarck e ad- no centro do Pacífico. A guerra
- As ma�o�e� batalhas nas

jacentes, tudo isto serve como no Pacífico está se tornando estepes da �lbel'la, num realís

prova concludente dessa afir- mais dramatica e mais terrivel
1110 tmpresstonants !

matíva. no seu poder destrutivo que na
- Es�arrecedoras Cargas de

Rabaul e Kavieng, as maiores Europa. As ousadas operações
Cavalaria !

,

bases nipônicas no sudoeste do da esquadra dos Estados Unidos
- Assaltos a Arma Branca !

2,00 Pacífico, foram imobilizadas e também atestam as recentes de- -. Fome! ... Destruição! ...
seus defensores deix�dos pelo clarações feitas em Washington Sofrlme�tO! .. : Abneg.�ção !

anos, tem Alto Comando Japonês entre- pelos seus oficiais comandantes .

- O Correio de Czar num

gues ao seu próprio destino, ten- segundo os quais no fim de 1944 filme ex�raordinário.
do que se render ou pela fome a esquadra dos Estados Unidos '

- E�flm, "Miguel Strogoíf
"

ou pelas arrnsa. Estas são as será igual a todas esquadras
e :: �aIOr reallzaçao cínemato

conclusões príncípaís tiradas beligerantes juntas. Isto sem gráríca de tod?s os tempos e

pelos observadores dos desen- dúvida alguma significa que a
estara, a partír de hoje, nas

volvimentos nos teatro da guer- marcha para a China e para as �:las dos Ci�es �'ODEON"
.

e

ra no Pacífico, onde poderosas Filipinas, que está sendo agora
IMPERIAL, as 5, 7 1;4,

fôrças, sob o comando do Almi- realizada pela esquadra, será
9 1/� e 5%, 73/4 horas res-

rante Chester Nimitz, estão fa- redobrada dentro em pouco en- pectlvame�te.
_

zendo os japoneses, inexoravel- sejando meios de atacar o� [a- _ATE�9AO.:. Este f_il�e,
mente, se retirar para as suas poneses nas suas ilhas e empre-

nao sela eXlbldo em Matlllêe.
próprias ilhas. Enquanto isto, ender sóbre Toquio, Yokohama G. S...
as fôrças aliadas estão marte- e outras cidades nipónicas a
lando Hitler na Itália e na Rus- "blitz" já empreendida contra
sia, juntamente com as grandes Hamburgo, Bremen, Colônia e

ofensivFts aéL'ea� contra. a 4le- , Berlim.

santo do diao ESTADO Esportivo

Lucí,

Excursão do
S. João (límeco, Abade

Foi pelo ano de 525 que nasceu,

provavelrnente, na Palestina, João
Clímaco.· Uma educação esmerada
desenvolveu os dotes extz-cor-d ind
rios do jovem ao qual se abria o

futuro mais lisongeiro. Mas, João
que já tinha dado provas cabais
de seu saber, procurava conheci
mentos mais sublimes. A ele in
teressava sómente a ciência dos
santos. Um mestre do vida espi
ritual introduziu· o na vida monás
tica. Depois j untou-ae aos monges
do mosteiro do Monte Sinai, le
vando, durante longos anos, uma

r....,.....-J"""""""""""'-",....,.._.,....,..,."".,...,.VO"'O....... ............,.. vida de eremita. Contra toda es

••••••••••••••••••••eo•••@ pécie de tentações que o assalta-
• 18

ram neste período sabia defender·

••
�

••·VI·da SoeI- a11li! .-:: se com orações e austeridades. Pre-
parado assim, podia assumir, em-

bora contra sua vontade, o cargo

<III • de abade geral de todos o," mon-

••••••••, ges do Monte Sinai. Entretanto,

ANIVERSARIOS quatro. c:nos depois renunciou a

esta dícmídode para poder voltar
Vê passar na data de hoje o seu à solidão que tantos encantos pala

aniversário natalício a gentil e ele tinha. Mas, pouco tempo de
prendada srita. Bernadete Fontes, I pois, e.. ' 605, Deus chamou seu

filho do das. Henrique da Silva servo fiel para a recorr..pensa eterna.
Fontes.

Avaí Lages
Prosseguindo a sua tempera- rias, para o bom nome dos des

da pebo.lística de 1944, o esqua- portos em nossa Florianópolis.
drâo avaíauo, campeão esta- "

dual, excursionará no próximo Grandioso festival do BoC'aiu\"1l
domingo à cidade de Blumenau, E. ('.
aonde em disputa da série"me- O aguerrido conjunto ama-

lho!' de três", fará a sua se- dorísta do "Bocaiuva E. C.",
gunda exibição naquela cornu- desta capital, levará a efeito no

na elo Vale do Itajaí. próximo domingo dia 2 do mês
De lá, a embaixada" azurra "

vindouro, o seu grandioso festi
rumará para Rio do Sul, aonde val pebolístico.
terça-feira enfrentará o pos- Abrindo a tarde futebolística
sante esquadrão do "Concór-; de domingo próximo, detron
dia", tido como um dos melho- tar-se-ão os categorizados con

res da região serrana. juntos amadoristas do América
Provàvelmente, no próximo F. C., e Crispírn Mira F. C., am

domingo dia 9, o "eleven" azul bos desta capital.
e branco, seguirá de Rio do Sul, Esta partida, que terá início
com destino a Lajes, afim-de às 14 horas, é oferecida ao sr.

e111 embate amistoso preliar Antônio Salum, destacado des
com o "Aliados" ou "Atlético, portista, em nossa capital.
daquela adíautada cidade ser- Às 16 horas, defrontar-se-ão

os fortes conjuntos do Bocaiu
va versus Caravana do Ar, em
bate êste, oferecido ao sr. dr.
Aderbal Ramos da Silva,
ilustre presidente da Federa

ção Catarinense de Desportos.
Com êsse jogos é de se espe

rar uma concorrida assistên
cia, ávida em assistir e aplau
dír os lances magistrais dos

preliantes.
Só assim, não passaremos

um domingo em branco ... em

Florianópolis.

a

,

•

Decorre hoje o natalício do ST'.

