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Bucareste, a luz do dia
NÁPOLES,4 CU. P.) -- ANUNCIA-SE QUE "FORTALEZAS VOADORAS"i��APA
RELHOS "LlBERATORS" COM ESCOLTA DE CAÇAS, ATACARAM COM},m,�!br,��SIDERAVEL VIOLÊNCIA A CIDADE DE BUCARESTE, SENDO o PR IlVff·,:' ;B';O�
RÊIDE EM GRANDE ESCALA SOFRIDO, ATÉ ·AGORA5 PELA CAPITAL ÕA RU-

MANIA, À LUZ DO DIA.
Inúmeros ataques
dos guerrilheiros
Londres, 4 (U. P.) - As fôr

ças do general Tito estão lan
çando inúmeros ataques, em

todas as direções da Jugoesla-!
via, com o fim de destruir as

Icomunicações nazistas em to
do o país. Essa nova ofensiva
destina-se a dífícultar o trân-]
sito de fôrças nazistas e a pas-Isagern, por território [ugoesla-
vo, de unidades germânicas 1---'transferi?�s para a Rumânia Ano
ou Bulgana.

INão
mais notas

norte-americanas
Rio, 6 (E.) - A partir de 1

de maio próximo, o Banco do
Brasil não aceitará mais depó-
sitos em cedulas norte-ameri
canas (dolares) para serem en

viadas aos Estados Unidos para
cobrança. Visa a medida, que
também foi tomada pelos Ban
cos da Bolivia, do Chile, do
Equador e do Uruguai, impedir
que os países do Eixo dispo
nham das referidas cedudas nos

países ocupados da Europa.

o
o MAIS ANTIGO DlARIO DE SAN'.rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I IflorianÓpoiis-Quarta·Feira, 5 de Abril de 1944 H. 9078XXIX
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na ospital fí l ipirla
NOVA IORQUE, 4 (U. P.) _.- SOARAM AS "SIRENES" DE ALARMA ANTI-AÉR.EO EM MA·
NILHA, NAS FILIPINAS. NÃO. FORAM FORNECIDOS DEIALHES SôBRE o FATO, LIMITAN
DO-SE A EMISSORA DE MANILHA A INFORMAR QUE, ÀS SETE, HORAS DA M,A.N H,A,

SOOU o SINAL DE TUDO LIMPuQ
� -------------------------------------------------------------------------------�--------------------------------�----

Regressou o gral. Olímpio Falconieri'En�ermeiras IAmeaçados os suecos pelos nazistas
RIO, 5 (A. N.) -- o general Olímpio Falconieri, que acaba gauchas Londres, 5 (U. P.) - Os suecos, sejam simples trabalhado-

de regressar dos Estados Unidos, onde fez estágio de seis me- +r=: res ou representantes oficiais de seu país, foram ameaçado
ses preparando-se para o posto de comando ela Fôrça Expedi- Porto Alegre, 5 (A. N.) severamente pelos nazistas desde que revelem a extensão dos
cionária, falando aos jornalistas sôbre as, coisas norte-ameri- Será formada esta semana nes- danos causados pelos bombardeios contra os centros industriais
c.anas, declarou que o povo dos Estados Unidos está compene- ta capital a primeira turma de alemães. A ameaça feita pela D. N. B. foi em seguida confirma
trado da gravidade da situação e da importância do momento enfermeiras gaúchas que pa- - da pela Willhesmstrasse, e todos suecos que tentarem burlar a.

histórico. Domina em toda parte o uniforme militar. Homens tirá para além-mar. Atual- censura fornecendo notícias sôbre os ataques aéreos alí serão
e mulheres em sua grande maioria estão mobilizados. Não Se mente se encontra em tuncio- considerados espiões e, como tal, tratados. A ameaça estende
vê, porém, nenhum constrangimento, nenhuma nota dramár+- namento um curso para forma- se também aos suecos que abanelonarem a Alemanha e que, no
ca, nenhum pesar. Para os mobilizados há prioridade em tudo, ção dessas enfermeiras e é exterior, fizerem referências aos danos causados pelas bombas
mas os militares não procuram fazer prevalecer sua ímportân- idéia da chefia do Serviço de aliadas no Reich.

eia, seu relêvo, suas vantagens sôbre a vida civil. Quem é sol- Saúde da Terceira Região Mi- -

dado, é soldado, embora na vida civil seja milionário, arqui- Iitar, fundar novo curso desti- Esfregava o chão com a bandeira .'milionário, doutor ou plebeu. nado a atender candidatos do
interior do Estado. Porto Alegre, 5 (A. N.) - Em Vila Buricá, no município

O ac,úcar é prúblema azêdo """ Milhares de cigarros d: Santa Rosa, o sub-.delegado de políc�a realizou uma dtligên-
R 5 (A N) TI, .

era no hotel de propr-iedade do sr. Stalí, onde prendeu em fla-
Nova Iorque, 5 (U. P.) -- O "Journal of Commerce" diz lOd' t 'd 'M-"

e .egframa I grante um empregado quando lavavá a casa usando como es-

'I
.

a 1 at çã d Congresso para proce en e e aceto m orma f' ,- b dei b '1' A
.

que os circu os acucarerros esper n en o o 'b L

f t I regao
uma an eira rasi erra, autoridade ordenou a aber-

o programa de racionamento do açúcar, com uma possível pres- �le t Ol�amBen r��ues �o �ma�: I
tura imediata de inquérito para apurar responsabilidade.

..

são para libertar as "quotas industriais", em virtude do dis- an e a ase ere.a e aceio

curso pronunciado pelo congressista Jokaman perante a Cà- p��'a s:rem encammhad?s �os Sera' Carll�tos preso e de o lado 'fi
mara durante o qual criticou violentamente todo o programa R\latdOleS da .FAdB, queE�e frj�n- p r r

,

I'
-,

ar I con raram am a nos sta: os •

� se re aCIOna com o açuc .

