
Os aviadores italianos em

Troam os canhões
s6bre a neve IArgel, 4 (U. P.) - As planí
cies cobertas de neve, ao norte
de Cassino, vibraram com os

mais intensos duelosde artilha
ria travados de um certo tempo
para cá. Ontem, nossa artilha
ria canhoneou Cocca, a 50 qui
lômetros ao norte de Castel di
Dangro enquanto que, mais
abaixo, se travaram ruidosos
duelos, na zona onde as estra
das se dirigem para Cassino,
San Biagio e Exata.

o
Gago Coutinho
e o Brasil
Rio,4 (A. N.) - Comunicam

da cidade portuguesa do Porto,
que o almirante Gago Coutinho
chegou àquela cidade a bordo
do veleiro português "Foz do
Douro", depois duma viagem
de 103 dias, tendo percorrido
8.600 milhas. Gago Coutinho
expressou suas simpatias pelo
Brasil, dizendo: "É UIll grande
país onde me dou muito bem
e onde tenho grande número
de amigos". Recordou sua via

gem aérea através do Atlânti
co em março de 1922, que, disse
êle, "uniu Portugal ao Brasil,
pelo ar".
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' · Os Estados Unidos

I foram convidadosussla Washington, 3 (U. P.) - Os
Estados-Unidos deverão parti
cipar na feira de amostras de
Barcelona, a convite do govêr
no espanhol. Informações au

torizadas deixam entrever que
Hitler não recebeu com bons
olhos a notícia do convite de
Madrí a Washington para que
os americanos concorram à ex

posição de Barcelona. Para
dar tempo a os Estados-Unidos
de participarem na inaugura
ção, foi a mesma adiada por
um mês.

ft Rumânia não será incorporada à
Washington, 4 (U. P.) - Os da Rumânia h União Soviética. Molotov deixou bem claro para

círculos diplomáticos e o Con- Tal alegação, porém, vem por o povo da Rumânia que seu

gresso referem-se elogiosamen- terra, agora, com a declaração j pri.n�ip�l objet�vo era derrotar

te à atitude do govêrno russo, de Molotov de que a Rússia de- o mimigo nazista. Esta segu

que vem de esclarecer sua COl1l- seja, o restabelecimento da rança política dada a Rumâ

pleta ausência de Interesses fronteira de 1490, cabendo fi nia, pelos russos, torna tam

territoriais na Rumânia, atir- Rumânia, portanto, devolver bém patente que é do ínterês

mando que as tropas soviéticas
I

aos russos apenas os territórios se d�s rumenos. a imediata e�
avançam com o propósito Úl:i-/ da Be�sarábia e do norte da p�lsao dos. nazistas ,�a Rum�
co de esmagar as forças naZ1S-1 Bucovina. I ma. Acreditam

os círculos mi-

ta, naquele país. Lembram, Washington, 4 (U. :5'.) -

I li�ares _que os pl�nos r�ssos
por outro lado, o profundo efei- Teve grande repercussao em nao e�tao subord�n�dos a es

ta desmoralizador que o colap- Londres e Washington a pro- pectatíva da rendição da Ru

so alemão nos Balcãs virá a clamação de Molotov sobre os mânia. É v�r�ade que a tr::refa
ter 110 seio das fôrças armadas desígnios dos exércitos russos da perseguiçao a�s n�zlst.as
dos países satélites, especial- em marcha para o oéste. O se- em solo rumeno sena mu.lto la

mente no próprio Reich. O cretário norte-americano de cilitada se os rumenos firmas

principal argumento de que se Estado revelou que os Esta�os, sem a paz em s�par�do. Mas,
valiam os rumenos para pros- Unidos foram previamente �-I e� .sua falta, nao ha a lm::n�)l'
seguir na luta era o de que o formados daquela declal:açao .. dU,vlda de gue os rus�os. irao

aovêrno russo uma vez víto-: Cordel Hull, depois de afirmar ate o coraçao da Rumama, JJa
�iosas suas tr�pas, imediata-I que recebeu �om mu�to inte-' ra esmagar a resist�ncia nazis

mente incorporaria o território .rêsse o comunicado, fnsou que ta se a mesma contmuar

I

A penicilina no
Recife
Recife, 4 (A. N.) - Uma co

missão de técnicos esteve no

palácio do govêrno afim-de co

municar ao Interventor Fede
ral o resultado dos trabalhos
experimentais para a produção
de penicilina neste Estado. As
experiências foram levadas !1

efeito num laboratório parti
cular, com a colaboração de es

pecialistas do Departamento
de Saúde Pública.

Hitler reconhece a «ameaça»
)[0"C01l, 4 (1,\ P.) - Segundo uma transmissão da rádio

de Berlim, o chanceler Hitler dirig'iu um apêlo ao povo alemão
!)fla·a. que pegue em armas em defesa do solo (Ia, mãe-pátria,
grnvementa ameaçada pelosexércítos russos.
----------------------------------------------

O bombardeio casual de ScilaffhausenlPesado rêide «Os fumantes são viciados» !
Zurique, 4 (U. P.) - A iml�rensa protesta a un�a. só voz: Nápoles, 4 (U. P.) _ O Co- Lisboa, � (? P.) -� Os so�teiros, viuvos, divorciados e .08

contra o involuntário bombardeio da CIdade tronteírtça l18 mando da aviação norte-ame-
fumantes deverão pa�ar novos Impostos em Portugal, de acor

Schaffhausen. O tom do protesto contra os pilotos norte-am�-: ricana anuncia oficialmente
elo com Ul11� no.v:: lei �pl'ovad,a pela Assembléia Nacional. "Os

ricanos é, contudo, modera�o, sal.vo o _de um jornal; que cor;sl-l que "Fortalezas Voadoras" e. fU�1antes sao VICIados -, decl,al'ou um deputado. Em vista da

derou o bombardeio ;11na seria violação da neutralIdade sUlça'l aviões "Liberators" efetuaram
escassez d� fumo português, somente homens podem comp�ar

A imprensa de Washington, a seu turno, lamenta o fato e pede pesado raid contra objetivos
fumo. Os rapazes so podem comprar fumo estrangeiro, muito

aos responsáveis que se tomem ruais precauções para evitar a militares e fábricas de aviões
caro em Portugal".

repetição do deplorável êrro. Também o secretário, Cordell da zona sul da Hungria -e o-=------------------------..__--Hull, exprimiu o seu pesar e o do povo ame!'ICanO pelo acon.te- p/oxímídades de Budapeste. estade-de-sítio em Bucareste
cid�, acrescenta:rdo: 9s Estados Unidos estão �ronto� a dar as Acrescenta que foram também
devidas reparaçoes, tao humanamente quanto tôr possível, pe- atacadas por aparelhos dos
lo bombardeio de Schaffhausen. mesmos tipos, objetivos ferro

viários na Jugoelávia, bem
corno os entroncamentos Za
greb-Belgrado-Beravejo.

Brasil ..Po.rtuoal
Rio, 4 (A. N.) - A partir

dêste mês, fica restabelecida a Batendo J-ar nos I"'.luros de Odessanavegação regular entre Por-
tugal e o Brasil. Já no próximo, Londres, 4 (U. P.) - A cavalaria cossaca de Malinovski
dia 15 do corrente chegará a já iniciou sua acometida contra os muros de Odessa, último
Santos, com grande carrega- toco importante de resistência nazista na Ucrânia. Enquanto
menta, o cargueiro lusitano isso, a emissora de Berlim confirmou que, desde domingo tra
"Pedro de Alencar". Também va-se violenta luta, de rua em rua, e de casa em casa, na cidade
já partiu de Lisbôa, rumo ao de 'I'arnopol, importante centro de comunicações em terrító
Rio de Janeiro, o grande velei- rio da antiga Polônia.
1'0 "Madeirense". Virão em se- ---------------.-------

guida os navios "Colonial" e Nas defesas externas do Reích"Lourenço Marques". No seio
da colonia lusitana, é grande o il'Ioseou, 4· (r. P.) - nepols de citar sensacionais despa
contentamento produzido pela chos que revelam o triunfo (los exércitos ,I'11SS0S na Bumânía (lo

notícia do restabelecimento da, Jl3 Polô nla, n emissora local revelou que as defesas externas

Bneve�lação portuguesa para o
I
do nfeich'destã� sfe!ldO terrfvelmente atacadas, neste momento,

raSI ,
. por ormi aVeIS ol'çn" russas.

Recoide em bombordeiros pesados
lançados no Medilerrâneo

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

Londres, 4: (C. P.) -- A B. B, C. informa que segundo JlO-'
tí 1

• •
'

Wllts (e orrgem russa, as untorídades alemãs ordenaram ()

�estabeleeimento do estado-de-sítto para a capital da Rumânía,

Dez anos de prisão para Carlitos
Hollywood, 4: (L', P.) - Serão pédídos dez anos de prlsão

para Charles Chaplin, 1)01' ter traaído Joan Barry a Nova Ior
que, para fins imorais, lu! dois anos passados. O próprio pro.
motor que acusa Carlftus fM'á êsse pedído aos jurados, que de
verão decidir, e condenar ou ahsolver o famoso cômico (la tela.

'Os nipões sofrem graves perdas
. Nova Delhi, 4 (U. P.) - Prossegue ,de forma violenta, a

luta na frente de Man ípur, na Índia. Informações de Nova De

lhi salienta que os britânicos estão causando graves perdas aos

nipônicos, que foram detidos em inúmeros pontos. Salienta-se

entretanto ser grande a pressão japonesa. Os combates mais

violentos tiveram lugar entre 'I'iddín e Imphal, ao largo da es

trada de Burma. Também nos arredores de Kohima, japoneses
e britânicos estão empenhados em intensas batalhas,

--------------------------��-------�.---

irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

QUINTA-FEIRA MAIOR

Realizando-se, na próxima Quinta·felra Maior, às 5 horas,
a habitual Comunhão (Íerab das Irmandades, na Catedral Metro·

politana, � Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Jesus
dos Passos e Hospital de (aridade convida todos os Irmãos e

Irmãs, revestidos, respectivi\mente, de bolandrãu e fita, a toma

rem parte nessa solene demonstração de Fé e também a cem

parecerem, às 19 heras, na Igreja do Menino Deus. à adoração
do S. Sacramento e assistirem ao sermão do Mandato, proferido
pelo reverendíssimo padre Frederico Hobold.