Gesio de Souza e Silva. alto fun
cionário da Fazendo Estadual.

• DOENCAS DAS AVES E REMEO:OS
: ';,,'fE I CRU7.ElRO SM sn.os PARA o PORTE ?OSTAL
NOVA EDiÇÃO

Foz anos hoje a menina
filha do sr. Otávio Regis.

HOJE

CIHE
A's 5. 7.15 e 9,15 horas A's 530 e 7,45 horas

SIMULTANEAMENTE
O máximo espetáculo de todos os tempos!

Cargas de cavalaria!.. O chóque das hordas târ taras e legiões
russas! ... A.s torturas e barbar umos num país sacudido pela re

volta e pelo terror'! - HEROISMO! -- SOFRIMENTO'!

Miguel Strogcíl
(O Correio de Czar)

Magnífica reedição - Cópia Noyissim a com Anton Walbrook

Akim Tamiroff, Fay Bain ter , Eliaabeth Allan e EIÍc Blore,

Um filme extraído da obr a de julio Verne.

ATENÇÃO. - Este tilme não será exibido em Matinée:
No Programa:

COMPLEMENTO :[\TACIONAL IDFB NaU

Preços: 2.00 (Único) Geral 1,00 "Irnp. até 10 anos»

2) A VOZ DO MUNDO, Atualidade da Guerra.

Preços Cr$ 3,00 2,00 e 1,00 Preços Cr$ 3,00 e

Impróprio até 14 anos

MIGUEL STROGOFF - o filme que, durante 30
sido o maior de todos.

------,-----------------------

DOMINGO - SIMULTANEAMENTE
ODEON e IMPERIAL

Atraen te Programa

O Grande Oriente do Brasil
Filmada pela primeira vez, a Maçonaria brasileira.

O poder para a invasão
o vaI. n 2 de «A MARCHA DO TEMPO}). mostrando

o que está reservado para HITLER,

BERLIM NA BATUCADA
o filme nacional n. 1,

•

RODIl
Df. RItMOS
GOOD;M�R

$

lindos e Yori�d�S números

mUSICaIS •

f
. as'

Tôdas as 5as. elr •

As maiores batalhas
Das estepes da

Siberia

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
�\la Trajano, 12 •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Curso de Língua Inglesa

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

sede social dêste Instituto, na rua Artista Bittencourt
rr.? 2, a matrícula no Curso de Lingua Inglesa, cujas
aulas terão início a 3 do mês de abril próximo.

ALTINO FLORES, Secretário.
6 v. -'S

4 o ESTADO-Quinla .. feira. 3 O de Marco de 1944

r-··-·�ô;;��;;·":��;ç;-;�
....

;��:-�
� Fundada em 1870 - Séde: B A I A �
� INCENDlOS E TRANSPOR'l'ES
.. Capltaí e reservas Cr$ 71.656.189.20

CUras do balanço de 194Z:

Responsabllidades . Cr$ 4..999.477.500,58
Receita . Gr$ 70.681.048,20
Ativo.... ..

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

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

� de Sá e Anísio Massorra.

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

I
���:�: FteguJado:�:::i::::�:;:i::i;��sl�a

América. Europa

C A M. P O S L O B O & C J A. - Rnu P('liJl� Schmldt, n. 391Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.0R3 - Enll. TpJI'�·. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUl'\ \., TUBARAO. ITAJA t, BLtJ1\1E·

� NAU. BRUSQUE, LAGES C RIO DO SUL �
_..-;.,. .......__..............__."...�..-_...,.",..._-w-_..�......�..·_,..,.,.............._,..._-....-......w.............·.....,. ...........

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.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários -

...I. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250,00

Muitos bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

........1.- ..

O. Pálldol. D.p.up."dol,
EI�ot.do., An�mico., Mã ••
que crlem Migro., Cri.nça.
uquíticI'. receb.rão a tenl-
ficação gerei do olglni.mo

San gOÕ ê n o I I UlUrnos estilos de finos

..............I........�

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS 'fONICOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

.

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

DR. GTERREIRO nA FONSECA
MÉDICO

Clínica de Adultos e Crianças
Doencas da. Péle - Doeneas Venérea!'

rONSUÍ/I'ÓRIO - Rua Felipe Schmidt 34
HORÁRIO - Das 2 às 5 horas

As 2as. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às fi horas

FARMACIA ESPERANÇA
do Parmaeêntfco NILO LAUS
Hoje e amanhã ser'à • sua preferIda

Ut\J,.& oadonaht e estran�elras - Bomeopattas _. P<'lrfumarla ..

Artlll'oo de borracha.

t)..r.Dt.� e �".ta observAnt'ta no receJtuârto m�dioo.