[Unidos preparando-se a-fim-de Hollywood, 5 (U. P.) - Charlie Chaplin está em vésperas

E d P -t
_.I -

I partir para o fronte, 10 mil ci- ele ser condenado ou absolvido da acusação que lhe foi movida

spanca O na eu. enClarla garros. Brevemente nova re-: por Joan Barry. Acredita-se que o famoso cômico será conde

RIO, 4 (E.) -- O juiz substituto do Tribunal do Jurí deter- '!messa de cigarros será entre- i
nado a 2 anos de prisão e deportado do país, pois, embora resí-

minou a abertura de inquérito para apurar o crime ocorrido há gue, a-fim-de que siga direta-' ela há 30 anos nos Estados-Unidos, continua sendo súdito brí

dias na Penitenciária Central do Distrito Federal, tendo fica-Imente para Londres, pois se tânico.

do �purado que o sentenciado n. 1.526, Quintino de

Andrad,8:1destina _

aos nossos patrícios_,
I
----------�----------------------

foi espancado, no pátio da Penitenc�ária, pe,�o ,inspetor JO�,e que e�tao n�. Inglaterra e laj O violento assalto a TarnopolBeserra e o auxiliar Norberto, conhecido por Pé na estrada . atacaram Berlim.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito e o inquérito 'O "h �--t--------
Londres, 4 (U. P.) - Tarnopol está sendo violentamente

prosseguirá os trâmites da lei. S \I avao es atacada por poderosas fôrças soviéticas. Foi o que informou
hoje o Alto-Comando nazista. Ainda segundo a emissora de

D Jaime em espectatl·va Berlim, na zona de Cernauti os alemães estão procurando re-
" sistir aos russos que atacam de todos os lados, o mesmo aconto-

RIO,5 (A. N.) - Um vesper- cendo na região ao oéste de Berezkoka.
tín o local publica o seguinte:
"Revela-se, agora, numa de- E'claração oficial do Serviço de
Proteção aos índios, que os in
vencíveis Chavantes os únicos
selvícolas do Brasil que ainda
não foram dominados nem qui
seram qualquer contacto com

R _., .- h a civilização, acabam de mu-

equlsl avam ga In as dar de tática, talvez sob influ-

Maceió, 5 (E.) - A Secretaria. do Interior distribuiu uma ência dos aviões que, de quan
nota à imprensa, dizendo que teve conhecimento de que indí- elo em quando, sobrevoam sua

víduos indesejaveís, usando o nome da Polícia percorrem os S11- "taba" a mando da Coordena

burbíos da capital, requisitando galinaceos e gêneros alimen- ção e atiram-lhe mensagens

tícios, que dizem serem destinados aos .hospitais de Maceió. em tupi e guaraní, e presen- Dall·dos OS nl·po-es na Indl·aAcrescenta a nota, que aquela SecretarIa nenhuma autoriza- teso A atitude dos Chavantes

ção deu para tal fim. que era de ofensiva ou de hos-
tilidades, passou a ser apenas Nova Delhi, 5 (U. P.) - O comunicado do Q. G. Aliado nó'

Sapatos estragadOS? Consertam-se! �e mera espectatíva. norte da índia informa que as tropas britânicas em operações
BELO HORIZONTE, 5 (E.) - O "Diário da Tarde" pu- 115 aViões abatidos

no norte de Buthidaung capturaram a cidade de Kyaukyit, en
quanto outras fôrças limparam de tropas inimigas a área de

blicou uma reportagem sobre o gasto do sapato, na cidade, Nápoles, 5 (U. P.) - Anun- Kaladan, em sucessivos combates. No setor de Burma, as tro-
apurando que já não se jog�m mais. os. sapatos velhos fora, I ci�-:..se que f9ram abatidos 115

. A , '

pois devido ao seu custo, ate os mais rICOS mandam seus sa-' avioes alemaes durante os pe- pas brttânlcas lançaram-se com sucesso contra a linhas japo
pato's aos remendadores para consertá-los. O vespertino ouvia; s,

adas ataques aéreos aliados

I'
nesas, ao longo duma estrada de rodagem, ocasionando pesa

diversos sapateiros, que afirmam que o aumento assustador contra o centro industrial de das perdas ao inimigo. A.. 22a. Divisão chinesa continua seu

dos serviços é eonsequêncta ,do aumento de preço, pois todos: steyer, levados a efeito ante-l avanço na região sul, ao longo da estrada que contorna o vale,
procuram aprovaitar ao máximo os sapatos que compram, : ontem. , de Mogaung, .

Alarme

Diamante batizado por
RIO, 5 (A. N.) -- O arcebispo do Rio de Janeiro batísou

ontem, no gabinete do chanceler Osvaldo Aranha, o mais belo

diamante do mundo, de côr Iilá e de 12 quilates, achado no in·

terior de Minas Gerais. Em pureza não há igual no mundo. Seu

valor ainda não foi estimado. Calcula-se em muitos milhões de

cruzeiros. A valiosa pedra recebeu o nome de "Osvaldo Ara

nha". Sua denominação, dizem seus felizes proprietários, é
lima homenagem ao campeão da democracia no Brasil.

resistênciatenaz nazistaa
Argel, 4 (U. P.) - Em a toda zona de Cassino, registrou

se violento duelo de artilharia, durante a jornada passada. No
setor noroeste da cidade, os aliados atacaram tenazmente as

posições nazistas, encontrando, porém, forte resistência. Na

frente de Anzio, tornaram-se mais intensas as operações. Ob
servou-se ao mesmo tempo pela primeira vez que tropas italia
nas fascistas do exército criado por Mussolini foram enviadas
para a cabeça-de-ponte do sudoeste ele Roma, para reforçar as
posições nazistas naquele setor.