Consistório, 3 de abril de 1944.
JÚLIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

Londres, 4 (U. P.) - A rela."
tíva calma, que vinha reinando da fronteira. O ataque contra
em toda Hungria, após a ocu- I Steyel', efetuado pela 15:1 FOl'
paçâo alemã e a consequente ça Aérea, bateu todos os l'ê

derrubada do govêrno de Kal- cordes de número de bombar
RIO 4 C\. -S'.) � :\.. hnl)L'ensU local dhulg'on l'ey(;laçõ�" lay, foi ontem quebrada com o jdeiros pesados lançados no M'�

l(\Ítus peio pa,dre ('Ilmilo 'l'Ol'l'enrl à imprensa hllÍanll. f:sse pa- ataque norte-americano, desti-

tire (o um dos homens 4111(:' mnis ('onhecÜ'll1 ('og'llmelo 11'1 mundo. nado a enfraquecer as defesas diterrâneo, sendo que a quan
Jhwlnl'ou êle que (I princípio atho da penicilinll é conhecido e O ânimo da retaguarda, afim- tidade de bombas empregada
de,"ide tempos imeulOrais. Quando no cog'umelo asiático, afh·.) de facilitar o p1'osseguimento foi enorme. Os resultados ob

JDon f111e êle vem I'leudo 118IH10, nu Buhia, na tera:llêllt/.ca de cer" I' do avanço dos russos, que se I servados fOl'an.l classif. icadosta$ llloJéstias rIo estônHIg'o � illte$OuQs, lu., cêf,ca (le 20 nuns.
.

ellcontr�m apena,s 15 milhas ('omo "lll1,lito bons", não obs-

O-PADRE CBMllO EXPLICOU
tante a cerrada defesa dos ca

ças inimigos, Não se conhece
até agora o número de apare
lhos inimigos abatidos, mas

calcula-se que seja superior a

cem, incluidas tôdas as opera
ções levadas a efeito, ontem,
por aparelhos com base na Itá··
lia. O total de aviões aliados
abatidos foi de 33, para 2.200
aparelhos participantes na�

operaçõ�s,
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A TERRIVEL LUTA NAS SELVAS DESPERTE I BlllS
DO SEU fíGnoo
E Saltará da Cama Disposto para Tudo

o ESTADO'
Redação e Ofícínas à
rua João Pinto n," 13

T�l. ] 022-Cx. postal 139

Com as Fôrças do Exército nidade - uma oportunidade agua, atravessaram um rio a

[Norte-Amerícano em Bougaín- brevíssima de preparar-se. nado, um campo minado e, por Seu fígado deve produzir diariamenteI ville, Ilhas Salomão, março -:Mas, antes não o tivessem fei- fim, foram atacados pelas suas um litro de bilis. Se a bilis não corre Ii-

I (Serviço Especial da Inter-ito. As balas da nossa patrulha tropas mesmo antes de serem vremente,osalimentosnãosãodigeridos
. Americana) - A guerra que se

.

os Iíquídaram um a um. reconhecidos. e apodrecem. Os gases incham o estôrna-
lestá desenrolando nas ilhas Sa- Numa trincheira em forma Estes homens, que quasi go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
.Iomão é um conflito único, de L. foram encontrados seis nunca tinham tido contacto sente-se abatido e como que envenenado.

I' uma contenda inteiramente

I
cadáveres. Brown contou mais com as selvas, voltaram ao seu Tudo é amargo e a vida é um martírio.

. ..

t d t 1 f
.

t t '1 Uma simples evacuação não tocará a

I
dístín a do conceito de guerra oze. No ata oram vm e e

I'
acampamen o 1 esos, sem uma

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
que a maioria do público tem. cinco mortos. baixa. extraordinariamente eficazes. Fazem cor-

I Em certo sentido, é uma guer-I A única baixa que se regis- Na vida civil eram; um com-
rer esse litro de bilis e você sente-se dis-

Ira em busca de um controle ltrou no nosso lado foi um sub-I prador de aves, um empregado posto para tudo. São suaves e, contudo,

,•
remoto. Escuta-se a explosão e

I tenente ligeiramente ferido no numa fábrica de
.armazem

um especialmente indicadas para fazer a bilis
O sibilar do fogo da artilharia; maxilar, por um estilhaço de empregado num armazém de correr livremente. Peça as Pílulas Carter,

: O surdo explodir das bombas; granada de mão. 1 secos' e molhados, outro minei-I
Não aceite outro produto. Preço: c-, $3,00-

lo estalido dos morteiros; o ma- Em outra ocasião, onze 501- 1'0 de carvão, outro, fabricante

I',' traquear
das metralhadoras e' dados de infantaria ficaram de joias três camponeses e um ---

Iuzis. Mas, tudo está dirigido isolados de sua patrulha de artífice. Hoje são soldados de
,,{)Iín{'io� fllf'di31l!" �ontrl\!o i contra um inimigo que se aga- combate, na selva. e foram ti- infantaria magníficos. As perdas nazistas

li! I cha, invisível, nas frondosas roteados pela frente e pelos la- O único sub-oficial entre os
()� ()rilolln>ll�. mr-smo nAI) po- ., selvas, silenciosas, afastadas. dos pelos japoneses. Abriram onze era Lawrence Tate, [o- NR - A presente relação

I
bli"lHj()�. n80 serão rley(lln . 'Sabe-se apenas que êle está lá. caminho através da selva den- vem cabo, natural de Dutton,' foi feita pelo ex-diretor da

dos. .Os mortos e feridos assim o I sa durante três dias, treparam Alabama. Foi o homem que United Press na França, sr.
.

i'provam; só se po�e ver o inimi-Ile� a�vores par� se orientar, guíouos compa�heiros na vol-,Ralph l!einzen, r�centemente
-\ rnreçâo não se responsa-

I

go quando se esta corpo a cor- nao tmham alimentos, nem ta. e fOI promovido a sargento. repartriado, depois de haver
bí liz.a pefos conceito! emiu po com êle. I permanecido durante 13 meses

I dos nos AMigo, �ssjDado. ! Os soldados de infantaria V"�......,...,...,�w.�..,...,.",...,�� internado num campo de con-
são bons, espertos e c:;tpazes, el� COMPANHIA "ALIANÇA DA B!\lA" i centração de Baâen-Baâen, na

lO.... __ IR _l1li1111 ....- .. durante sangrentos dias e se-

!
1 1

1
! Alemanha.

"OMPR-ru-S'--IJ-V'ENOA:t manas experimentaram a tu- Fundada em 1870 -- Sêde : B A I A . Nova Iorque, 3 (Especial
ti 11 n 8 ria de, Guadalcanal, so�dados I IXC.EN nJO� l<� (l'iUNSI'OJ{TES I para o Estado) - De outU?!'O

-- I que ate entao nunca tinham

I
('apllil, e reservas - o-s 7).656 J89.20 I de 42 a tevereíro de 44, as 101'-

CASAS II receb�do o batismo dos rigores I Clfra� do balauço de 1942: cas de terra � :r:nar do �eich,
Vendem-se: uma na Rua Fernan- peculiares de Ulna guerra l't€-sponsa(l[li,jades . . .. ..... ... Cr$ 4.399.477 . .500.5H segundo obtuanos publicados

do Machado. com 4 quartos, 2 sa.1 desta natureza. Entram na sel- AI{Qt'j'V,eoita .••..••.•....•....• �rr! 70.G81.048,2.,) na imprensa alemã, perderam,
tas..côpo cozinha, terreno plano, Iva para descobrir soldados ní- Cr� s�

105.961.917,70
pelo menos, 22 gerieraís e 4d d 6 40 50 C $ 2500000 Sín lstr-os pagos nos últimos 10 anos " 64.986.957,20 Il'na, ln o . xo- preço r .

r: ; I pônícos que como macacos' � Respol.1S"l)i1icl·ade" crs 76736 "01 306"0 almirantes do serviço ativo. AfresnaRuaUruguay,dernadel,"'I·'. '
.. ',. J'", )t\

�..." :;;;} .... O" 'Y' •• -s, ...

1-.
.

� ..,'
ro., todas a.!ugadas. terreno plano. vivem encarapItados ,!las arvo-I�

BeliB de ra lz (p:'édioo e terrenos) o-s 23.742.G57.44

I
lista .que se seg�e fOI extraída

medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00; res, dando a rmpressao de que o; pIRETClHl!JS: - Dr. Pamf!lo d'U1!r;, F'reíre de Carvalho, Dr. Franctsr-o dos jornais nazistas chegados
U R R

" de sr, e Anísio Massor ra. '

ma na '.la ll.i Bc:rbosa: com aquele campo de batalha e um

I
< Agências e sub-agencias em todo o terrttórío nacional. _ Sucur-sat no

I
as mãos de internados ameri-

4 quartos, bonhelro_ 1mbu:ldo, 2 J'ardim zoológico, ;. Crugllái. rtQg.uladore s (1e avar-Ias nas prtnctpats cidades da América. EU"O'l" canos de Baden-Baden.salas, garagem, porao hobrtovel ,
.

. , ._
emfim com todo conforto exigido, . No�sos ,soldados de Infanta- í? e Mrlra. Mortos em açao na frente
terreno plano medindo 16x65 por na nao so aprenderam a com- ! � AGliJN'l'R R:\1 FI,OiUANóPÓ1JIR

I
russa: Tenente general Wi-

Cr$ 50.000,00: bater como os japoneses mas � (' � i\I P O S L o B O & C J A. - Rua FI'iipe Sf'hmiflt, n.:m lhelm von Stemmermann co-
Uma na Rua Quintino Bocoiuva .,

tã lt d' I'� Caixa Postal n. 19 - Tp.l<'fone U1R3 - Rod. 'I'elesrr, "cU,L\NÇt\" d t da f'
"

.

'J- P ôc] r

t
.. ]aoses·aou rapassancc- no, SUB.AGE"TCIASE1\·'IAGUNA "'UBARÃO ITATA! ]3'LU',rE manane as orças germam-\ ooo assoa com" quo r os, COZ1- ,.... • I" 1" "- lYl.J 1, f L �'"'\., u, J .. \. f

ít
J

nha, sala, dispensa, varanda. me.
seu prop�lO �ogo -:- um Jogo de!.. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

, ;as SI _uada? �m Cherkassy, em
dindo o terreno 8x30,50 por ... penetraçao sIlenclosa e solapa-I�...-"'-W���.........��.......,..,_

leverelro ulhmo; tenente-ge-
Cr$ 7,500,00;. da, de truques e de exploração, neral Walter Shilling, coman-
Uma e:n Coqueiros, ?om 3 quat· Saem as patrulhas. dia a dia, Di�tri"bui.aO{1 aos prl·(,'o"eiros a.merl·CQnfiS dante duma pan.ze.r divisionen;t.os, cozlnha, sala, dIspensa, boa, .

d h ,'dn li) lU il iH ii B ii ti' fen'Q '1 R' h . M"ll ,.

água, medindo o terreno 30x12xl 5 para a omInosa e escon eCI a. �,-gd1ela ;te ai u e1, ca-

par Cr$ 12.000,00,
'

selva, para arrancar o inimigo OS dO!l1"ltiuns PI./) CIIDZ li Bras�I..l5r':l mandante duma divisão de in-
Uma na rua Almir?nte Alvim, de seus esconderijos e fortins.

_.

!iiU D W U ii u
.

..' • .

l UI UI fantaria; ten-general Hernest
com 2 quartos, sala, dIspensa, va- Para êles trata-se de uma guer- Washmgton, março (I. A.) - A notzcza da entrega d.e 81/.- RUPD, morreu comandando
Cr$d�s.õ1�·oo�erreno com 22x50 por ra quasi pessoal. E são êles. prirn�ntos. doadf!s. pele:- CTUZ Vermelha !3r.asilei�a, p'ara disfri-! uma� divisão mista na caLeça
Uma na' Praça da Bandeira, com (jue, em último termo, têm que I buzçao enrre 1?rzszo��lros dos Estados �nzd��, mte1 nados na

I de ponte dq Kuban; ten-gene
dois pa�imentos, 3 quartos, banhei- desalojar _todos os )aponeses I Aler;:anh.a, foz reCeJ2�a com gran�e slmpf_!:na nes�e ]Jazs. Aral Hans �:;trl!eck, c��andar:-te1'0, cozmha. Preço de vendo Cr$ das Salamao. DesalOJa-los pela! Cruz Ve1.11�elha Ame:zcana expressou, �ntG;0, p1�blw.amente, a I duma .

dIvIsa0 de mfantana;60.000,00.
Q" B . "uperioridade de efetivos de

11
sua gratzdao por mazs esta dC7IWnstTat;.ao- .ae

solzdanedade h'U'-1 te.n-bo'eneral Zhelinsk

morto.Uma na rua ulnhno oca luva
oJ

A" .