. PREÇOS �lÓDICOS_

Llc. D.N.S.P. O' 199, da 1921

--------------------�-------------��-----------

MOBILIARIOS
ACABA DE RECEBER O

lheiro da üustração a-címa, oferecer
lhe. em amável gesto, um cálice do
excelente aperítívo KNOT, lembre
se V Sia. de acrescentar, ao agrade
eer "gent;ilez":E$".t 1.4.11.
BEl1 O NEli Aí'Eí'UiIVO

I'nED/!ErtJI

«Lar dos Móveis)
(antiga seceio de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15

(
\

Fj#!ttj �J�(� I
1I1'f toooaro {)A KI10TSA.//I0.,Con. f SfGUROS
� ITJ••J.I.I __._

.....·-·........-··_···Êjj'"j""i7'Â"L·....··-·......••..........
O Chefe do S. M. E., convi-

I da os senhores industriais esta
belecidos nos sub distritos de

Florianópolis, Saco dos Limões
e Trindade, que ainda não fi
zeram o registro industrial, a

I comparecerem
com urgência,

ao Serviço Municipal de Esta-
tística no edifício da Prefeitu- ................................,._.._..---.......................--.............---" --·-�.ooc.-_-�_"""'-"_v ..............

ra Municipal. . !os sofredores cu:�����6IS$f�;�ADE
Avisa, outrossim, que a .falta D L GALHARDO -E (Reconhecido pelo Govêrno

'de registro implicará em mul- r r?" .

, .

x Federal)
tas de Cr$ 200,00 (duzentos

médíco d.o Centro Esp ini to E DI T A L

cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 Luz,. Co r
í

dode e Amor, co Declara aberta a inscrição aos

'(vinte mil cruzeiros), previs-!mumca, ": mudança do seu cúmll�f;om:�s I��!������:�� que se
tas no art. 7° do Decreto-Lei I consul.torlo para a. �ua Bue ucha aberta a inscrição para os exa

nv 4.081, de 3 de fevereiro de nos AlTes, �20 - 1 andar, IlICS vestibulares, mediante o qual! 1942, que instituiu o registo RIo de Janeuo, onde ,pa.ssa a será permitida Ui matrícula no Curo

industrial. �ferecer os seus prestlmos. so P. de Educação Física do Es-

No presente edital não estão Escreva detalhadamente - ��l�andidatos deverão satisfazer os

compreendidas as índustrias nome, idade. endereço e en seguintes requisitos:
moageira ou de produção Agrí- pelope se I ado para a res a) - Ser normalista;
cola. v os to , b) -Ter 18 anos e menos de ;jU,

I Florianópolis, 20 de março �_.....J"-;_....................
-•••••_.._..._......... dec�l�:d��r bons antecedentes;

de 1944. d) -- Ser vacinado'
Ivo Côrte Roberto Müller e Senhora e) -- Ter boa con'stiluiçüo fíSÍfh

Ch f d S M E· participam o nascimento de e mentaâ.
e e o . . ., em exer-

eun filha A inscrição será processada me-cício.
(atar •.na.Mar.-a

diante requerimento dirigido ao
,...,._".••� _"..............m................_............_".. -_-. Inspetor de Educação Física, e de-

MACHADO & CIA. Fpolia., 16.3·44. vidamente instituído dos compro
van tes. das alíneas a, b e c.

---""""". __·E _.::z:w; .......wu Qualquer informação a respeito,
AlI autoridades responsáveis peb poderá ser obtida, diáriame.nte na

,'iel execução �a� Estatísticas MUi Inspetoria de Educação Fisica' (rua
'ares podem exrgrr, sempre que boI' J oao Pinto, 42), no horário do ex
ver duvida quanto à veracidade dt i pediente.
uualuuer informação, que cada In

I Florianópolis, 5 de [aneiro de
focmante prove o que declaro•. A 1944.
Illá-fé constitue crime contra a .. Cal). Américo Silveira d'Avila
..Qr.n�. n ......n.l. (1'1. R M.) Diretor

TENHA JUIZO

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n , 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúrnc

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipios

do Estado

Lá V. S. encontrará solos de jantar, dormitórios e
solas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

-

regisJ. ) S�"Ã��:RC(�
EspECIAlI DADE

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CiJ\. WETZEL INDUSTRIÂL�J()íNVII�LE (MélrCà

CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

TEM �IFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORiGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I §4 � f.i I:&il r:!
A SIFILIIS ATACA TODO o ORGANISMO

O Fígado, o Baço. o Coração. o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOR -Ossos, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da meRIDS origem
.

F.'\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS
Elobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor 8,
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «!,l!4. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
08 casos de lndlcaçl10 apro- facll manejo para o público
prlàda (slfills em varias de ,110 combate á 81fllill. quaíída
suas manírestacõe-) 08 resul- dei que trequeutemeete e
tados rêm sido satleíatoríos, oroveíto no Ambulatorio da
pola silo rapídos e durava!". Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washinglon Ferreira Pires. Dr. Silvestre PassQ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de guerra
Washington, março (Inter- Mediterraneo completamente a

Americana) - O secretário da - bertas. O contrôle da Itália Me

Guerra, Sir Stimson, depois de I ridional, continuou, "e o dorni

passar em revista em todos os nio de grande parte do Adríátí

fronts, declarou que se conse- co dão aos alíadcs acesso a írn

guíu um grande número de re- portantes partes dos Balcãs".
surrados da maior importancia O sr. Stimson descreveu o aero

estratégica, na Itália. A saída da jporto de Foggia e todos os seus

Itália da guerra e o fim da sua satelítes, como sendo os mais

aliança com o Eixo; a tomada importantes de todos os captu
de bases aéreas no sul da Itá- rados à Itália, porque tornam

lia; o controle aliado de grande possivel aos aliados o bombar
parte do Adriático; o auxilio deio dos Balcãs, da Austria e da
indireto à campanha de inverno Alemanha Meridional. O secre

da Russia, para obrigar os ale- tárío da Guerra passou em re

mães a retirarem dezenove di- vista também os outros teatros
visoes da frente oriental e de operações bélicas: na Bir
mandá-la para a Itália; o nu- mânia, as operações foram mui
mero de baixas das fôrças ale- to limitadas, tanto em extensão
más, em numero muito maior como no propósito, mas j a es-