•
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2 O UTADO-Quarlafeira, 5 de Abril de '944
�--� � ..

o já conhecido SABAo PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o difícil problema da lavação de seu vestido estam-l
e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

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

pado, a TINTURARIA GUARANY lava; e passa pelo novo processo

"Stl,tnol", uma grande novidade. Não se preocupe com as manchas

de seu vestido, leve ° à Tinturaria Guarany. - Rua João Pinto, 17,I
oDi;WSV!!f� O

I

���t��e:.p���, c�se: O�������:;:�s����fc��� A A9On ia
Redação e Oficinas à

I
do sr. Ranulfo Silva, fiscal do Não foi, porém, morar na mes- tretanto, não se conformou da Jrua João Pinto n.1) 13 Instituto do Álcool e do Açú- ma. Em companhia de duas com a medida e constituiu SmaTQl. 1022-CX. postal 139 car, sonhou que, na casa n" pessoas amigas, iniciou as es- advogado, afim de poder pros-
462, da rua da Glória, existia cavações, que eram sempre seguir nos "trabalhos" de des- Aliviada em Poucos Minutos
enterrado grande tesouro. O feitas á noite. A vizinhança cobrir o tesouro. Ouvido pela M���a!o°l:�osco����,�IO=. �ll'C�IYi;'I� l�'gc::'�;:�atJ;'
sonho mencionava como 10- acabou estranhando o movi- f reportagem, o sr Ranulfo de- aliviando os acessos p os ataques <III "�IIII;

t f t d t t
.

d I

11
"'I 011 bronquite. Em pouco !pm po ê pl)�si\'{'1calo qual' .o da 'ren e a refe- men o no urno e os rUI os, e- c arou que parece que o sonno dormir bem, respirando I,\IP e Iucilmr-nn-

rida residência. Desde êsse dia vando o fato ao conhecimento se vai transformar em algo de �end"co ."Ii\id-": mesmo '1'le o mui ,rja
, • • • • rUltlgO, pOlqUE" fll�sol\e e "PlllOrf' () IIlIlClJf(

comecou ela a empregar todos da Policia. Esta VISitOU o local concreto, pOIS foram encontra- I que obstrúe aR vras respuatorms, minllndo

f"' . . , '. t· d b .

I
d 1

í

s:
.

d
. a sua energia. arrutnnndo SUH saúde, ra-

OS es orços pala conseguir que encon ran o um maca. comIas .n? oca sI.naIs .e sua au- zendo-o scntil':se prema turamento \,('Iho.,o morador da casa n" 462 lhe nove metros de profundidade. tentícídade Inclusive uma ':"endaco �em tido .lamo cxtto qUI' "', "Il'-
o. I. ,..,

, 1 ece, COI�l � garanria de dar ao �)iI('lE'nte
passasse o contrato. Finalmen-]DIante dessa revelação, o pro- moeda de ouro. /'espII'Hç,w,llvl'e e I ':tel I mpidalJlellle e ""'II'

� J"'eto ,allno do solrímento da asma ('III pou-
"______________

COS lhas. Peca .Mendaco, hojp mesmo, em
qualquer Iarrnácia. A nossa garantia l' iii
sua maior proteção,

"endafto Acal,a COrll
.._ .,. a tU'Ha.

AGORA TAMBEM A CR $ 10,00

,4SSfNATURAS
No CfJ (J ftal:

\flO CrI
Semestr-e CrI
Trimf>strp CrI
"ps Cri
Núm ern avulso CrI

No Interior:
Cri
Cra
Cra

70,00
40.00
20,00
7.00
0.30

Ano 80.00
45.00
25.00

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

BANCO DE CRÉOIl'O POPULAR E AGRICOlA DE SANTA CATARINA

I2a Convocacão
. , -------_ ... ,.. .. __ ... __ ... __ ... _� .. -.-.

Semestre
Tr+mestre

"nlÍnclo� mediante eontrâto

Móveis
(omprar/ vender ou alugar

só na

A SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta c�pital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

LIVROS
USADOS

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

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs Peles Case-
miras, Ternos feitos para homens e crianças: Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuos.

"

NOTE BEM: Temos secção especializada para coníe cção de luxo, sob-medida.

i «A Crediâria Para ....Todos») --- Rua Felipe Scbmidt, 3a-Esquina Gerõnímo Coelho-Telefone: 1595
�" ii.....,.loi,.fIf)-t.>f'''�;-:'',l t,...CA!.�., ..5)'�- . . � �-"�'�___''''''''''''''''''-'''''...,.,......",.,-;-r-_._'_''''''_''.'__'-,-__,�_"""""" �_� ,,,,-,,___'__'!'''

n, orf ll1 n eis, mesmo 010 pu.

I
bbcauos. n'o serão devolvi.

dos.

... direção não se responsa
biliza pelos conceito! emiti

I
dos nos .rUgol auioadoa

. . ----

Restaurantes
populares
POl'tü Alegre, 4 (A. N.)

O delegado do SAPS neste Es
tado manteve, uma conferên
cia com o presidente da comís
são de Abastecimento, tratan
do com o mesmo do plano pa
ra a instalação de restaurantes
populares do tipo já existente
110 Rio de Janeiro. Tratou tam
bém o referido delegado da
ínauguração do primeiro posto
de subsistência destinado a

fornecer gêneros de primeira
necessidade ás classes traba
lhadoras por preços acessíveis.
A abertura dêsse posto depen
de apenas de que cheguem a

êste porto as mercadorias en

comendadas.
,

"I' Vrediária Para-Todos"!

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 interêsse do Banco. de acôr do 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
UDlCO dos mesmos Estatutos, funcionará e deliberará com

qualquer número.
ADERBAL R. DA SILVA, Presidente

------_._-------, ----_

COMPRAS E VENDASF"ARMACIA ESPERANÇA
do Parmaeêntteo NILO LAUS

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powski, terreno plano, medindo
12x31 por Cr$ 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x48 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua ]aguaruna. idem

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

plano medindo 30x50 por 24.000,00
cruzeiros.
Urn 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.
Inform açõos com A. L. 'ALVES.

Rua Deodoro 35.