. ,

.609 (Estreito) com sala, 3 quartos audácia, inteligencia e de pre- mana e pG:n-amencana: . , ,em ,KIev comandando uma di-
etc. e terreno com 11,16xS2;5 por cisão de tiro. Em vzrtude das dIfIculaades de transporte, - o carrega-. visão de infantaria; ten-gene-18.000,00 cruzeiros. Uma das mais impressio- ,menta levado pelos navios. que de'ixamm um porto sul-ame- I

ral F'l'eidrich von Sicbero' CQ-Uma na rua Deodoro com terreno
nantes façanhas pessoais reali-! Ticano em. junho de 1943, só chegou a Genebra, sede do "Co-. visão de infantaria; ten-gene-de 1O,2S metros de frente por 56 de .J, . mitó Internacional" da Cruz V'>rmelha em. de"em.bro I d t

. ,

fundo;:; por 80.000,00 cruzeiros. I zada aqUI ate o momento fOl. i ....

E d t·
.

l' 5V .' 24�0 l t
.

d
i man an e duma panzer d1V1-

Uma na. rua Curitibanos. com 3 registrada quando o Tenente sses ona zvos mc_ lJ..wm: cazxas com a as e car-, sionen; major general Aher-.
�uartos. varanda,. banheiro com Charles Brown e sua patrulha ne �m cons�l'va; 15

l

cazxa.s cont.endo 360 latas de "Corneá. mann Crux, comandante dl;r
agua quente e fNa etc., por Cr$ de 155 homens e seis oficiais Be�J"; 5 caIxa: comendo 120 vzdros de e.rtrat? de carne; 69 ma panzer divisionen; maj-ge-22·UOOO,oo. o ld C CE mataram vinte e cinco iapone- cazxas contenao 2.500 latas de 'JJe�xe; 16 cazxas contendo 11e"al GeOl'O'e von Prim coman-ma. no rua SWQ o ruz s- -

..

., -

� d d' I
.

.

. I
-

b ,

treito) 3 quartos, Rala etc" terreno ses € .tiveran� ape!las um fer�- .1.600 latas "e sar zn w; e 14 c.azxas c.0n�e:2do 420.0.00 C:?�Tl'O�. i�ante dl!ma divisão mista ele
com 16x32 por 16.000,00. do. Vmte e Cll1CO Japoneses e11-1 O conteudo des�as 124 ca�xas .foz dzvzdIdo entr e

_

pnswne1- . mfantana; ten-general Karl
TERRENOS minados num só golpe repre- ros dos Estados Umdos, nos campos de concentraçao da Ale- Baer, comandante duma divi-
Vendem-se um na Avenida Trom- sentam grande vitória, aqui, Imanha., . _. '.' .

são de artilharia; maj-general
powski, terreno plano, medindo especiaLmente, quando ne- i _

Como e de praxe a_cez�a p01' todas as naço�(s, a �z�tTZbuz- Wilhelm Artenstein, das tropas
12x37 por Cr$ 15.000,00; '1hum só americano ficou O'ra-! çao desses donatzvos .tm feIta por delegados do Comzte Inter-I' "ss,,· ten-general Máx von.Um na Avenida Mauro Ramos, ;emente ferido.

I;')

I nacional" da. Cruz Vermelha. Sch�indheidorff, comandanteidem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00; -

d d'
. -

Um na Rua Jaguaruna. idem A patrulha de Brown nao i __ iH AR iMM'lnJ§#lb '","r_ w....... uma IVlsao de infantaria;
idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00. havia avançado muito, quando II LYRA, BORGES &. CIA. I

maj-general K.arl Halbrecht
Um na rua Camboriú, terreno 11m explorador encontrou um I' von Choneck, comandante c!u-

plano medindo 30x50 por 24.000,00 IJcqueno acampamento inimi- -ma divisão de infantaria; ten-cruzeiros .

. Um na rua Almirante Alvim, go, onde viu uma cousa quasi III Reconstruções. pinturas, reformas general Richard von Heine-
com 9x45 metros por 11.000,00. incrivel: um japonês fazendo !II Consulte nossos orçamentos para pagamentos a chus, comandante duma di-
Um na rua Camboriu com 25x45 a barba, outro calçando um longo proso, prestações módicas, e vera como é visão de infantaria; ten-gene-

metros, lIende-se também a m�- d t t 1 F·t K d tO 000 00 Par .e sapa os e ou ro que pa- fceil transforma r seu prédio velho em unlO 'cons- ra n z unn, coman an etode por 2. , cruzeiros. -

Informações com A. L. ALVES. recia dormir tranquilamente. trução moderna, mediante urna entrada pequena. duma divisa0 de infantaria;
Ruo. Deodoro 35. Um quarto japonês estava, Compra. venda e administração de jm,óveis. general Fritz von Nieter, do

lADO & elA
atrás de uma metralhadora co- Rua Felipe Schrnidt nO 44 - FLORIANOPOLIS corDa niédico; ten-generalMA{:! J. berta, estando também outra Henrich Strack, comandante

,Agências e Representações em Gera} arma na meSlna situação, o M mn_......1INnM'1 Ma % &i!LL FMiR'PIiIl! das tropas alemãs de Dantizig
Matriz: Flol'ianópolis que não permitia entrar eml FARMACIA ESPERANÇA e o general das tropas '�ss"
Rua João Pinto, n. 5 acã,o imediatamente. I

- Theodor Kelmann. Todos estes
Caixa Postal, 37 .

O explorador disparou ime- A SUA FARMACIA oficiais generais, na maioria,Filial: Cresciúma 'R C L M f FORua noriano Peixoto, e/n (Edif. diatamente, matando um nipo- 08 onselueiro ara, 4 e 5 - NE 1.642 foram mortos em combate,
Próprio). Telegramas: "PRIMUS" nico. As metradoras de mão, os Entrega l domicílio dois perdera ma vida em con-

Agentes nos principais municipioli

I
fuzis automáticos e os M�l en- sequência dos bombardeios aé-

do Estado traram em cão e os nipônicos '(ON oU ''1) I TtJ:'(1 "'1) "'J.l'J�d "II JIIPIw.ll reos contra Berlim e Hambur-
Q�.;;"'��g�-;��6;":.""É;: I trataram de fugir. Vinte e cin- .. "(UIIO�H'"llJnb" Ul9d supur nu wmnli!� 1JOl �a9,mm 0Vu �oli go e um não teve especificação
t,atisti�a M�lit.ar, trabalha em pró) I co metros mais adiante, .exís- i ·.nu,w O!àtr.ílIl.líJUsa.p ap strm.1t1 '(UnI U�'l U50.11UI an-b SIum .md

\
sua causa mortis. Dos almi

doe pais immIgo.
i �

nesse caso,

jtiam mais nipônicos. OuvIram' i"PUU.Iii o,!s snnu�;Jnl atuamll1 '"uunlo.)·ulUIob., mn Hlpnnn rantes, presume�se que todos
�;r!ilF!D�oa�;.sü :��r:e:.��: com. I o tiroteio e tiveram a oportu- ·u"Judu il'UJ)uJd a StJlo1,amJ sv .�p ma UPJA.DI) íi1nlUln OYW hajam perecido em ação.

Diário Vespertino

,tSSlNATURAS
Na Capital:

t\DO CrI
Sernestr e Cr'
Trímestre CrI
Mês Cr'
Númer-o IIvulso CrI

No Interior:
CrI
f:r$
r.rtl

70,00
40.00
20,00
7,00
0.30

Ano 80.00
(5,00
25.MTr+mestr ..

------------------.___

14;�A Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecç(3es "DISTINTA" e RIVET. Possue um gron
·de sortimento de casem.iros, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para aifaio::ttes. que recebe diretamente das

Sl1fS. Comerciantes do interior na sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, � FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melho:tes fábricas. A Caso "A CAPITAL"

visita antes de efetuarem fluas

cham.a O

_ _9.,9�ErQs ,

otenção dos
MATRIZ em

F J -
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A:\ I\" EltSÁRIOS

Passa haja o natalício do sr,

Eduardo Nrcol ich , competente e

operoso secretário do Junta Comer

cial dêste Estado.
'"

Faz anos hoje a sra. Mario Cam

pos de Melo, e sp ôso do sr. João IAntônio de Melo,

Transcorre ho;e o natalício do I
srito. Moria Angusto de Gusmão, I
filha do dr. Artur de Gusmão.

I
Fa� anos, hoje o meni:,,� Lí!;an I

Ra1.1lll'lo, ft.ha do sr, lVIano Rau

lino, funcionário do Prefeitura

M1.1'1nicípal.

Fllzem a n os hoje:

Ia sra. Sônia .Linhares Solem;
a srita. Mo r io F'er-re ir-c da Cruz;
os s rs , Guilherme Speck, João IZacarias da Silva. Eu nc, dos Obras I

dos Portos do Estado. Roberto Zum
blick, comerciante no Tubarõo, e

Arí Fraga;
o jovem Volnêi de Oliveira:
a menina Gení Bandeira Scheide

monteI.

VfaJ1l1) t.fl!ll
Procedente da Laguna: em visit� Ia seus pais, chega hoj e a gentil

srita. Sônia Daux Bocbaid. I
Por ter de .partir para Santo I

Mario, onde vai assumir o cargo

de chefe do D.R.C.T .. trouxe-nos o

seu abraço de despedidas o ar, Joel
Sousa.
.,. ...._..._-............�w��.,.,._�..-...,..;

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA
[Q maior organização no

gênero nesta c-:tpital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775,

3o ESTADO 'erca.feira 4 de Abril dê U�44
m 'rsm ·IJJrus.l 7

santo do dia'Notícias resumidas
Despachos, vindos da Dina

marca, assinalam que a Ges

tapo aprisionou diversos c!da
dãos dinamarqueses, pondo-os
na categoria de "refens",

,�

Segundo notícias recente

mente recebidas em Londres, o
movimento submersivo holan

dez está ativo, agindo de acôr
do com. os planos estabelecidos
secretamen te,

Sto. Isidoro, Bispo e Doutor
da Igreja.