Vendem-se: uma na Rua Fernori-
do Machado, com 4 quartos, 2 so

das dos aliados, tais as vanta- tão J?el�orando. as vias de cO-I Ias, cópa cozinha, terreno plano,
gens que nossas fôrças conse- municaçao, partrcularmente en- medindo 6,40x50preço Cr$ 25.000,00;
guíram, visando os seus obj e- tre a China e a India; aí, as Tres na Rua Uruguay, de madei

tivos e prosseguindo nos comba- tropas chinesas treinadas pelos
ro , �odas alugadas. terreno plano,

, .
medmdo IOx58 por Cr$ 20000 DO,

tes, que se cumpriram de acór- americanos tem demonstrado Uma na Rua "'Ul' B b'
, ,

, ." .

.n ar osa, com
do com os planos que havíamos grande erícíêncta, com o uso de 4 quartos, banheiro imbutido, 2

traçado para a vitória final, equipamentos também ameríca- salas, garagem, porão habitavel

que cada vez mais se vai tor- nos. No Pacífico Sudoeste: as
emfim com todo conforto exigido:

" . _
terreno plano medindo 16x65nando realidade. forças aliadas estao completan- I
Cr$ 50.000,00:

por

O sr. Stimson declarou que só do o cerco no mar de Bismarck Uma na Rua Ouintirto Bocaiuva
as condições do clima é que re- e as perdas japonesas são mui- (João Pessôa) com 2 quartos, cozi

tardaram o avanço aliado na to elevadas. Na ultima semana n�a, sala, dispensa, varanda. me-

I
..

' dmdo o terreno 8x30 50 porItália, pois nestes últimos me- foram afundados ou avariados Cr$ 7.500,00;
, ...

ses são incessantes e fortissimas 53 barcos-transportes, vinte e Uma em Coqueiros, com 3 quor
as chuvas, a neve e lama, o que cinco .destrokers e dezoito gran- t,os, cozin�a, sala, dispensa, bôa

Médico _ Cirurgião _ Parteiro Tratamento moderno da blenorra- perturba, não só as fôrças ter- des navios; noventa e sete agua, medmdo o terreno 30x12xl.5

R A I O S X
gia aguda e crônica, em ambos os restres, como até as aéreas. Re- avioes ínímígos foram destrui- pOú��$ n�'O���O'Al' t AI'sexos, por processos modernos sob . .

_
mIran e VIm,

Moderna e possante instalação contrôle eneloscópico _ Uretroscopta
velou ainda que, segundo as in- dos e VInte e seIS outros tam- com 2 quartos, sala, dispensa, VQ-

de 200 MA. _ e de laboratório. formações fornecidas pelo Co- bém provavelmente destruidos. ronda etc .. terreno com 22x50 por

Diagnóstico precoce da tuberculose FISIOTERAPIA _ DIATERMIA mando Militar Aliado, há posi- Em Bougainvile: foram li- Cr$ 25,000,00.
pulmonar, úlceras gástricas e duo- I ERMEI HO "

Uma na Praça da Bandeira, com
denais, câncer do estômago, are- CONSUL���� Das 10,30 às 12

tiva evidência de que os alemães quídados mil cento e setenta a dois pavimentos, 3 quartos, banhei-

ções das vias biliares, rins!. e�c. horas e das 2 às 5.
usaram a Abadia de Monte Ca- tres Japoneses depois de um ro, cozinha. Preço de venda Cr$

Aplica o Pneumo-torax artificial Consultório _ Rua Tiradentes 14. sino como parte da sua príncí- ataque malogrado contra a ca- 60.000,00.

para o tratamento da Tuberculose Fone: 1,663. paI linha de defesa. Traçando beca de praia da baía Impera-
Uma nn: rua Ouintino Bocaiuva

Pulmonar - Tratamentos moder- Residência _ Rua Tiradentes 7 ." 609 (EstreIto) com sala, 3 quartos
nos e eficazes desta moléstia (Sobrado).

as linhas gerai's das principais tnz Augusta, contr� a perda de etc. e terreno com 11;16x52i5 por

Completo gabinete de Eletricidade conquistas aliadas na Peninsula apenas cento e tres soldados 18.000,00 cruzeiros.

médica: Ondas c.urtas e ultra-cur- ,...
' Itálica, o sr. Stimson expendeu americanos, o que demonstra a

Uma na rua Deodoro com terreno

tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios ...r. Newton L. d'Avila a opinião de que a abertura do eficiência técnica agora desen-
de 10,25 metros de frente por 56 de

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia _ Me'dl'CO _
.

fundos por 80.000,00 cruzeiros
D d 3

Mediterraneo à navegação dos v.'olVIda p.elos nossos soldados de Uma na rua CurI·tl'banos. c'om :>Consultório: Rua eo oro, Ex-interno da Assietência Municipal ,)
.

F I' S"hm'"'' aliados foi uma grande vitória mfantana. Os ataques aéreos quartos. varanda, banheI'ro ,�on'e�quma e Ipe '-' UJ.O.
e do Serviço de Clínica Cirúrgica � •

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs I a cargo do Prof. Castro Araujo estratégica. Acrescentou que a contra a Alemanha - batalhas água quente e fria etc., por Cr$

DR .. TeRleroEneM1.4715G10 i
do Rio de Janeiro. posição dos aliados no Oriente aéreas nos próprios céus ale- 22·UOOO,OO. O ldV

. .. .