,-

Quando alguém. fal como o ......
Ihei r-o da iIustracao a-címa, ofereem
lhe. em umável gesto, um 00.!lGe do
excelente aperitivo KNOT, lombr�
'"' V" Sia. de acrescentar, ao ILgTllde
oe. a gent;ilee.. ,ErrEE 1.411-
BEI'1 (J I1EU Ai'Eí?/TIVO

PREDIJ.ET(J!

Sociedade Anônima Comercial MoellmanD
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.
Nio tenhas düvlda em de- Às anedotas e ptadas aparen-

nonclar um "quJnta-coluna", temente Ingênuas são grandep
por mais que pareça teu am)- armas de desagregação mane

go; não merece tua estlm••1II Jadas pela "quinta-coluna".
ITafttor fi. VitTf.. n� O. N.L I (L. D. N.).

l//Y /){lODUrO liA KIYOTfA./ItO. (011. E SE6(//lOI
'-- ITA.'.l.i oIl
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o primeiro Exército
da Ucrânia
Londres, 4 (U. P.) - De 4 a

·31 de março, o primeiro ex-ér
cito da Ucrânia libertou 41.900

quilômetros quadrados de ter

ritório soviético, que se acha

va sob as garras nazistas.

Anunciando o fato, o Departa
mento Soviético de Informa

ções acrescentou: nesse mes

mo período, isto é, nesses 2'/

dias, foram mortos e aprisio
nados 286 mil alemães. Treze

divisões de infantaria foram

derrotadas ou aniquiladas.

ALVARO RAM8S

URlfNT[

rVid;S�d;1 o�. v���t:'I'f'��OIl�S:� C��!IO C!!iO) aV!����!�SOfre!�I����form�!�!eeseu �esen!o���!o�r��
:......Itf ........

. N�sceu êste santo aos 23 de ;são Aeronáutica Brasileira, I
porque .0 i�glês concorda em I retr�to do marechal_Goering.

1"8:.1tlOl lADOS boje: janeiro de 1350 em Valença 'que chegou recentemente ao que aSSIm e a guerra. O povo Expllcaram-no, entao, que,

Sl'c;ts.: Odete Lehmkuhl Mayer, (Espanha). Formado por estu-IRio, de regresso da Inglaterra, ingês sabe que terá ainda de su- antes da guerra, o marechal

Matilde Fernandes Costa e Alexan. dos excelentes a consêlho de onde permaneceu quase cinco portar muitos sacrifícios mas alemão vísítara essa escola e

drina Mctchado;. 'I f
.

bid I
.... , 'd·t .

O
.ritas,: Juventina Borba, Onélia seu pai, entrou para a

ordenllmeses,
01 rec: 1. a, pe o minis- ja se c,onvenceu de que a guer- apren era mm a COIsa. re-

Teixeira, Irene Oliveira, Palmira dos Dominicanos na sua cida- tro da Aeronáutica, a quem se ra esta ganha. trato dele era conservado no

Fontoura e Adelina Gonzaga; de natal. Pouco depois de ter apresentou. Durante longo E, para caraterizar êsse espí- mesmo lugar para que todos

s�:: Filomeno Costa, Oscar Co�. emitido os votos religiosos te- tempo, o brigadeiro Sá Earp, rito, contou uma passagem pudessem julgar do seu ca-

ra .t 19ueiredo e dr. Pedro Galottl' .... h 1·"
.

I'
.

�. Arno Andr d O 1'· ve que lecionar filosofia no seu que a C e lOU, aSSIm como os cunosa numa esco a de avia- rater ...
jove.. s : a e e srie 1 demaí b t t

_
.

Martine!li; _

convento. Em 1380 passou para

I
emais mem ros enerr e co- çao. Admirara-se de encontrar, Descreveram tambem para o

menino: Sidney Mário da Silva. a universidade de Barcelon.a ron�l Reinaldo de Carvalho al�, ��tr� os retratos de �lus�res ministro os bomba�dei9s de

para completar seus estudos, majores Afonso. C_osta e Am�- ofICIaIS ingleses dos pnmeiros Londres, dando explicaçóes de

H:!�!�::Õ�!�ilitando para casar
alcançando o título ele doutor I ral Pena, e c�pItao Azambuja tempos da R. A .F. e outros aos ordem técnica e estratégica

o sr. Gehuino Rateke e srita. znee em teologia. Entretanto, i.ão Estrela, mantI:,eram-se em pa- quais ela ficou devendo parte sôbre a sua defesa.

Fontão. devia seguir a carreira cientí- lestra com o titular da Aero- --------- -----

__ fica. Sua� grande santidade me- náutica, reproduzindo aspectos DR. GUERREIRO DA FO:N�ECA

Informa a imprensa receu-lhe a estima elo rei João da viagem, e se referindo so-
M É D I C O

de Vichi L de Araaâo e do Papa Bento bretudo, aos ensinamentos co-
Clínica de Adultos e Crianças

Argel, 3 (SIF) _ A impren- XIII que bl'esielia em AVinhão.llhidOS. O brigadeiro S� Eal'p Doenças (la Péle - Doenças Venéreas

sa de Vichí, em tom alarman- Vicente empregou toda a sua' agradeceu o apoio que jamais
('OXSUL'I'ÓRIO - Rua Felipe Schmidt 34-

. b
f lt 'M'

_

t d HORÁRIO - Das 2 às 5 horas

te, -inJormou recentemente, que influência para acabar com o a ou a issao por par e o
.