Um dos mais ilustres filhos da
Espanha. é Sto. Isidoro de impor
tância capital para toda o cultur-c
do Ocidente. Pouco depois de seu

nascimento. em 560. em Carto
gena. n\udaram-se seus nobres, pais
para Seví Iho , onde a morte de seus

progenitores o deixou órfão. S.
Leandro, irmão mais velho de nos·

90 santo e arcebispo de Se vi.Lho ,

cuidou da educação do menino.
Tanto aproveitou os e rrs irro rnen to s

nas ciências profanos como das
. Os círculos informativos de

santos, que, morto Leandro, foi
eleito sucesaor- deste gron le on t is- Londres receberam íntorrna
tite. Reconhecendo o valor dos cões de que os patriótas de di
ciências para. a I/ida católica, em: I �el'sos países, ocupado. s pelopenhou-se ISidoro em fomentar o"

"Eixo" têm demonstradoestudos, Por 18S0 fundou na suo '
.. , .

cidade episcopal um colégio com grande atividades nestes ultl
internato para a formação de ma- nlOS dias.
gistrados e sacerdotes. E' ele o au-

tor da primeira enciclopédia que
nos dá -uma prova de seu vastíssi
mo saber adquirido por um estudo

I
ininterrupto. Severo para consigo.
er a tod a bondade e liberalidade
para os pobres. Tinha o dom de
curar as doenças tocando de leve
os sofredores ou díaerido-Ih es uma

En tre O pessoal alemão jns- foram levad os para B"., na palavra apenas. Morreu, 003 4 de
. ,obr:l d e 636, depois de ter feito

alado na l<'rar:ça, ,a�gnmas n��-I A.lta Savoia. D_eslludos ate h
publicamente penitência por suas

heres de fUnCIOnarIOS ou mí li- CIntura e ele maos atadas, sub- fraquezas humanos às quais; nem

ares receberam instruções in- 11neteram-nos, durante mais (ir:' os santos escapam por completo.
imando-as a "altar para a uma hora, ao suplício do chi-

...........--...............---::----• .............,...........................

s lemanlia no mais breve pra- cote, sendo depois fuzilados

«8ala-O amer.lcan.o»o possível. Seus cadáveres, abandonados

o . pelos alemães, foram piedosa-
Desde 1 de dezembro

fOIl mente enterrados pelos habi
.iroíbldo �os soldados e sa!'gen- tantes ela localidade. Os nomes
os' alemães andarem sozínhos dêsses mártires já são couhc
las ruas ele Toulon, durante a círios.
noite. Devem ao menos andar
.'111. pares. Pela mesma razão, é Depois de di versos

í

nciden
.roibido aos militares naziotas tes provocados pela população
nauter, em seu nome, qUal([W.,r,

de LYO_ll, contra a� trepas d-
f

ruarto na cidade. ocupaçao, as autoridades ger-
A 17 de dezembro último, mánicas decidiram, em repre

mze jOVPl1S guerr-ilheiros SUl'- sália, sequestrar todos os meios
rreerididos e cercados pelos ele transporte público daqu-Ia
ilemães, e depois aprtstouarlos, zona.

A imprensa neutra da Suiça
comentou, há dias, com parti
cular destaque, o apêlo que fez
a Suécia, ao mundo, para que
seja organizada uma comissão
de auxílio às crianças polone
sas. Como se sabe, as condições
de vida para essas ciíanças são
excessivamente pesadas, pre-

que devenl ser considerados Suspensão de trens ;]��,��n�:isos��rl:��tos��eco
mi-

•

ld do Exé Londres 29 (S. r. T.) - Um
Londres, 3 (8. 1. P.) -' As nO\'el'110 e os so ados o xer-

per-iódico, 'editado na Alema-I Relatos fornecidos por vias
n'imeíras fotografias do Exér- cito que lutam dentro da Po lô-

nha. anuncia que serão suspen- secretas. francesas, dizem qu.eito Polonês, que está lutando nia. Nós nunca apr.esentámos
ios o trárezo de diversos trens! os patrrotas gauleses contí

lentro da Polônia, foram rece- uma conta da luta secreta (1.1 s
. 1'1'en1'" la Eslovaquía co_llluam agindo contra os "cola-

-

P I" O E
'

it PIA que co 1
'Ib' ." d dlidas recentemente nesta calf):- P

o

1
?n�a.

1 t
sxerci o t? ones IDa I mo medida de "prevenção" . i o�acIO�llstad' cO�I.enan o-os

al e apresentadas, por um o 1- . o orna \l ou e COI� mua 1.1-
� b _ 'e pe 'feitaluente que isso pe o crims e aUXI tarem os

-íal do Exército, ao Ministro
'

tando, por-que considera que ;
� �. e'f�('a' (lI\. e os uazístas qL1G-

I alemães nos seus projetos de
, .

N" E
A

C
'

I
.

t d srgrn I ,1 . . I Ii
-

d Fsrttâníco do.s 1. egoc.lOs stran-. esse, e� .orço e pe o III el'es?e a' re'm ocu rar ditos transportes' expo iaçao a rança.
�eiros. As fotografias .f�ram! Polônia e ele todos os aliados

i rara a corn leta evacuacão das
I

.

'"

Londres, 3 tB. N. S.) - Pa- vistas .pelo Pnmell'O lVfullstro. que lut.am contra a Alemanh:.l ..�ítimas dOSP bombardeio's leva-I ,Os efeItos dos bombardeios
triotas belgas, l:laSCal'�dos : 'hurclll11 e. por outros m�m-I Mas. os soldados polonese� �() dos a efeito pelos aliados ('011-

aereos produzem grandes des-
armados, ataCaI am 1 ecente

;ros pl'oemll1entes do Gab1l18-. mOVImento secreto da PolonJà,
t AI 1 I t

.

d' contentamentos entre a popu-mente um trem que seguia pa- e Britânico Comentando a assim como os poloneses ele l'ab a em.an 1a. s 01 pl'eJH. I,,:a

l.ação alemã, agora quasi des-
B· 1 HaPIJart na pro

I '..,
d 1 t' l··t;.) so l'emanelra aos c lecos, que,. .ra Ienne- es- ,

-

('hegada dessas fotografIas a to o o mllll.( o, em o c Irei o ue
'I f ç t' protegIda pelos serVIços de so-

víncia de HainauL Após obri- lllO'laterra' o diári� J)Olonês exie:ir que êsses esforcos, sani- t( es.sa 1 °drnla'l es aOt Pl'a] Icar:r-en- COITOS da Alemanha e de suas. .
.•
b'

, ,� .' : e ISO a os c o res o c o paIS. .garem o maqUll1lsta e os guaI- "Dziennik Polski" diz: flCIOS e combates seJam reco- �,.,.........._,__....,..__�

I
antondades.

das a se retirarem da compo- "Esties documentos fotográfi- nheeidos e que o sangue derl'n
sição, amarraram-nos � algu- ::os chegam no momento em mac10 pela Causa Comum, não
mas árvores. Em segUl�la, o

(lHe se fazem acusações inacre- seja recompensado com uma
. trem foi posto em mOVImento Jitáveis contra a Polônia, o injustiça".
de marcha-ré, do qual resul-

tou a destruição de quinze va

gões. Em consequência, a li

nha esteve interrompida por
vários dias.

Dificultando tráfego
ferrovia rio

NACIONAIS

.........-...---.....--...,.-_._-......--..............-� \
Música ouvida o

clandestinamente
Londres, 3 (E.N.S.) - Como

se sabe, a música holandesa,
assim como sua imprensa, es- com

tá-se desenvaIvendo clandesti ..

namente. Assim, os holandeses
estão assistindo a concertos

realizados clandestinamente e

por iniciativa particular, en

quanto que boicotam os co'o"

certos particulares que são or

ganizados com permissão da
Câmara Cultural Nazista"

S DO D IA
I Cons. Rua Nunes Machado

CARTAZE·. .
,

.. .

n. 7-· (Edificio S. Francisco).
Consultas diariamente

----����--------.a__� �----��------����----I. d_aDs__d_u_a_s__à_s__7_h,_o_r_a_s_.__�,HOJE 3a.feira HOJE _ Foram desembarcados novo�

contingentes de tropas e mate
rial bélico aliado na cabeça-de
ponte de Anzio.

NA ITÁ '..IA .. Soldados ncr te-o rne r-iccnos exarninam o cadáver de
um c t i r od o r alemão depois da ocupação de Anzio, na Itália. A

fotografia foi tirada na região onde desembarcou uma poderosa
fêirça n or te -cme r-ico.no no costa ocidental da península, à reto.-

guardo das linhas nazista .. , (Fóto da Inter·Americana).

Afirmam correspondentes de
jornais londrinos em Moscou,
que tem sido grande a procura.
de obras inglesas na Rússia,
onde a literatura da Grã-Breta-
nha está sendo recebida com

I
agrado pelo po�,o da U. R. S. s,

Alphêo e Leocádia .

Tolentino de Sousa Grande número de estudan-
participam aos seus parentes tes nazistas foram reeenten1en-
e amigos o contrato de caso- te recolhidos a uma casa-de-

I
mento de sua filha MARIA

I
detenção da Alemanha, acusa-DE LOURDES com o Sr, dos de "não satisfazerem :aFRANCIS C. RABELO. '

, Florianópolis, 30/3/1944. exigência policial em caso de
___..... -.: alarme anti-aéreo".

Recentemente instalado
nesta capital, para ondu

lação permanente, equi
pado com todo conforto,
je está funcionando o

"SALÃO AMERICANO" ,

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

�sforços

P�eç03 módicos e

serviço garantido

A imprensa britânica tece

elogios em tôrno da recente ar

remetida dos russos no setor
sul da Frente Oriental.

O General De Gaulle está ta
zendo "clemarches" para quo
seja nomeado Ministro da

F'rauça em Moscou, o sr. Pale
wskí.

Os "Mosquitos" britânicos
continua.m a atacar intensa
mente a zona industrial da Ale
manha, assim como suas cida ..

des, portos e entroncamentos
ferroviários.

""

(lHE

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA

I Os exércitos russos conti
nuam avançando pela Rumá
nia dentro. Já ocorreram os

primeiros encontros com os

reforços que os alemães atira
ram naquela frente de batalha.

Travam-se combates mais
ou menos importantes na fren
te russa do Báltico, onde a cal
ma havia imperado por alguns.
dias.

•

A's 7,30 horas
O filme nacional fer,ômeno, com Procópio Ferreira, Silvino

Neoo. Aivarenga e Ranch�nho, Ratinho e Jararaca, etc:

BERLIM NA BATUCADA
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

O PODER PARA A INVASÃO (Marcha do tempo)
Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura

(lHE «IMPERIAL)}
A's 5 e 7,30 horas:

melhor filme da namorada do mundo! Música! - RClmance!
Canções! - Tudo num ambiente colegial!

Louca

São perigosas as

viagens de trem
Londres, :� (B. N. S.) .

"Cassandra ii, O semanário bel
ga controlado pelos alemães, e

que é publicado em Bruxelas,
anunciou recentemente que os

]lRssageiros não devem ocupar
os carros da frente, mas, de
preferência os últimos vagões.
A razão dessa advertência con

siste em que os alemães temem
os ataques dos patriotas bel-
gas.