O ço-es Pó' E tO' t
�

N
� ...

ma na rua swa o Cruz {Es·I as urinarias - pera r Xlmo e no x remo nen e mae;,; - Bao um VlVO smal de treito} 3 quartos, sala etc" terren'"Consult:' Vitor Meireles, 28. t
-

d '1" R d
..

e a ex ensao o aUXI 10 a us- esgate da fôrça aérea nazista com 16x32 por 16.000,00.Atende diariamente às 11.30 hs. CI, -

à tarde, das 16 hs. em diante sia se desenvolveram e melho- e q�e � s�u �oderio defensivo já TERRENOS
Resid: Vidal Ramos, 66. raram muito, com as rotas do esta dlmmumdo sensivelmente.

Fone 1067,

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

('" ,'S" ,:::'" A L>el'fei ..oarneruo e Longa Prática no Rio de Janeu:o

';ONSl'LT/\S - Pela nraunã: dIariamente das lO às 12 hs ., à tarde, excepto aos

r1áball08, das (f;,:1O à. IH horas - CONS'Ul!l'OIUO: Rua João Pinto a. 7, sobrado -

I"one: lAIn - Re>oldcncla: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIO WENDHAUSENDR.
(I)] ptou.auo pela Faculdade Nac. de Meo icína da Universidade do Brasil)

1I'.x·tn,�rno <lo Serviço fie Clío lca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Uepartamento de Saúde

f.'LI:\II',-\ ;\1i';IlICA ,_ Moléstia" Interuus dc adultos e críunças. CO:\SUI!I'OHIO

e HlllsIlIE:\('IA: Itu" F'elrpe bchmidt ]).38 - 'rei. 812. COi\SUl/l'M'; - Ila� I(l irs lH.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

J:o:�Ilt'cinlis(.a. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

C()NSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, elas :-l às 6.

Rua Vitor Meit·eles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Servi çns de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

IC()�\t�l���RTo�D!�� ��I.C���,���S2t !���!��406
Consultas das 10 às 12 e elas 14 às 15 horas

___I�ENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5, Fone n:-l •

I

Dos

DR. BIASE FARACO
MEDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - St�ILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
Al\IROS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEHMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 11. R. Felipe Schmidt, 46
RES.: H. Ma,rechaI Guilherme, 33 - FONE 1648

t:J,tNICA DE OI,HOS - OUVIDOS - ,NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno da Serviço do Professor Leônídas Ferreira e ex-estagiário dos servIços!do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (3. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)
Cbe'. do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúl)e e Hospttnl de Cru-Idade

('ONSUJ,TóRlO: Rua Felipe Schmidt, 8. Fone. 1.259 - CONSULTAS: Das 2,30

IIs fj 1I000as rln trn-de - RESID:l'JISCIA: R. Conselheiro Mafra, 77 - FLORIANóPOI,IS.

,'�
!

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO UR. ROLDÃO CONSONI
CUNICO

LMA
Ilédico - Cirurgião - Parteiro

OR DJA }.<'onnado pela Faculdade de Medicina
•

a Uruveistdade de sao Paulo, onde foi

MOELLMANN vssísten te por,
vários anos do Ser-viço

.írürgtco do Prof. Alípio Correia Neto
enruelra Cadeira de Clínica ClTUrgICa)_
um prácíca na clínica ginecológica do
rof. i:iila O. Matos. Assistente do serviço
e partos do Prof. Domingos Delascio no

Hospital Leão XIII".
Cu-ur-grão do estômago e vias biliares,
.test.mos delgado e grosso, tiro ide, rins,
.róstata e bexiga, Varicocele, hidrocele,
ar ízes e hérrna. Doenças de Senhoras t

ourso de Radiologia CUnica com o dr. -artos,
-

Manoel de Abreu Campanarlo (8:10 Pau- Consultas, Das 9 às 12 horas n u

10'). Especializado em HIgiene e Saúde
I
';asa de Saúde São Sebastião.

Pública. pela Universidade do Rio de Ja· Opera na Casa de Saúde

neíro, - Gabinete de Raio X - Electra- São Sebastião

eardtogr-aüa clíntca - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratõrjo de miCro&

copia e análise clíníca. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - FloI1an6pollB.

Formado pela Universidade de Genebra

Com prát.íca nos nospítaís europeus

Cllnica médica em geral, pediatria, doen

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

&.s18le, 'l'écnlco: DR. PAULO TAVARilS

Dr. LAURO DAURA
J<JsI>ecialista em Doenças de Senho-

ras - Vias Ur ínár ías.

Curso ele especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa-
HELENA CHAVES SOUSA

ilNFJilBlIDilffiA OBST1ilTBICA
(Parteira)

Diplomada pela MaternM.da
de FlorlanópoHa

Atende chamados a qnalq...
hora

.....ça da Bandeira, 53 - eob.

� Ao tlltO LarltO 13 de Malo)

culdade de Medicina ele São Paulo,

Tr-atamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários,
trompas, etc.) ,

Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovár íos, trompas), sem ope
raçáo). Tratamento de todos os dis

túrbios ela menstruação e da esterttí

dade,DR. AURÉLIO ROTOLO

CLíNICA M:eDICA
MoJl'stlas Internas, de Senhoras e Cri·

anças em Geral, CONSULTORIO: Rua

1'ellpe Schmldt - Edlficlo Amélia Neto.

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

SlDttNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. SAULO RAMOS
l!Jepeclall8ta em moléstiaa de seob071l11 - .