,

os patriotas franceses já ha- cisma. Não conseguindo isto e minis�ro e ress�l!o� a ação das As 2as. e 6as. teiras em Palhoça, das 2 as 5 horas

viam executado cerca de 900 vendo o estado lastimavel em [autoridades britânicas e do (AUSENTE)

"colaboracionista". Num vio- que se achavam, em muitos :nosso e�baixaclor, o que muito

BAR E ftRMftZEMlento editorial, pede ao Govêr- países, PoV? e clero, resolveu Ilhe facIllt�u a �arefa. O s�. JI
no que abra os olhos diante de cledicar-s.e a obra da reforma'jSalgado

FIlho respondeu, dI-1cifra tão importantes, e que fa- Assim atravessou pregando pe-
zendo que a�ompa�l1�ra com

ça alguma cousa para reprírnir nitência a Espanha, grandeltoda � atenção a atividade da, Rua V. Me reles, 11

a ação dos "Livre-Atiradores" parte da França, da Suiça e da embaIx�da. da F. A. B., e fI�a
franceses. Contudo, sabe-se Itália. Embora sempre pregas-

ra s�tIsfeIto com a .acolh�da
perfeitamente, que o Govêrno se em espanhol, fora compre- que tivera naquele �aIS amigo

de Vichí está impossibilitado endído por todos, também em
e pela obra que reallz�ra. tr�

de agir contra os patriotas, .iaíses de idioma diferente. O zendo para .a nossa Força Ae

pois que, estes, Jamais serão �feito de seus sermões foi enor-,' r�,a novos elementos de pro

batidos do solo francês por re- me. Mas, êstes efeitos alcança- gresso.. '. .. rv

presentarem quasi toda a opí- vá-os por .suas orações e durasl O mmlst.lo .?u.��a � �o��:,)
nião pública francesa, e serem penitências e seu profundo co-

numa antecípação ae r.elatono
portanto apoiados pelos habi- oneoimento do coração huma-l completo, que lhe s8r� entre

tantes de todo ° país. 10 conhecimento este que de- gue dentro. d�_ breves dla.s pelo
-i� às tremendas lutas contra

chefe da MISSa�). Impressionou
zraves tentações contra a fé e se, alem de outros pontos de
")

. . . carater reservado com o relato
3, pureza. Deus auxfl iou os es- c' d 'A' T

. .

a erca o que e o Ir rammg
'orças de seu aráuto pelo dom ..

. 'Corps uma espécie de escoteí-
los milagres. Morreu aos 5 de. '

abril de 1419 em Vannes na
ros do ar, que na .Inglaterra

, 'propaga entre as criancas das
França, onde estava pregando c la

.

terê 1
�

.

d d
.

1
es o som eresse pe a aVIa-

;01' 01' em o Papa Martin 10 ção. Os professores são volun-

v_:..._...._......_....... ......,.._...._ . _ _. -J táríos civis e da Royal Air For-
ce, que nada recebem. Os mem
bros da missão tiveram oca

sião de presenciar por exemplo,
numa das aulas, um garoto de

114 an�s fazendo cálculos de na

vegaçao.
O brigadeiro Sá Earp, aludiu

depois ao espírito do povo in-

o bismuto é elemento
vital para a vitória
Washington, março - (In

ter-Americana) - Na guerra
atual, com a vasta expansão da

produção aeronáutica, ha me

tais que se podem qualificar
como um elemento indispensá
vel à vitória, e entre esses fi

gura o bismuto.
O bismuto é um metal bran

co-acin:õentado, com um tom

avermelhado, e a maior parte
dele que se usa nos Estados
Unidos é obtida como sub-pro
dulto da fundição de cobre

chumbo, prata e ouro, Mais da

metade do suprimento domés
tico vem dos fundidores norte

americanos, mas dois paises da

ArrAérica do Sul - o Perú e a

Bolívia - estão fazendo gran
des contribuições. Os fundido
res peruanos fornecem bastan
te minerio de bismuto.
Na sua tarefa vital de apres

sar a produção �eronáutica, o
bismuto age como um fator

importante, na experiência dos
tubos serpentinas que levam
a preciosa gasolina e oleo lu

brificante aos motores dos
�viões.

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

PETISCOS - Rol l-rnops - Herrings - Piclcles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumados - Pernil - Posteis - Empadas -

Sarame - Peixe frito. etc. etc.

�ssociação Comercial de Florianópolis
Assembléia Geral Ordinária; para eleição da Diretoria
De conformidade com os Estatutos, convoco os srs , ossociedcs

para a sessão de Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo
dia 12 de abril, quarta·feira, às 19,30 horas, na séde social, na ruo

Trajano, 13, sobrado, para a eleição da nova Diretoria.

Florianópolis, 5 de abril de 1944.
ADAUTO FREITAS, Secretário.

:ARTAZES DO DIA

••••••&••••••& �
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O
" As mais f"mosas '

• "musicas, com os mais

Ir �
famo sos artistas.

• ULTIMAS NOVIDADES :

I Na «RADIOLAR" II Rua Trajano, 6
I

• •
..................o eeao�eae __

CONTINENTAL

HOJE 4a.teira HOJE

A remodelação «Salão americano»de p_ Alegre
Porto Alegre, 4 (A. N.) -- A Recentemente instalado

Municipaltdade da capital con- nesta capital, para ondu

tinua levando avante o seu fação permanente, equi
grande plano de remodelação pado com todo conforto,
da cidade. Agora, foi aprovado já está funcionando o

pelo interventor federal o pro-
" SALÃO AMERICANO" ,

jeto de várias obras, entre elas sito à rua Visconde de

o prolongamento da Avenida Ouro Preto, n. 2 (ao lado

Borges de Medeiros, a constru- do "Belo Horizonte").
ção do Palácio da Municipali- p

,

di
dade e da Estação Rodoviária.

I rec;:o� mo ICOS .e

�s�� �����t�;�o;:��h;���ic��= I w.��::.��:...:::����.,
viado ao Departamento Admi-
nistrativo tendo o próprio in- As autoridades responsivele pell

terventor 'sugerido a constru-
fiel execução �a� Estatísticas MilI-

�
tares podem exigrr; sempre que hOR'

çao de uma rede de mercados ver dúvida quanto à veracidade d.
livres nas principais zonas da qualquer informação, que cada ln

cidade. formante prove o que declaroll_ "
má-fé cODstitue crime contra a ...
..aranca naeloDaL (D. B. II.>.