As autoridades respoDsiveis pela
riel execução das Estatísticas MiJI· O Secretário de Estadí) do�
'Qfell podem exigir, sempre que ho," Estados Unidos, falando à im
<ler dúvida quanto à veracidade d, prensa, disse que llem tudo es�oaJQuer informação, que cada III tava perdido, qttanto à eoncluformante prove o que deelaro•• A
má-fé constitue crime contra a .. ,São de um4l paz; enÜ'e a Rússia
UW'Dca naduu\. ({) E. II.) e Finli;l)1<t.t?<� _.J

, ..

por musica
DEANA DURBIN, Herbert Marshall e Helen Parlish

COMPLEMENTO l'TACIONAL IDFB Nat.)
Preços: Cr$ 2,00 (Unico) Livre de Censura,

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

6a·Feíra.Santa. SIMULTANEAMENTE, no ODEON às 2. 4,30
e 9 hs., no IMPERIAL às 2,30, 5 e 7 hs e no IMPERIO

(Estreito) ãs 10,30. 1,30, 3,30 6, e 8 hs.
COPIA NOVA. - Toda explicada em português:

A VIDA DE CRISTO
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EsportivolAtvás ias rnuralbas
Os emístosos de domingo I São Paulo, (Por Mário de trombetearam pelo mundo os dois inimigos há um lustro

r 4:" d- d f r D iMiranda Valverde) - Existem iafóra que êles, nazistas, eram atrás. Antes, os nazistas ponti-
DO �s.la 10 a .'\.t.. lparadoxos bem interessantes. I mesmo invencíveis. Tudo o que ficavam em todos os quadran

[Esta guerra que ora assoberba los exércitos germânicos encon- tes da Europa. Hoje, se encon-

Conforme noticiamos, foram Caravana do Ar, agradou ao 'o mundo tem nos proporciona- trassem pela frente, seria leva- tram encurralados dentro da
disputadas, domingo à tarde,' públ ico nas duas fases da luta, !do inúmeros deles, seja do lado elo de roldão. sua fortaleza, que está prestes
no estádio da F. C. D., perante: pela fibra e combatividade dos I das democracias combatentes; Mas os bons fados não qui- a ruir. O muro que os aliados
regular assistência, duas sen-l jogadores que desde os mínu- I

seja do lado das potências do seram que a sorte das armas têm de transpôr estende-se

sacionais pugnas pebolístícas tos iniciais até ao final luta-I eixo. Entretanto, neste último pendesse para o lado dos ale- desde a fronteira de Noruega
entre esquadrões amadoristas ram galhardamente para a

i é onde se observa o maior nú- mães. Houve, então, dias ne- até a Espanha. Um muro tão
filiados à F. C. D. conquista da vitória. Imero, pois Hitler e os seus as�é-. gros. A gloriosa Albion ganhou extenso quanto. os sonhos que

o " '.. . elas, paranoicos que eram, Ja-' a Batalha da Inglaterra. Hou- o chefe da cruz gamada tinha
A rUEJ.JIlUIN.:\R No 1 half-tune,o .Bocam- Imais poderiam esperar fátos e .ve a miraculosa batalha de Es-' em 1939.

. ..,

va exerceu leve dom.uuo sobre: atos que viessem contradizê- talingrado. Leningrado foi re-; Mas o muro da fortaleza de
Como partida preliminar () seu leal antagonista, que, los ou desmacará-los. ; dimida. A Itália está sendo Hitler será transposto. Eise-

('�o�fr?ntar�m-se os qua?l:os �o I com uma linha média cornple- i Os nazistas fizeram pouco: vencida. E, agora, depois de nhower e Montgomery estão

(�rISplm MIra e do Amértca 1'. tamente descontrolada po�co da muralha que a França ha- j quasí cinco anos de luta ínsa-] ultimando os preparativos pa
C:' que, _apesar . d� fraqueza I pou�e fazer para anular as m-Ivia erigido como símbolo da [na, lapso, de tempo êsse bem I ra invadir o continente euro

d:ste, n�o constítuíu l�m espe- vestidas fulmlll�ntes dos rapa-: sua potencialidade: a linha I largo em que os destinos de peu. E, como disse muito bem
táeulo digno da atenç_ao geral! zes do sr. Agapíto yeloso. ! Maginot. Venceram a estupen-] uma humanidade livre estive- ha dias o bravo ex-comandante
dos espectadores: �orem, é �le :r:essa fase? Bocaiuva conse-

.
da obra da engenharia gaulesa I ram em perigo, QS aliados pro- do glorioso Oitavo Exército, a

se destacar a belíssíma atuação i guru avantajar-se no "pla-. de forma espetácular. Vence-I curam escalar a Fortaleza de ofensiva que os aliados prepa
dos jogadores do Crispim Mira i card ", marcando três tentos,' rarn as muralhas de Sebasto-! Adolfo Hitler. Jamais o chefe ram para transpôr a muralha
que, habih_nente orientados pe-I por íl1ter:nédio de Xaroba, Mll- pol, como também venceram I da cruz gamada pensou que

..

de Hitler é tão ciclópica, que
lo "coach " Numas Cardoso, I

ton e Ar í. defesas de Minsk. Diante de teria, um dia, de ver, com seus não encontra paridade entre

S?Ub.eram ('orresp�nder à con-
.

Na fase final o Caravana do tão grandes vitórias, os salda-I' próprios olhos, invertida a. si-: todas as operações bélicas de
Iiança neles depositada Ar passou a atual' melhor. O dos de Hitler rejubílaram-se e tuacão em que se encontravam' todos os tempos.

O América foi um adversá- tento de Haroldo animou-os a: ---------------. z:------------

rio medíocre e seu estilo de lutarem denodadamente, tícan- II'
jôgo não satisfez. I do o Boeaiuva na defensiva. ;'lJ••••••••••••••••••••••••oeee.Gec ��
Neste prélio saíu 'vencedor o Minutos depois Olívio canse-I' o

••;::t•.� 1)).,. 1%,.1". $.''. ". 1=.Crispim Mira, pela alarmante! gue o 20 e último tento da .•
contagem de 10 x 4. tarde. IO quadro vencedor atuou as- O esfôrço desesperado dos
sim constituído: Vílain, Nilson rapazes da Base Aérea para I

e Chavinha; Onôr, Aldo e Pa- empatar a partida foi em vão, ílinha; Sapo (Naná), Sanford, devido à bôa eficiência

dOSI
111 CONTIrJENTAL .,

Bóde, Miro e Mandico. "meninos de ouro", que estí- ! � I
Os tentos foram consigna- veram num doí' seus grandes • A f

•

dos por Bóde (6), Sanford (2), dias. : 5 mais amo s e s musrcas, com os mais .,

Mandico e Aldo. Os quadros jogaram assim I famosos :i)rtLtõs. I
Os tentos do América foram coustttuidos: Bocaluva r Currú, e , �

obtidos por Batista (2), Dama- Osni e Katcipis: Trilha, Boos e : ULTIMAS 1"'I aVIDADE S : -

I
e •

ta e Pernambuco. Amauri; Lebetiuha, Xa:oba,

I Na (eRA !.. O-L. AR',» �••Arbitrou êsse encontro O }Ii1ton, Ari e Abelardo. Cara- �::"player " Sebastião Augusto, ana do Ar: Luiz. 'l'aviuho e

da Silva (l'ião), que teve atua- Waldir; Gato (Toló), Haroldo : Rua Trajano. fi :
ção das mais destacadas. e Hélio; OClílio, :El'aldo. Hon ó- I :

rio, Maeedo e Amaur-i (8iol'ti- .' , _ " ,.,eGII&8.IMG "' ..-c

1
. " iI; Q�a ndo alg"Uém. tal C(I!'IIO (I_

110 e (epOlS Silvio). Ihen-o dI> itustraçao a-oima, oferece!'
Como juiz servi u o sr. F'ran- lhe. em amavel gesto. um oéJjce do

cisco Prazeres. excelente aperitivo KNOT. lemore
ee t Sino de acrescentar, no agt'ad&
o,,, a gentile.zv.:EfiEE' TAf1.
fJP1 o J1EII APEj?1TIV()

pnEDlJ.ETO!

o ESTADO

o PRf:T"lO PRI1W�n'AL
A partida principal da tarde,

travada entre o Bocaiuva e o

o "mignon" "player
,.

é ainda
o maior ponteiro catarinense.

Tiã& fez anos ôntem
Transcorreu ontem o aníver

sárío natalício do " player ,.

Sebastião Augusto da Silva, o

conhecido Tiao, meia esquerda
elo Avaí e uma das mais vigo
rosas figuras do cenário fute
bolístico catarinense.
Ao Tião, que é nosso bom

amigo, o "Estado Esportivo"
envia os seus cumprimentos
com \'otos de felicidades.

!.A.P.E.T,C. 4 X I.A.P.I. 2
Sábado último, no gramado

da F. C. 0., realizou-se um eu

centro amistoso entre os fun
cionários do Instituto de Apo-

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

sentadoria e Pensões dos Em-

pregados en1 Trapiches e Cais "A BandeIra Nacional quando em ",·é�·
posição horiznntal4 e ü'[\ ao CenTrb da

e do Instituto de Aposentadoria testa da coluna, "e L�oJadn; il dh'pita d,.

e Pensões dos Industriál'i08 I
testa da coluna. �e houvCl' outra hiJlldel

.

- , ra; à fl'ellte e ao c("'ntro da testa d;1 co.

saindo veÍ'lcedoI' o prilneiro pe- luna, dois metros adiante da linha p(·la.
" "d 4 2 I demrus formadas,!le concorrerem tl'ê.

lo SCOl'e e. x , ..u ruais bandeira..". (De<:l'eto-Iel n. 4.545.Magno regressou
Regressou, há dias. de Porto

Alegre, onde ?t' enermtrava em

gôzo de lima licença cou,'.edida

�J.�10 sr. Celso .Ramos, o sr. Fe
lix Magno, técnico do esqna�
drão profissional do Avaí F. C.
Ao que consta o prestigioso

"coach" " azurra" irá renOVar

o seu contrato por mais um

ano.

Esta notícia é, aliás, valiosa
para os "fans" do clube cam

peão catarinense de 1943, pois
Magno é um dos melhores pre�
paradores do sul do Brasil.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E ACiRICOLA DE SANTA CATARINA

2� Convocação
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 mãximo ioterêsse do Banco, de ac6rdo 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, funcionarâ e delib�rará com

qualquer número.
ADERBAL R. DA SILVA. Presidente

Luiz pretendé ingressar no

(rispim Mira
Luiz, o fOl'midável zagueiro

direito do Paula Ramos, que
tão brilhante atuação teve no

certame amadorista de 48, ao

que nos informou, está interes�
sado em inscrever-se pelo Cris
pim Mira.

.A presença de Luiz na zaga,
é bastante valorosa para o

Crispim Mira, pois Luiz é um

jogador de explendido futuro.

----_ .•_---

CréditoMútuo Predial
Propr etários .- J. Móreira & Cia .

A mais preferida, é' inegável.
2 sorteios mensais 4 e J8Saul ficará no Avaí

De fonte autorizada canse·

guimos apurar que o veloz POD
teiro esquerdo Sau1 Oliveira

IJermanecerá defendendo as

cores do Avaí na telllJlorada
de 44.
Essa notícia eneherá de j��

bil.o os "faus" do glorioso grê-
�i2 9:q ar, C_�l� ��O�p poi� ......._1 ..........._...

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

-- --- _. --

Sociedade Anônima'-C-olnercial �loellmann
Acham.se à disposição dos srs. ocioniEtas, OI> rio

cumentos de que trata o art. 99 do decreto-lei n" 2-327\,
de 26 de setembro de 1940.