PartotI,

ALTA CIRURGIA ABDOMINIiL: eat�

mago, vesfcnla, útero, ovários, apêndIce.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PEBtNEO - HérnIa., hidrocele, v&

rtcocele. Tratamento sem dor e operaçAo
de Hemorroide8 e varizes - FracturWl:

aparelho8 de ltêsso. Opéra DOII Uospitaitl
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira. 10. Fone, 1,008.

Ror4r11): DII' 14 A.II II! borfUl. 4f11r1l'1mllnt.cl,

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGIO

(�lrurJr1" e Ortopedia. CHnlca e CIrur,..
do torax. Parto8 e doenÇ811 de eenhoru,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDflN·

Cl4: AtmirJlnte Alvl41, lI6. F!mI 7Gl,

MARINHEIROS NAZISTAS NO CAMPO DE CONCENTRAÇÃO
Marinheiros de três navios cargueiros alemães que procuravam
burlar o bloqueio no Atlântico Sul chegam ao campo de con

centração depois de capturados. Os tr ês navios foram postos a

pique, mas salvou- se o seu carregamento de borracha.
(Fóto da Inter-Americana)

LYHI, BORGES i CIIl:-·�·1
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

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

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

Rua Felipe Schmidt ri? 44 - FLORIANOPOLIS

Subas
Trevas de
Paris

História de duas mulheres em luta
com a Gestapo e do comovente

heroísmo de milhões de pessoas
das classes populares francesas.
Leia, no número de SELEÇÕES de
fevereiro. E, mais:

Herdeiro presuntivo de
Churchill, Mussolini chamou-lhe
um dia «o bôbo mais bem vestido
da Europa»; mas Anthony Eden
se acha agora em linha para ser

o próximo Primeiro Ministro da
Inglaterra... Pág. 65.
A maior falcatrua da His
tória. Lições da última guerra
mundial que são sérias advertên
cias para hoje... Pág, 72.

Cinqüenta anos sem uma 56
greve. O que uma grande com

panhia americana tem conseguido
«por se preocupar com os homens
das suas oficinas»... Pág. 76.

Quem foi afinal que sal
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

SELEÇÕES para FEVEREIRO

Acaba de sair

Agora cr.$3,OO

o sr .. Stimson passa em revista
vários teatros

Representamte Gera; 110 BNu�iI:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do ltosârio, 55-A - 2.° anda?' - Rio

De regresso de sua Viagem.
o sr. dr. Savas Lacerda rea

briu sua clíníea.
�-."-".......-.-_.-.._-.---_...._._,._._",._,...-...-,...... - .

Zoraide Silveira
E

zila Ba'rbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Execu tom quaisquer serviços
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento, siste.
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto II (sobrado),

COMPRAS E VENDAS
CASAS

Vendem-se um na Avenida Trom.
powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos

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

idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00,
Um na rua Camboriú terreno

plano medindo 30x50 po; 24.000,00
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim.

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

metros, vende-se também a me�
tade por 20.000,00 cruzeiros.
IT\formações com A. L. ALVES,

RUI1 Deodoro as.

os

JJNCERADOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO-Quinta.feira, 30 de Marco de 1944

Breve a Ucrâniase libertará
Moscou, 29 (U. P.) - As forças soviéticas aumentaram o

ritmo de sua violenta ofensiva na Ucrânia, afim-de libertar

completamente o sul daquela importante província russa. Com
a reconquista de Nikolaiev os russos estão habilitados para
mais rápida investida sôbre o Mar Negro, na direção de Odessa.
Outros despachos acrescentam que os russos, em diversos pon
tos, já se encontram a menos de 100 quilômetros de Odessa.
Nos meios bem informados, acredita-se que, no decorrer das
últimas semanas, os russos terão libertado totalmente a

Ucrânia. '

" �" . ... ,.' ..... if,t i> "I>".i!�JltA;f.!*-

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGUr:lL

Preço da manteiga Ocuparam.
Moscou, 29 (U. PJ - Avan-j da e inutil tentativa no sentido FIO .sr. yr��eito muni�pal de

MOSCOU, 30 (U. P.) - Os russos capturaram a estratégi-
çando celeramente, os exérci-Ide impedir o avanço das tropas t�.l�a�o'po IS �o �so e

t
suas

ca localidade de Kolomia, de cujas alturas se descortinam os

tos ucranianos continuam a I nacionais contra Jassy. Despa- at l� udIçoes el, eVcI a�e:r_: e adu-1 xíesüladeíros dos Carpatos, em direção a Hungria. A posse eles-
t

onza O pe a omissao e i .

1 d 1 d ti PI" dá
,.

t 1derrubar as defesas nazi�tas icho� de Berlim.' captados ne� a Abastecimento dêste Estado, ��' �Ieza � ao su

'J �r�n lIga 1
o .ollla,_ adaos ;xler�cl o� e� D::are-

em sua marcha contra Níko- c�pItal, anu��Iam que o ex�!'- resolveu alterar, a partir de',
la

t
u ov POS�I )�I }ae es. (a invasao

I oSf] a caso r� muuar

laiv, importante base do Mar CItO. russo f�I lSOtl�dO nalreglao I'ontem, os precos da manteiga, dmefn ed, concsegmu 't"U cov lITo1lllPer pe os 'tancq_s n1azlstas que
Negro, enquanto a noroéste, antiga da fron eira po onesa, d" o ícinío e en em ernaun , agravanc o assim a SI uaçao (e seus de
outras tropas russas atingiram nas proximidades de Kowel, a I' �a�t ac v;.� t nqu m���1:��1 'tensores ademais, capturando Kolomia, os russos conseguiram
um ponto � apenas 25 milhas 175 quilôme�r?s de Varsóvia. s:nd� o� �ea �i�tes:e 1