CIHE

------

Um filme
A's 5 e 7,30 horas:

cheio de terror com Judith Anderson e

Dennis O'Keofe:

Mulher sinistra
Dr. ALEXANDRE DE

MATTOS
CIRURGIÃO DENTISTA

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

Consultalil diariamente
das duas às 7 horas.

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELliMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANAOA·
TO. FOSFOROS. CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pilido.. OIPluPlr.dol,
EIgol.dol, Anêmlcol, Mi.1
que cri.m M.grol, Criança.
raquítica., receberio I toftl·
ficlçio gerll do· org.nitlllO

co.. O

S8 nuue n 01
Llc. D.N.S.P_ n- 199. de 1921

e Helen Parrish em:

, �

por musica
COMPLEMENTO f-TAClONAL (DFB Nat.)

Preços: Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00 Imp. até 14 anos.

DEANA DURBIN

Louca

CIHE «IMPERIAL)}
A's 7,30 horas:

O filme nacional fenômeno, com Procópio Ferreira, Silvino
Net·), Alvarenga e Ranchinho, Ratinho e J ararac�.

BERLIM NA· BATUCADA
Os melhores artistas e as melhores músicas!
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

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

Dois agrônom,os
São Luiz, 4 (A. N.) - Segui

rão, hoje via aérea, para os Es
tados Unidos, onde vão fazer

estágio por conta da "bolsa"
criada pela Comissão Brasilei
ra-Americana, dois agrônomos
marànhenses.
,.,... .". � e_e••_.._.,..,

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

(Estreito) às 11),30, 1, 3,30 e 5,45 hs.
COPIA NOVA. - Toda explicada em português:

A VIDA DE CRISTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO _.Quarta-feira, 5 <te Abril de 1944
E

-' .

--------

A ..fim-de tomar parte
do Estádio do

na inauguração
América

rança F_ c., pelo
"score

"

de ,1 x 1.
expressivo

Os jogos realizados domingo
São Paulo, 4 _- Foram os �e ..

guintes os resultados dos jogos
realizados domingo nesta capi
tal:

O Portuguesa de Esportes
abateu o Ipíranga, por 3 x :2;

O Juventus empatou (',0111 o

Coríntians por :1 x 3;
O Palmeiras foi derrotado

pelo Portuguesa 8autista por
1 x O;

O Comercial venceu o Jaba

quara por � x 2.

-

o Avai jogará com o campeão joinvílense
Um gesto digno de encomíos : EntaboJadas as negor-íaçõ is

que bem traduz a estima e o o Avaf deverá seguir sábado
alto apreço que os desportistas rumo àquela cidade.
[oinvílenses cercam o campeão I .

' .

��aj-arinense de 1943, a Direto- Duraa:e a �ua estadia �ess�
ria do América, de Joinvile, progresslst.a cld<:-de, o Aval sera
acaba de convidar o Avaí para �lvo_ ele ll1�qU1vo:cas dernons
tomar parte na inauguração do l.raço:s .de simpatia p�r parte
seu magestoso estádio, no pró- do .�l�bl!co e. agremlaçoes es

ximo domingo, disputando nes- portívas locais.

sa ocasião uma partida amís
tosa. Para fazer bôa figura frente

.10 América F. C. (que é o víca
cam peão ca.tarinense) o esqua
drão "azurra" está realizando
proveitosos ensaios de conjuu
tos sob a direção técnica do
"coach " Félix Magno.

I.Á.P.c. X I.A.P.E.T.C.A honrosa incumbência, aliás
das mais expressivas que o

Avaí já recebeu, enche de ju
bilo os

,. Ians
'

dessa notável
agremiação alvi-azul.

I

Como tivemos ocasião de
anunciar em edições anterl ,i

res, realizou-se sábado passado
no estádio da F. C. D. o sensa

cional confronto pebolístico,
_.�"'''''._''-''''''''.''''''''''-''''._''••''"''"""",,,,, entre os funcionários do Insti-

FI' I 1 F '1 tuto de Aposentadoria e Pen-O Vasco abateu o ummense .ana (e uteból, O meia gau-
sões dos Comerciários (L A. P.Rio, 3 - Fluminense e Vas- cho constituiu nota sensacío-

co realtzaram, ontem, a príncí- nal no "rnatch "

entre Vasco e C.) e Instituto de Aposentado
ria e Pensões dos Empregadospal peleja de futeból iniciando FIurnínenss.
em Transporte e Cargas (L A.o "Torneio Municipal", tendo

O B
�

P. E. T. C.). Necessário se tor-1 1 d d Bo ocaiuva conquistoucomo oca o grama o ° -

na dizer, que o referido prélio,'

f g O troféuta o TO.
transcorreu na maior cordíalí-Numerosa assistência afluiu Pela brilhante vitória obtida, dade esportiva o que veio do-ao estádio para apreciar os domingo último, frente ao Ca-
monstrar o grande grau demais movimentados lances da rava do Ar, pela significativa
amizade, -exístente entre os

pugna pebolística que termí- contagem de 3 x 2, o Bocaiçva dois Institutos de classe.nau com a vitória do Vasco, conquistou a artistíca taça ore-
Grande foi a assistência. quepela contagem de 3 x 1. I recida pelo homenageado, dr.

compareceu ao nosso principalOs dois quadros atuaram com. Aderbal Ramos da Silva, presí- estádio, para aplaudir os vintemulto entusiasmo, embora o: dente da F, C. D.
e dois Iitigantes, entre os quaisVasco apresentasse melhor I Para bens, pois, aos rapazes
apareceram alguns elementosconjunto e maior entendimen- (:0 sr. Agapíto Veloso, pela brí-
de destaque, tais como Linha-to nas suas avançadas. j Ihanto vitória a que fizeram
res, arqueiro do r. A. P. E. T. C.Os tentos do Vasco foram jús e que muito foi comentada
que fez defesas sensacionats,conquistados por Isaías (2) e em nosso meio.
inclusive um penalti. Osval, jáFUola

.