HUGO MOELLMANN, Diretor gerente.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Boje e amanhá 8Cl'I\ a SUa preferida

Oro".....clonal. e eatrangelrR8 -- Homeopatias _ PerfllmAl'l,u _

Artl&,o. de borracha.
O...anr_ _ exata obMervll""ta no reooltnãrlo médl�.

PREÇOS �IÓDICOS.

DR. (aJ}�HREUW lU. F'OXSEeA
MFJDICO

Clínlea de Adultos e Criancas
n(len�a.s da l)él(� - Uoencas V�néJ'('Sli'l

CONStrI/l1óRlO -_ .. Rua Felipe Schmidt :14
HORÁIUO'- Das $·às 5 horas

As 2as. e 6a8. feiras em Palhoça, elaR 2 às 5 liom"
(AUSENTE)

I S .. \ l'\GTJI�N()I_
! Contém oito ,dementes tônicos

i1 Fósforo. Cálc o, Vanadato e

Arsen1ato de
Sódio, etc·

I
1

I

Os Pálidos, DepRuperadoB,
Esgotados. Anêmicos,

Ml},gr.)�, Mães Que Criam.
Crianças Rr\quítkas rece·
berão 1:1 tonificação geral

do organifó'mo com o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.',

,
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INDICADOR MÉ_DICO

Missionários

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �e Aper retecamento e Longa Pr-ática no Rio de Janeiro

uoNSU ..TAS - Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
IIh.IH.dOs, das 16,:1() às 18 horas - CONSUL'l'óRIO: Rua João Pinto a. 7, sobl'ado -

l"(Ine: 1.461 - Rcsídêncta: Rua Presidente Coutinho, �3.

SOCIEDADE ANÔMIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortizações de' Março l'1e 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Março le 1944 foram amor

tizadas 0.5 seguintes combinações:
GYV RMX LAY SCS' DSX UXA

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imedio.tamente o capital garantido a que têm direito,

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr , 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Ui plornado pela Faculdade Nac, de Meaicina da Universidade do Brasil)

E:;:-Interno <lo Serviço de Cltn íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

CI.I;IIIC,\ 1I1�]r"CA - MoléstJas Internas de adultos e críuuças. COXSUI!I'óHIO

e tUêHIIII;:;-;Cl,\: l:uII J·'ehllC Scluuíut n. 38 - Tel, 81:!. CO:SSUJIl'AS - Das IG às 18,

DR. ARAúJO
i

'" 1"CQ10olr..lCOS

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

Londres - (Por Egizale, ela i afazeres ele Apóstolos: �) são

1:..', J. Tí.) - Teríamos materialll'apelães que servem no exér

abunc1antíssimo se pretendes- cito britân ico, e 7 outros fize

sernos escrever sôbre a liberda- ram-se ao mal', em janeiro ul

ele ele que gozam os missioná- timo, para penetrar nas selvas
Municipal I' Hospital Tios católicos no fmpério BJ'i- africanas, em busca de alma

tân lco. Pai a resumir, porém,' para o Evangelho Cristão, O

'basta transcrever o que nos in- .!?:Ovêrno ínalês facilitou-lhes. Ao .atender as Eslrélas de Cinema de
. ,,�Hollywood um médico descobriu um

'(o1'111a um missinárlo, de Vóra- tudo quanto se possa imaginar método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordul'�. Cornece a per

poly, na India: "Os ingleses e concedeu-lhes direitos de der peso na primeira semana e muitos

cumulaui-se de tantas atenções uríoridade 1Jara o embarque, quilOS ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
, :l vezes por dia. Este novo método, cha-

DR BIASE FAR·ACO 81,n nosso ministé,J'io, que difl,'- O curioso, é que para os in- mado Formode, traz nova vitalida-

I
de, saúde e energia COl110 também urna

•

.

_ , clll:1ente l?od,enanlOS.. pedir gleses, esses missionários que aparencia atraente, ao dissolver a gor-

ill tDTCO _ chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saude

I
mais, ao propiio Papa , seguem para as terras ele in- ���::. l;;\��� I��i�ej������áN�gl1léO n����=

DOl':�ÇAS DA PELE - S�FILIS --,AFECÇÕES l2l{�)-,GENrrAIS �E Tratarei, entretanto, Deste fiéis, não são considerados de- sario fazer reg íme aumentar, nem usar

Al\IB()S OS SEXOS - RAIOS INFRA-\ ERMEL�OS E U�dfHA4-(.vIOLE1AS arttzo de uma organízacão ser-tores, sob o ponto de vista �:�g��c��;�tic�;Ú�L�j��;���r :x�'�f�:·�=
CONSULTAS: das 2 àS,5 h. R. �;'ehpe I�OC��lE1I 1t'648) ülis;io'nária conulnamente bt-i- militar, Cada qual CUl11jH'e sua. za. FO'rmode, .reduz a gordura de

HES,: H. Marechal GlllllH:l'me, .�3 -
,

!.' "

c

l'
'"

""['
, "

1
' _

,um modo �al'antrdo como V. deseja.

____
t ãníca: a CIOS ., lsslonanos c e 1111ssao e seus deveres para com Peça Formode, hoje mesmo, em

Mill Hllll
'

, fundada durante a a Pátria, dentro dos limites de qaUs�l,aqUmela·l.oflal'pml.oáCteiaç:,oA. nossa garantia é

C(,!_'I;IC\ Jm OUlOS - OUYJDOS - XAUIZ - G,\l{GA!\'Tf\ .n , �

S LACEROA crise religiosa na Brã Bi.'eta- suas faculdades e de sua voca- Distr. S, I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

DR. SAVA
.
.., I

n.ha. A. hierarquia catolic� foi «ão. Respeita-se, igualmente, o Venda sob prescr;ç;;o mé.1ica

Ex.ln�erno de ServIço do Professor Leônirtas Ferrelr� e _;x-est,agláno dos �ervlço9 Il'Cstallrac1a em 185_0, depoi s de soldado que morre na linha de

do dr, Gabriel de Andrade (RlO) e dr, Pere íra Gomes (S, Paulo)

I ::',.0 anos de supr

..
essao. Em 1865, frente, o operário que trabalha

. d I btlita ã do Con-f'iho Nacional de Oftalmologia) ,

(DIploma e 13 L} ç, o . . .

�.
.

_,', um Joyem sacerdote, que com Jlas mi nas, o membro da Defe-
eb,.fe 'ln Serviço de Oftalmologia do Depal'Iamento de l'laúile " Hoantt li <le I "rlfl,,,'"

, ..'.. ,

'

',.

('(}:\l-il:I:rúRIO: Rua Felipe Sc:lllni<lt, 8. Fone, 1.259 - CO:\'Sl'lJJ',\S: ,nas 2,:;0 () tell�Jlo? '111a a OCUpaI a �(dp sa Passiva que apaga as bOl11-

ãs fi horas <la tar-de _ W;;SJDH::\CB: R. Conselheil'o ;\[al'l''', 7'0 - PLnI:lA)ioPOT,IS. Arquiepiscopal de West.mins- bas incendiárias, a enfenneira

ter p vestir a purpura r-ardina- elos hospitais, e o mí sstonáiio

l1CO LD
-

O CONSONI Iícia, ;\Iollsenhor Herbert Vau- qr= distribue a semente cristã
INSTITUTO DE DlAGNÓS UR. RO A ghan, lançou a semente dessa em terras inhospitas e selva-

DR. COUJNIACOLMA 'ilédico - Cirurgião - Parteiro .. obra. Erf g iu seu primeiro «eu- gens. -__.w - - •.....j

Ji'ol'lllado. pela l"acl!l<laue de ille<licina 1-1.1'0, cm uma verde colina, cheia Visitei o Colégio de S. José,
,a Un iver'aldarle de Sào Paulo, onde fol .

, CURSO PROVISóRIO DE

NN ...ssistente pUI vár-ios anos <10 Serviço de poesia, nos arredores de 'lt, :\1i11 Hill. É· um rnodêlo:

MOELLMA - irúrgico do Prof. AlípW COt'rei� Neto r on dres Fm tempos passados espaçoso, higiênico, rodeado ele EDUCAÇÃO FíSICA'

Y,'irneil'a cadeira de (.;l1111(;a Olrúrgíca ) .

-' " '-' . - ., c � <:» (Reconhecido pelo Govêrno
FOnllaüo pela Universidade de �nebra um prá tíca na críníca g ínecológ ica do es moradores elo local ouviam nl11 ]larque nlagnffico, situado I Federal)

. . "'rof. SUa O, Matos, Assistente do se:rv1ço ...,' ,', t' " 1 ' t" '1 1
-

d' ICocu {JratICa nos jj()spll,'<l. ""1"01'''''''
,t! partos do Prof. Domingos DelasclO no 'I1a11a1nen (" O llllCO CalaC e11S- 80)re unla e evaçao que onll-

Cluüca méaica em geral, pediatria; doen Hospital Leão XIlI", . tieo ele um yelho moinho, que .1a belíssima paisagem, Reina,
as do sIstema nervoso, aparelho genlto- Cirurgllío do estômago e vias �llIares, ", i'

,

C
. " da mulher destinos delgado e grosso, tU-Oloe, rins, deu non10 a.o luga], 1\1111 Hill. eUl seu interior, silêncio abso-

unnano "o llu,nem e
,,_,

J
.lostata e beXiga, Vanco(.êLe, hidroceie, 't 1 t f' l' t ' l' O 1" t b 11

Jl"",lste, Técnico: DR. l'AUl,O 'J:AVai-tJij)b "l'izes e hérnia, Doenças de Senhoras e
..0",- ua n1en e unc10na a 1 OU 10 IILO, S re Ig10S0S l'a a lan1

Curso ae ltad:ologia Clinica com o dr. )artos,
.

moinho, onele se prepara o pão senl bulha, vara sua grande
Manoel de Abreu Call1panarlO ,;,;ao 1',,,,,. I .

Consultas, Do.s_ 9 càs 12. �oras n<l da H'nlade eyangélica, para missão, Centenas de fotogra-
lo:). �;veciallzado em Higiene e Saude "asa de Sc:ú�e Sao,'::>ebastlao, terras de infiéis: é a Orelem fias adornam as paredes dos
Pubilca pela üllIvel·Sldade do Rio de Ja· Oper,l na Casa de Saúde

, . ,. "

,

G b· d Raio X Electro- São Sebastião dos .\[lsslOnanos de :'\'Il11 fhl1. claustros: são viyas recorda-
nell'o, -- '" mete e -

canuografia cünica _ Meulootlsmo Da· A sociedade conta, atualmen- çõe dos pioneiros, en1 terras

..ai - bandagem Duo<lenal - GabmeLe Dr L "URO D /lURA Ire, .14 l\[issões e mais ele 500 de infiéis, O visitante sente-se

li., f1.sioterapia - Laho,'atório de ml.Cros- • 11 fi Missionários distribuidos ]lela reconfortado e impressiúnado,
copia e análise climca, - Hua l"el'nanoo ."fl,]'Ca., ASl'a e Ocea111'a, aQ def'l'011tal' as ce'las ollde v'
Machado. 8, Fone 1,195, _ }<'iorJanólJollb Especialista 1'11.1 Doellças ue Senho- '1. . . 1-

,'as - Vias [Jrtnárias, Os religiosos conciliam seus veralll autênticos heróis do
Curso de eSj!ecializf:ç'úo de Gine'·o- deyel'es patl'iótiC'os conl seus cl'istianisn1o,

logia \doen�'as de Senhoras) COln o

Profes>or J\loracs (le l:larl'Os, da Fa·

culdade de i\le<licina de Süo Paulo.