'o cont.rô�e da ferrov�a .que �través dos Cárpatos s� dirige para

da. fronteira d� �hecoeslov�- No setor mendlOI?-al. da frente Manteiaa
g
nata doce em

(t Hungria e a Run�a':lla. Fllla�n.le?-te, estao t�mbem os rUSSOB

quia. N� B�ssarabla e BUCOyI- sul, as tropas naciomas prosse- qualquer
b

acondic.ionam'ento: numa exoelen�e poslça� pa�a dirtgir as opera�c:es em solo che�
na, o Prímeíro e Segundo exer- guem seu avanço contra Odes- Produtor _ quilo _ Cr$ 1200' coelovaco, pois Kolonua (lJsta, apenas 52 quilômetros da anti
citas ucranianos estenderam sa, afim-de completar a Iíber- Varejista _ quilo _ Cl"$

, ,

ga fronteira checoeslovaoa. Na batalha pela posse de Ko lomla,
seu controle .sôbre a região lés- tação da Ucrânia. 14,00.

.

....

'Zukov teve sob seu coman�o 4 generais do corpo de infantaria,
�e.d� Prut, lImpando de tropas ,...........-.-...........,.,.............._......... J"J Manteiga colonial, em qual- de tanques e de engenharIa.
uumigas �ma profunda fre:r_:te O aniversãrio quer acondicionamento Produ-
de 115 milhas de extensao. da E. F. C. B. Itor-quilo-Cr9,OO; Varejís-Desp�chos da frente de ba�a- . jta

_ quilo _ Cr$ 10.00.
lha, mformam que ambos es- RIO, 29 (A. N.) - A Estrada _,_---. _

ses Exércitos continuam a tôr- de Ferro Central do Brasil es- Pobre moça ,
çar outros pontos do referido tá comemorando hoje o 860 •

rio, por onde atravessam em aniversário de sua fundação.
massa. A oposição dos alemães O major Alencastro Guimarães
tem provocado combates de foi alvo de significativa home
grande escala, extremamente nagem e entre os atos por ele
violentos. Num dêsses pontos, assinados, destacaram-se a

foram capturados importantes criação do Curso de Engenhei
junções ferroviárias. 1'0 Ferroviário, cursos para in-

tensificar a alfabetizacão dos
Moscou, 29 (U. P.) - Se- elementos ferroviários: a cria

gundo círculos dignos de cré- ção de tres postos de puericul
dito, as fôrças russas cruzaram tura e de 14 postos dentários,
hoje o rio Prut, enquanto, por I

além de aprovar o plano para
outro lado, os nazistas se es,tão: a construção 'de mil casas resí
empregando numa desespera- denciais para ferroviários.
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2� Convocação

Mais penicilina
De toda parte do globo, ulti

mamente, chegam-nos notícias I

das maravilhosas curas conse

guidas por intermédio da pe
nicilina. O mundo científico,
dizem os telegramas, está mo-:
bilizado para estudar minucio
samente todas as possibilida
des e aplicações da penicilina
nacional. Agora mesmo, segun
do fomos informados, foi ela
aplicada no dr. Ernesto Sche
lemm, de Joinvile.
Encontrando-se aquele mé

dico em estado grave, foi soli
citada a Interventoría Federal,
a remessa de duas ampolas da-
quela preciosidade. Imediata

,

t d mente, por ordem do sr. lnter
e uma oura a .ventor Federal, o capitão As

teroide Arantes, via aérea, di-
Londres, 29 (U. P.) - O capitão Balfonr, sub-secretário rigiu-se àquela cidade catar i

parlamentar para o Ar, discursando em Ramsgate, disse que a nense conduzindo, talvez, a sal
Europa será invadida pelo oéste, quando a máquina de guerra vação de uma vida. Feita que
de Hitler estiver "suficientemente reduzida", pelos ataques foi a aplicação, o dr. Schelemm
aéreos, permitindo aos aliados atacar com vantagem. Compa- experimentou sensíveis melho- I1'011 o assalto aéreo à tarefa do "picador", nas touradas, prepa- raso

rando a lide do animal pelos toureiros. Balfour declarou: "Es- Não é esta a primeira vez que
tamos na terceira fase da guerra - a fase de atrito de canSil- a Interventorta Federal atende
ço do poderio bélico real e potencial do inimigo, at� que che- solicitação semelhante, o que
gue a possibilidade de atacar e matar - o �ue será a q,uarta. demonstra uma atenção e pres-
tasa".

__ '_' o <_, __ ._,__ ._

) t�z� ,U�nafi de a;plpitlso�.