'I!1(.1 -

nosso conhecido prelíou comO único ponto do F'lumínen- Mais uma brilh�nte vitória destaque. Adriano, que já mil i-se foi obtido por Magnones. dl - Esperança f. (. tou no quadro amador do Vas-Arbitrou a contenda o sr. Como vinha sendo aguarda- co do Rio, foi um elemento deMário Faciní.
do, defrontaram-se, no grama-] real valor. Ico, Osvaldo, Beni
do da Penitenciária, domingo to. Gastão, Alécio, Adir, Her
último, as equipes representa- mínto, atuaram bem. Os qua
t.ivas do Esperança F. C. e ,do dros apresentaram-se assim
Coríntians R. E. C., de Panta- constituídos: (I. A. P. C.), Pi-,
nal.

canço, Alécio, Carmelo Hermí-
Saiu vencedor o primeiro, n io Osvaldo, Gastão, Gelaon,

pelo dilatado escore de 8 a 1, Milton, Moac-ir, Oswal, Sílvio.
o que vem confirmar a SUPI"3- (I. A. P. E. P. '1'. C.) Linhares,
macia do Esperança sôbre o Walter, Maurílio, Silveira, Ga
seu leal adversário. A ótima lotti, Benito, Valmir, Vences
disciplina de ambos os conten- lau, Adir, Adriano, Gonzaga. ,'\.
dores em campo, aumentou vitória sorriu aos repl'esentan
muito o brilho da partida. tes do I. A. P. E. T. C. pelo

O Esperança jogou com a S.:l- escore de :i x 1. Tentos marca

guinte constituição: Chinês, dos por Adriano 3, Venceslau
Mussollni e Pedro; Jurandir, 1. Dos vencidos, Sílvio e Moa
Albino e José; Vanelli, ::'1igw:'!1, dr. Foi árbitro da partida o sr.

lVIaratimba, Osmar e Vargas. José l\ionteiro dos Santos, cuja
:bJst.rearam no quadro do Es- atuacão foi ótima. Às 20 horas

perança os novos "players" no restaurante Pérola os dOi::;
Osmar Vieira, Jurandir Dias, Institutos, mais uma vez '3e
Pedro Silva. na equipe Prinei-l confraternizaram, numa duplaAmérica x flamengo paI, e Pedro Lazaro Ferreira, I cervejada, tendo discursado °

Rio, 3 - Sábado o América na secundária, estando pois de 'I dl'. Lalldelillo Solon GaloU i,
conseguiu empatar nos últimos parahens os "fans" do grêmio: Alécio Napi, Benito Araujo,minutos com o Flamengo, de- dos prf'sidiál'ios por mais estas' Gastão Assis, João Egídio da
pois de renhida luta. O <; pIa- aquisições que vieram reforçar: SiÍveil'a, e Maria Olímpia iSI
card" apresentou o resultado muito as suas fileiras e enri-! veira. Pela crônica esportiva Ide 2 x 2. quecer ainda. mais o seu vasto· barriga-verde, discursou o C1".)-

. _

-- cartél de vitórias. I nista Aribaldo Póvoas, que te-O mela gaucho apresentou·se Foram autores dos tentos; ve palavras de g.J'ande e10gb, IRio, 3 - Magrini ap1'esen- Osmar (2), Miguel (2), Mara-I para com os dois Institutos do,tou-se, ontem, ao quadro trico- timba (2), Vargas (1). classe. Ao T. A. P. C. e L A. P.'
10r, depois da li�ença eOllced�- �o jogO, entre 2°s. qUadros', E. T. C. os pal'abens do "Esta-
da pela Federaçao Metropoll- saIU tambem vencedor o Espe-. do" esportivo,

Botafogo X Bonsucesso
Rio, 3 - Na peleja travada,

ontem, no campo do Fluminen
se, ° Botafogo derrotou o Bon
sucesso pela alta contagem de
5 x 1.

São Cristóvão x Canto do Rio
Rio, ;.: - O São Cristóvão

conseguiu, ontem, com muito
esforço, empatar com o Canto
do Rio por J x 1, depois de mni
to bôa partida.

Bangú X Madureira
Rio, 3 - Com surpreza ge

ral (1 conjunto elo Bangú logro J

vencer o Madureira pela aper
tada contagem de 3 x 2. na pe
leja travada ontem.

ALIANCA
,

DO LAR (LTDA_l •

I

Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar

RIO DE JANEIRO

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Resultado do sorteio realizado no dia 31
.

de Março
Je 1944, de couíormidede com o Decreto-Lei .no.2.891,
d� 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. FIscal Fe

deral e grande número de prestamistas e outras pessoas.
na séde da Aliança do Lar Ltda., de ac?rdO com as ms

truções baixadas pelo referido Decre to-Leí.

Plano Especial. Premiado o n° 8 •.021
8021-Milhar-Primeiro prêmio no valor de Cr.s 10.000.00

021 Centena no valor de Cr.$ 1.200.00

Inversão no valor de Cr.$ 3no,00

Plano Popular. Premiado o n" 8.021
-Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00
C t no valor de Cr $ 600,UO

Inv:�B:�a IH> valor de Cr s :lOO,OO

«Plano Alianca)}
TIPO LIBERAL

Ser ie 7 número 3287 no v.d or de
Milhar de qualquer serie no valor de

Centena no valor de
tover-ão do milhar, no valor de

inversão da centena no valor de

c-s 50000,00
C, s �.50(l,OO
Cr$ 60t1,Oll 1Cr$ 200.00
c-s 6!I,OO

c-s 25.000.00
Cr$ 1.250,00
Cr$ :!OII,OO
c-s 1f I) ,00
Cr$ 30,CO

TIPO CLASSICO
Ser ie 7 número 3287 no v lor OH

Milhar de qualquer série no valor de

Centt'Da no valor de
Inversão do mtlhar no valor de

Inversão da centena no valor de

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-ú no

dia 29 de Abril, (sàbe do), às l..t horas, de conlormída-

de com o Decreto- Lei.