Tratamento espet.:íalit:ado. l1jédico e

l:.irúrglco, das afecç'ões do apal'êlho
genital felninino (Vtera, ovários,
trompas, etc.),
Cura radic:31 das inPlamações dos

anexos (Ovários, tl'Ol11.pas), sem ope·

raçáoJ. Tralamento de todo� os dis·

túrbios da mCllstl'ua�ão e da estel'i1i

dade,

Traliwnento 1110dt'rno ria blenorra

gia aguda. e cl'ônÍ<.'a, Cfn ambos os

sexos, P01' proces.'os mocler·nos sob

contrôle endoscôpico - UI'<,tl'oscopia
- e de laboratól-io.

FISIOTEBAPIA - DlATElnIJA
- I�FRA-VEHMELHO

C'O:\'SULTAS: - Das lé'.�lO às 12

Iloras e das 2 às 5.
Consultório - flua Tirarlentes 14.

Fone: LGG3.

OLHOS, OUViDOS, NARIZ, GARGANTA
t�specialisla, assistente do· Professor Sanson do Rio de Janeiro.

C()NSljLTAS: Pela manhã, das lO às I::! - A tarde. das :J às 6,

Rua Vitor Meireles, 24, Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
S.'niços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CUNSULTóRIO: Rua Vitor illeircles, 2li - Fone J.40:)

Consultas das 10 às 1:2 e das 14 às 15 horas

HESIDf:NCIA: Bua jl,farech;il Guilherme, 5, Fone 78:�

\.
t

HElENA CHAVES SOUSA
Ji: N I!'JilItMJi:IRJl OBST1l1TBICA

(Parteira)
Diplomada pela MaterllHlade,

de FlorlanópoUe
A.tende chamados a tlulqu'"

9U�MÕES

flor.

l"raça da Bandeira, 63 - .ob. .

�Antlgo Largo 13 de MalDI

Rua Tiradentes 7

DR. AUImLIO ROTOLO
Médico - Cirargião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possa o te lflstalaçào

.

de 200 MA. .

Diagnóstico precoce ,da tuberculose

pulmonar, úlceras gastfl,cas e duo

denai", câncer do est011lagtJ, are·

çúcs das vias biliares, nlls�. etc,
r'\plica o Pneumo-toraX artJflclaJ

para (; tratamento da Tubcrculosp
P'III1Wllar - Tratamentos moder·

nus c eficazes desta lP))lés�ia
Completo gabinete de Eletncldade
médic.): Ondas (;urtas e ultra-c1!r- Dr. Jll,1 ..... ,,�lIton L. d'AV;I�
la.�, Haios Infra-Vermelhos, e R�lO� lI'II'IOõ_ " G ""'

Ultra Violeta. Illfrazon-1 erapla -- Médico -

Consultório:. Rua Deudoro, 3 Ex-interno da Assistência Municipal
egquina Felipe Schmid{ e do Serviço de Clínica Cirúrgica

Das 9 às 12 llr5., e das 14 às 17 hrs f a cargo do Prof, Castro Araujo
Telefone 1.475 I do Rio de Janeiro,

V i as u rínárias - OPBlIaCÕeS
Consult: Vitor Meireles, 28.

A.tende diario.men te às 11. 30 hs, e,

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

Fone 1067.

11

Residência

(Sobrado) ,

r.fcocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroidas e varizes - Fractnr...,: PETISCOS - Roll-maps - Herrings - Pic,kles _ Co a-
.parelhOl!l lIe l:êsso. OlH"r. n08 lIospltaÜl I

m

de Florianópolis. rões recheados - Sandwic;:hs ,- Cebolinhas - Ovos de
Praca PereIra e Oliveira, 10, Fone, 1.009, tainha fuma.das - Pernil - Posteis - Empadas -

lIorAdoj:p� 14 i\� 16 ,bOJ'IUI, cUlU"�ltment"" $al·amlil � Peixe frito, etc. etc.

-DR� REMIGIO
CLtNICA M:tDICA

Moléstias internas, de Senhoras e CrI·

anças em Geral.
.

CONSULTóRIO: Rua

lf'ellpe Scbmldt - Ediflclo Amélia Neto.

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

STDli:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. SAULO RAMOS

DAR E ARMftlEMIi1speclallsta em moléstia. de 8enho'lae -

PartofJ,
\L1'A ClIWRGli\ ABDOl\lINi1,L: e<lló

mago, ves�cnla, útero, I)várlos, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTJC ..l

00 PER1NEO - Bémtaa, hidrocele, vI>

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO Rua V,

Ch'urgtll e Ortoped.la. Cl1"!ca II! C1nlr�I.

do t,>!'sx. Partos e doençaa de Bonhoraa.

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

(_�U; A,Jmlrl:Jl'e A1Y),m, 36. F01Jte 761.

REDUZA'A
,GORDURA
Por Um Nove Método

•

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

EDITAL

Declara aberta a inscríção aos.

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

flC!W aberta a inscr.ição para os exa

mes vestibulares; media.nte o' (l11a1
S€nl permitida ai matrícltla no Cnr
iO P. de Educa.ção Fisica' do Es
I aelo .

Os candidatos deverão satisfazór os

'iegnintes r:equisitos:
a) - Ser normalista;
b) - Ter 18 anos e menos de 30.

de idade;
c) -- Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição físic�,

� ment.ad.
A inscrição será processada me

diante requerimento dirigido ao

[llspetor de Educação Física, e de
I idamente instituido . dos compro
,"antes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
I)])dcrá ser obtida, diáriame.nte, na
: nspetoria dc EdllCWção Física (ru�1
.J.oão Pinto, 42), no hürário do ex

pedien te.
Florianópolis, 5 de ja.neiro de

19<14,
Cap. Américo Silveira d'Avilll

. Diretor
�--..:-_-....--_._-.---.--,-_....�-.-.--.....-_......"....,.

EDITAL

o Chefe do S, M. E" convi
da os senhores industriais esta
belecidos nos sub distritos de
Florianópolis, Saco dos Limões
e Trindade, que àinda não fi
zeram o registro industrial, a

comparecerem com urgência,
ao Serviço Municipal de Esta
tística no edifício da Prefeitu
ra Municipal.
Avisa, outrossim, que a falta

de registro implicará em mul
tas de Cr$ 200,00 (duzentos
cruzeiros) a Cr$ 20,000,00
(vinte mil cruzeiros), previs
tas no art, 7° do Decreto-Lei
nO 4,081, de 3 de fevereiro de
1912, que instItuiu o registo
industrial.
No presente edital não estão

compreendidas as industrias
moageira ou de produção Agri-
cola. .

Florianópolis, 20 ti.e mar-ç.'(}
de 1944.

-

Ivo Côrte
Chefe do S, M, E" em exei'�

clCiOij......,;....... ..- ....
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Exitos das fôrças de Badoglio
:LONDRES, 4 (U. P.) •.• OS ALEMÃES ADMITIRAM QUE OS ITALIANOS OBTIVERAM CERTOS ÊXITOS NA FRENTE DE

tASSINO, NA REGIÃO DO MONTE MARRONE E DO MONTE CASTEL NUOVO. OS OBSERVADORES MILITARES ALIADOS
SALIENTAM QUE OS ÊXITOS DAS FÔRÇAS DE BADOGLIO POSSIBILITAR10 MAIOR CONTROLE7 POR PARTE DOS

ALIADOS1 DAS COMUNICAÇõES DE CASSINO COM O NORTE.
_ 3# _ __

ESPINHAS, ETC.

PARA FERIDAS,
E C Z

Julgada a espírita Isahel de Castro I
Rio, 4 (E.) - Foi julgada, tes de Lacerda.

na 12a Vara Criminal, a costu-l A sessão foi presidida pelo
reíra Isabel Pimentel de Cas- juiz Afonso Chagas, fnncionan
tro, denunciada sob a acusação I do o promotor Emerson de Li
de praticar o curandeirismo. ma, que pleiteou a condenação
Segundo a denúncia, no dia 5 da Té como incursa no artigo
de julho do ano passado, cerca 284 do Código Penal, cujas pe-Idas 15,30 horas, em sua resl- nas oscilam de 6 meses a 2 anos.
dência. na rua Albano, 125 em de Lletenção.' •

J.acarepaguá, a acusada foi Após a acusação, usou da p�- Sêbre Budapeste fOIpresa em flagrante, quando lavra o advogado Celso Nasci-
aplicava "passes" magnéticos mento, sustentando a. tese de Arg'el, 3 (L P.) - Acredita
em Dorfilia Porfirio. que o espiritismo foi excluído I se que mais cle :WO avíões par-

O processo, depois de ter si- das penas de repressão eornina-] tíelpam no últímo ataque con

do arquivado a requerimento das pela legislação em vigor. I tra Budapeste.
do ex-promotor Alcides Gentil, Findos os debates, os autos ----o-.-_-----�---
foi desarquívado com a inter- foram conclusos por sentença, ProJecao de 'limes
venção do procurador geral do que será proferida dentro dês- O Instituto Brasil-Estados
Distrito Federal, Romão Cor- tes dias. Unidos, fará exibir para seus

associados, hoje, às 4,30 e

7,30 horas, os seg u In tee fil
mes:

A) Enfermeiras do Ar.
B) Hortas da Vitória.
C) General Eurico Gaspar

Dutra HeJsinki, 4 (U. P.) - O Parlamento finlandês reuniu-se

C--'-�--b-;···--P--:----d hoje à noite, mas o público não foi informado quanto à impor
OZID eira: u��lS:�S�ra� I táncia dos de�ates realizados

..
A imprensa de Helsinki reflete

• P
.

01'· 18 aparente apatia pelos acontecímentos, dando a impressão deça ereua lVClra, . ,

1
.

que o muna o marc la tranquílauiente. Essa atmosfera de si-
Secretário dos (orreios e lêucio e de subterrânea tensão é perturbada por uma série de

Telégrafos rumores em t.ôrno da J?az com a .Rússi�, cada vez mais numero-

O sr. João Alcântara da Cueihc ,

sos. Em Ber-lim, a emissora nazista nao ponde furtar-se a U111:1,

digno d ireto r dos Correios e Telé. referência à situação da Finlândia, declarando o seguinte:

Conseguiram deter os alemães grafos de Santa CatClrina, assinou "Nada temos a comentar sôbre as notícias em tôrno de novas
Portaria des!gnando po;-o. o exer- negociações pro paz fino-russas".

Argel, 4 CU. P.) -- Aumentou de intensidade a luta. na cicie da funçao de secre tdr ío , o sr.
o

trente de Anzio, ao sudoeste de Roma. Informações autoriza- Otávio Marques Guimarães, que, E-"-:-·o-r-m--e-s-b-a-i-x-a-s---�-A--p-r-Ó-X-im--a�s-a-f-r-a---
d I· 'Ih"

.