Não tendo comparecido número legal de Acionistas dêste
Banco, à Assembléia Geral Ordinária, convocada para o dia
28 de março corrente, afim-de tratar-se da leitura a aprovação
do relatório e parecer do Conselho Fiscal, bem como, eleição
do Conselho Fiscal e seus Suplentes para o exercício de 1944 e

outros assuntos de máximo inter êsse do Banco, de acôrdo com

os arts. 23 e 24 dos nossos Estatutos. são novamente convi
dados, para. em segunda convocação. reunirem-se no dia 5 de
abril p, vindouro, quarta-feira, às 17 horas, em nossa séde , à
Rua Trajano n. 16, quando, conforme art. 22, parágrafo
único dos mesmos Estatutos, funcionará e deliber arâ com

qualquer número.
ADERBAL R DA SILVA, Presidente

Agora vai a tiro de canhão
Arg'el, 29 (U. P.) -- A. artllharín allada íníclou uma eam

panha sistemática para aulqullamento dos paraquedlstas ale
mães que se encontram nas ruínas tio Hotel ('ontinental e (lo
Hotel des Roses, em Cassino, - tarefa essa que não se pôde
realizar, a despeito de intensos assaltos da infantaria, de.sde o

concentrado ataque aéreo do dia 15.
----�--------------------------------------�

BUSCA DE DIAMANTES
LAGEADO, 30 (A. N.) - Notícias procedentes do Alto das

Garças revelam a descoberta de novos garimpos, entre os po
voados de Alcantilado e Chibió. O novo "monchão ", já em

marcha, conhecido pelo nome de "Ceará", tem atraído nume

rosos garimpeiros, que se elevam a mais de 500 e alí traba
lham sob grande influência e animação, tendo-se já verificado
produção superior a 20 mil cruzeiros, inclusive de pedras até
de 5 qulates.

«·Ordens de extrema urgência»
Nova Iorque, 29 (U. P.) - O Q. G. rumeno ordenou a mo

bilização de todos os comandantes inspetores e jovens que te
nham treinado preliminarmente, segundo irradiação captada
hoje aquí. O locutor acrescentou que todos devem apresentar
se aos centros de treinamento, para "cumprir ordens de extre
ma urgência".

Esta guerra

A ponte "Hercílio Luz,
ao que parecia, perdera,
sôbre os despostos da vi
da, a atração dos primei
ros tempos. Há muito Flo

rianópolis esquecera os

suicídios, por vezes sensa

cionais, ocorridos na ponte
"Hercílio Luz" e eis que,
ante-ontem, à tarde, a ci
�ade torna conhecimento
de mais um ato treslouca
do.
Movida, talvez, pelo sen

timento de um amor infe
liz, Maria Celeste Costa,
solteira, com apenas 15
anos de idade, tentou con

tra a própria vida, jogan
do-se da ponte "Hercílio
Luz" . Entretanto, não
conseguiu seu objetivo,
pois a queda não foi sufi
ciente para roubar-lhe a

tão indesejada existência.
Socorrida, a desditosa Ma
ria encontra-se no Hospi
tal de Caridade, sendo que
seu estado inspira cuida
dos.

- ----_--------

Kolomío

Rússia adverte e encoraja
MOSCOU, 30 (U. P.) - A medida que os triunfantes exél"

citos russos vão aniquilando um a um os poderosos baluartes
alemães, a imprensa ele Moscou renova suas advertências aos

satelítes de Berlim. Num dêsses avisos, dirigidos à Rumânia
à Bulgária e, indiretamente, à Finlândia, os russos procuram
Infundir coragem às populações subjugadas pelo temor ao

Reich. E dizem: "Qualquer país satelite que se decida a de
fender sua existência pelas armas, terá a sua recompensa. Vai
longe o tempo em que a Alemanha possui a fôrças suficientes
para esmagar a resistência de todos os seus vizinhos. Os paí
ses satelites tem hoje possibilidades completas de resistir à
ocupação alemã, que será uma sequência logica da invasão da

I Hungria.

Vai desfilar amanha, no Rio
RIO, 30 (A. N.) .- Amanhã, a Divisão de Infantaria da

Fôrça Expedicionária desfilará pela Avenida Rio Branco. O
prefeito carioca determinou que aquela grande artéria sej":
ornamentada com o maior esplendor, como homenagem da ci
dade do Rio aos que vão lutar pelo Brasil.
-----._-----------------------------------

Os néo-zelandezes desistiram

foi perdoado
Em consequência de ato recente

do presidente da República. foi,
ontem, posto em liberdade, o dr.
Pessôa, ex-promotor público na

cidade de São Francisco do Sul,
responsável pela morte de um cho
fer naquela localidade. O dr. Pes
sôo, como se sabe, achava-se re

colhido à. Penitenciária do nosso

Estado, onde cumpria a pena a

que fôra condenado.

Argel, 29 (U. P.) - Acredita-se que as tropas uéo-zelan
desas, que combateram de maneira magnífica nas ruas de Cas
sino, por enquanto abandonaram os esforços para expulsar os
alemães das últimas praças-fortes daquela cidade.

Estiveram Sobre
Berlim
Rio, 29 (A. N.) - De Was

hington, informam que foi di
vulgada nos Estados Unidos a

notícia de que aviadores da
FAB já tomaram parte em re

centes raides, especialmente
nos bombardeios sôbre Berlim. 5 diamantes

Cuiabá, 29 (A. N.) - No
garimpo d� "Três Pedras",
distante 9 léguas desta capital,
foram encontrados 5 diaman
tes, cujo valor total é estimado

I
em 200 mil cruzeiros.
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uOZID letra' Precisa-se de
I • uma na Pra-

ça Pereira Oliveira, 18.

FRA(OS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Crensotado
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

MÓVEIS
Comprar, vender ou alugar

86 na

a SERVIDORA
n dr Aurélio Rotolo de volta
d9 sua viagem a �ão PaulO
� Rio reabriu sua clínica.

[a maior organização no

gÉ\nero nesta cap ito l]

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.
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SANGTT}1�N()J�
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio. Vanadato e

Arsen;ato de
Sódio, etc.

Os Pá!idofol, Depxuperfi(1o§,
Esgollidos. Anêmicos,

Magl'\}t-, Mães Que Criam,
CrltiOç<'i8 R>tquitkas rece·
berão li [uuHlcação gerÍil

do orgaml'Õmo com o
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