1
. dessa maneira, substitue, na mes-

as,s� Jent�l11 que a artí aria ?�zlsta at�cou :'10 entamente :Js. ma função, o sr. Joel Vieira de de nazistas de café
posiçoes aliadas ao sul de April ia. Depois de intensa prepara- Sousa, recentemente nomeado pen-e Londres, 4 (U. P.) _ As f'ôr- São Paulo, 4 (E.) _ Em de-
ção de artilharia, os nazistas atacaram e os Aliados retiraram- o C(lrgo de diretor d cs Cor re io s e

ças do marechal Tito consegui- clarações que prestou na Asso-
se para novas linhas de defesa, onde conseguiram deter os Telégrafos de Santa Maria, no Rio I

� Grande do Sul. mm paralisar a ofensiva do ge· cíação dos Lavradores de Café,alemães. A escolha. como era de esperar, neral von Weichs, na Bósnia: o sr. Caio Simões, presidente

b
_ ..._-_.

recoíu na pessoa de zeloso funcio- Oriental, apesar dos reforços
I
dessa entidade, teceu comeu-

Regimentos inteiros em de andada d����çci�,\ �:/:it�u:s�f!�1�a::lo: nazistas chegados àquela refe-I tários em tôrno das perspecti-
colegas. rida frente de luta. Nos meios

I'
vas que se deparam para a pró-Moscou, 4 (U. P.) ..".- Diante que a razão e regimentos intei- Congratulando-nos com o sr. bem informados salienta-se xima safra cafeeira, calculandoda rapidez do ava.nço sovíétí-

I
ros entram em debandada, rre- diretor dos Correios e Telégrafos, que os guerrilheiros causaram I que a mesma não atingirá. '

...

CO na Rumânia, acredita-se quentemente, desafiando as teel�:i�:��o�o novo secretário uma
enormes baixas ao inimigo, ele- 0.000.000 de sacas. O sr. Abel

que von Mannestein, mais uma metralhadoras com que à re-
_

.

]
"

di
vez, foi obrigado a transferir taguarda o Alto-Comando ten-' pois c e varres las de sangren- Fragata apoiou as declaraçõesPrefira uma parte de seu tos combates. do sr. Caio Simões, acentuan-
para a retaguarda seu Q. G., ta segurá-los. trôco em "Selns Pró Doente 1·
ultimamente instalado em Jas- •

F
•

L
(O, por sua 'vez, que o prejuízo

.._-- Polire do Hospital de Carídn- ranclseo andi da lavoura do café, este ano,sy; e os russos, que não perdem ..----------... de ", (' estará coutríbuíndo para
I

fOi O vencedor andará em cerca de 450 mi-tempo, alargaram sua ponte FRACOS • flue �Ie tome muls um lloUC.ill Rio, 4 (A. N.) - Constituiu 11
-

d
.

de comando, instalando o Q. ANtMICOS de Ieíte, tenha !nelhor�s medí- !grande acontecimento a dispu-
roes ue

__C_l_·l_lz_e_ll_·o_S_. _

G. do Estado Maior soviético TOMEM eamentos, inars couíôrto no ta automobilística de ontem Sim, com outras denominaçõesem território rumeno. O fato Uiloho Cr'lsota.l. Ieít d �. t t t
'

" ". el·O e sOJl'Jmen (), e c. e c ••• isto é o "Circuito Belo Horizon- o sr. Diretor da Colônia Sant'
foi anunciado pelo correspon- "SILVEIRA" (Campaha tte Humanidade te" �o aeródromo de Pamou- Ana remete a relação dos extranu-
dente .da N. B. C. em Moscou e do Hospitall tIe Caridade). Ilha'. A prova consistiu em êin- merários po.ra servirem naquela.
Presta se a nota'vel paralelo Gr.nd. To'nl'co repartiçiio. A «C.E.S.P.E.» opinou
.

-

t t' - .. -
co voltas em tôrno da grandio- pela Cldmissão, corno extranume-entre a si uação reinan e ha ---'-.- .- --- Sao In'imadas sa rep,r�sa, nUlna extensão de rários-mensolistas, porém, com alil

cêrca de 3 anos, quando as 91 I
�

t T d denominações adotadas por aquela
hastes nazistas se lancaram à QUOTISTAS Estão sendo intimadas a reassu·

. qUI ame ros. o os os car-
Comissão, dos propostos, com exce-

jnvasão, e o estado a que che- mir os cargos de professoras, res· ros foram movidos a gasogenio. ção dos apontados para as funções
g.OU a Wehrmacht _ hOJ'e a }lara completarem o capital pectivamente, do Grupo E. Felipe Venceu o já campeão por diver· de copeircs, cozinheiros, lavadeiras

quem de S.e·u ponto de partl'da
Schmidt (5. FrClncisco) e G. E. sas vezes, o paulista Francisco e carpinteiro. Estes, a seu ver. sãode uma emprê�a de respon· Santo Antônio (Ituporanga), sob Landi que fez o pe cu tarefeiros e devem ser admitidos

inicial. Os russos ameacam sabilidade Jimitada, em or- pena de serem exonoradas por aban- 1 h '10 '

t
r rso em

em portaria, pelo Diretor.

Jassy e já estão à vista da Che- gnnÍzB(,ião, cu.io total é de dono de emprego, as sritas. Solan-· ora, mmu os e 15 segun- ---

I
' ,

i-' d trinta e cinml mil (�rllzeh'(l'l. ge MazQrakis e Dnrotí de Castro dos, O que é considerado um re- Agem os patriotas dacoes ovaqUla, na reg ao os , Bro.scher. carde, isto é, a maior velocida�
Cárpatos reinvindicada pelos PIWÇUUAM·SE. -.--.

de J'á obtida, no Brasil, em car-
Checoeslováquia

húngaros, Estes, aliás, não es- Quotas mínimás de ()ui. Terreno em BI·gua�ú ros movidos a gasog'ênio. Estocolmo, ,,1 (SIT) - Em
tão muito dispostos à luta, pois uJlentos cruzeiros e llláxi� \I virtudl6 das últimas restrições
um regimento em peso rendeu- mas de três mil, inte-g'raliziI- O govêrno estadual vai adquirir Novo arcebispo . eri�das. C?�l a invasão alemã.
se aos russos, a pouca distân- (lns em dois pag'amentos: por compra, ou por desapropriação, do terntono da Checo Slova

I o teneno anexo ao de propriedade Rio, 4 (A. N.) - Um vesper- . .- <:�cia da fronteira, A luta na Ru- (Jm no ato da assinaturn do do Estado, onde está situado o G. tino local noticiou q1:l.e, nos qma, aum�n�arall1 de lllten�:t
mânia, ao longo do Prut, de.! contrato social e ouh'o de- E. «José Brasi!ício», por ser índia- meios eclesiásticos desta capi- dade as .ativldadés. d?s meIOS
senvolve-se em forma extrema· I pois de Ilassados 60 (Uas. pemcivel à ampliação das depen- tal, se a.firma que o arcebispo clandestlll_Os ele reslst�ncia chp
mente satisfatória para os rus-I Harante·se Ulll I u c r o �:n���:a�ú.citado grupo, na cidade

do Ceará dom Antônio Lusto- COSo Em dIversas aldeIas e l)on�
sos. É tal a desorganização nas aunaI mínimo de 20 % sôbre sa c,abrai, já foi nomeado, pela tos estratégicos do território,
linhas nazistas, que seus des- cada quota. CASA MISCELANEA. distri· Santa Sé, arcebispo de São h9uve choques das �uas fac�
tacamentos de resistência es- Pa.ra. maiore� informa. buidora dos Rádios R. C. A Paulo para substituir o saudo- çoes, tendo os alemae,s eno1'-

tão sendo contidos à retagual'- c;:ões, queiram dirig'jr.se por Victor, Vávulas e Dsico9. so dom Gaspar Afonseca. mes perdas. Grande numero de
da pelas tropas de élite nazis- ea.rta. para.: QUO'l'ISTAS, Rua Trajano. 12. soldados alemães já foram de-
tas, removidas dos Balcãs. Mes-I lle�tll redação. Queriam Queriam vender vidamente castigados, por te ..

mo assim, o pânico é maior do comprar navios.tanques r;ll1 tomado llledid�s arbitra-

-8 dA. I t'· d FOB
a fuligem Rio, 4 m.) - Medeil'o Lage rlaS eo!ltra os habItantes de

ca emlco vo uo arlo a Rio,4 (E.) - A firma comer- e outros propuseram, em re- 'llOvoaç�es checas, cOl11pleta�
,

cial Vicente Lima Coimbra & querimento, vender à Marinha, m�nte !ndefesas. Apesár da.,
BAHIA, 4 (A. N.) - O jovem estudante de Direito Ariston Companhia requereu ao Minis- três navios·tanques. O almi- açao desses patriot,s, que lu

Andrade, que, como voluntário da FAB, solicitava ao ministro tério da Marinha a compra da rante Henrique Aristides Gui- tam denodadamente, os a10-

da \ eronáutica sua incorporação aos contingentes da .B'AB que fuligem dos chaminés dos na- lhem deu, na petição, o seguin- mães, prenderam muitas ceu

�stã,o s€gui.ndo para participar da guerra, recebeu ordem de vias de guerra. O almirante te despacho: - "Indeferido. A tenas de checos e mandal'am

embarque para Q Rio, donde seguirá para campos de t.reina-.�enriq�e Aris�ides GUilhem, proposta não conve� à Mari- nos para as prisões e campos

P::l,I�l'lto ijOfi! EstaÇl\')� tJniÇLos. mçlef�J;'lu <> pe(ildo. nha. de Guerra", de concent.ração na Alemallha,

E MAS I

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

NUNC� EXISTIU IGURL I
--�----------------------

à região do Rio das Mortes
Rio, ;j (A. N.) - Afim-de aproveitar os dias feriados con

sequent.es da Semana Santa, embarcou, em avião especial, I'U
mo à região do Rio elas Mortes, o ministro João Alberto, COO1·

deuador ela Mobtlízação Econômica. Como se sabe, o coordena
dor exerce também �s fnnções de presidellte da Fundação BI�a
sil Central, organização criada pelo presidente ela República.
O ministro João Alberto desembarcou já no campo de pouso
recentemente construido pelos membros da expedição Ronca
dor-Xingú, nas cercanias da Cachoeira da Fumaça, onde per
manecerá até a próxima semana.Talvez héJja paz rumeno-russa

Wnshing'ton, 4' (C 1'.) - 1\ penetração dos exércitos 1'11"-

1'0S nu Rumânla poderá slgulfíear o início 410 colapso dos ah�
mães em toda a região balcâníca. Fuí o flue utlrmarum alguns
parlamentares de Washing'tou. Itevelou-se, ademais, que u ('o·

munícação de )Iolotol' cria a possíbílldade de uma paz em :o;e

parado da Rumânía com a Rússia, o que, SI' chegar a efetuar
.se, representará o fim dos alemães em todo o sudeste da Euro
pu. Os círculos diplomáticos norte-americanos eXCUSI:IIll·se en

tretanro a comentar u declarnção de lUolotol' no que se refere
it flxação (la fronteira. rumeno-russa, nos limites (la Bessaráhla
e Bucovína com a Rnmâuia, ,�

Os finlandeses não são informados

\,
,

{
. ,
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