Rio de Janeiro, 31 de Mar ç» de 1944

VISTO: Nelson Nogueira - Fiscal Feoeral
Eduardo F. Lobo -Dil'etor Tesoureiro
O, Peçanha -Diretor Gerente

ConviduIDoS os senhores prestli�istl:Js c?otf"mp!ll(l�s,
que estejam com 08 seus lltul,:::; .em dia, IlA v!rem. à DflHsa

éde, para receberem seus pr otmos, de !l<
ô

rd o com o IIO�'

so Regnlamento

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Raa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrei. a domicílio

TENHA ·JUIZO
TEM <:- íFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

USE O PO·ORIGEM?

PULA.R PREPARADO

1§llífJl:Iilt:J
A �lFILI� ATACA TUDO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o Coràção, o Estômago, o�
Pulmões a Ptle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOR oss�s Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-,

belo, Anemia p Abôrtod.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

como um licôr
O ELlXlR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como

auxiliar no tratamento da Sífiljs e Reumatismo
da mesma origenf ,

F.é\LAM CELEBRIDADES MEDICAS
Sollre o preparado ELIXIR A composlçAo e o sabor a·

.914, devo dizer-lhes: li!,empre gradavel do ELIXIR 01)14. re

que o tenho empregado, em comeodam-.no como arma de
os casos de indicação apro- faci! manejO para o público
prlada (sífilis em varias de lUO combate A slfllitl, quallda·
suas man1festjçõ�d os resul- de. que frequeotf'mente a·

lados têm SitiO "ll.lj"flitorIOtl, proveito no Ambulatorio da

pole são rapldos e durhveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

I

_._.". O&! li

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Cf \. WfJTZEL INDUSTRIAI.4-JOINVILLE (Morcó regi�l)

economiza-se tempo e dinheiro
22 m - _I. tIME r l ti! I" '!di!!". ai'"_••*","W$IJCItStJ!! a t a

,

s�\3Ã��:RCfAt
Esp ECIAlIDADE

• +,,::t:Th"'\�.:,

I I I;
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o ESTADO- Quarla,,'elra, 5 de Abril de .944 5,

INDICADOR MÉ.DICO

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro,

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

nos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Se rv i çns de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Hua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405

Consultas das 10 às 1:2 e das 14 às 1;) horas
HESmENCIA: Rua Marechnl Guilherme, 5. Fone 7S:�

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

Amortizações do Março �1e 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Março .:le: 1944 foram amor

tizadas as seguintes combinações:
GYY RMX LAV' SC8 DSX UXA

Todos 05_ portadore� dos. títulos em vigô,:, sorteados com estas combinações,
poderao receber írnedíc.tornen te o cnprto l garantido a que têm direito.

,
Sede Social: • - RIO DE JANEIRO

ESCRITORlO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA
Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

golpe no
, iii

prestigio

DR. MADEIRA NEVES
. Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �e At>erfeililOamento e Longa Prãtica no Rio de Janeiro

llONSUI/l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto a08

"badOll. das 16.30 às 18 horas - CONSULTÓRIO: Rna JoAo PInto a. 7. sobrado -

,.oue: 1.461 - Re!ltdêncla: Rua �re8ldente Coutinho, �3.

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meo.iclna da Universidade do Brasü)

.l:x.lnterno do Serviço de Cllnica Médica do Professor- Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde
CLINlt;A MUDICA - Moléstias internas de adultos e crtaneas, CONSUI,TóRIO

e ItilSIIIt;:NCIA: Rua Felipe ScJunidt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às lll.

Querem proibir Que
Os setores femininos estão' quem falou. É forçoso reconhe

Municipal e Hosp ita l agitadíssimos, devido à propa- cer que, bem ou mal, represeu- agora já não se trata de vícios.

lação de um boato de caráte ..' ta uma medida que atinge a to- mas de um desafio, que foi lan

grave, segundo o qual as tun- dos por igual e, assim, nenhum çado às faces de criautras inde

cionárias públicas vão ser proi- grupo se pode queixar de estar fesas. O nosso dever é levantar
bidas de fumar, durante o ex- particularmente ofendido. a luva e puxar o nosso espadim
pediente das respectivas repar- Mas se, ao contrário, ficar, para desagravar o direito Iíqui-
ticões. de fato, provado que a supres-

do e certo da coletividade f'emi-

�Trata-se de questão suma- são do cigarro é ordem desti- nina.

i\mDlCO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde mente delicada, que precisa nada a ferir diretamente o se-

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-Gf.:N�TA1S DE .

1 it t t- f "1 t 1 t t d
Proibir que as mulheres fu-

Al\Il3(_)S OS SEXOS _ RAIOS INFRA-VERl\1ELHOS E ULTRA-VIOLETAS s�r exa,n�Jl1aca com mm o avo xo ragu, na ura men e, o os

I diplomático, antes de se prcte- nós, funcioná1'1'os ou na-o fun _

mem e não estender essa proí-
CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46 bí

-

h 'f d
HES.: R. Marechal Guilherme, 33 _ FONE 1648 rir parecer definitivo a respei- cionários, mas indícutívelmen- içao aos omens e a un ar no

____ to. te cavalheiros, estamos na obri-
cinzeiro imundo das Injustiças

Não se trata aqui de discutir gação de terçar as nossa armas
a única oportunidade que se

se é direito ou não que as mu- em defesa dessas damas.
oferece às distintas funcioná-

lheres fumem ou deixem de Se as mulheres estão hoje
rias de lançar sôbre a sua ele-

"'x-Interno do Serviço do Professor Leôntoas Ferreira e ex-estagtãr!o elos Servtçcs - gante ociosidade lIma espessa
"" �

,

fumar durante as horas que nao mais em pé de igualdade, ti d felo dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S, Paulo) cor 'Ina e um a

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia) passam palestrando nos recín- mas já em evidente supertorí- n
�ç. ,

eh",.. do Se",I�o de Oftalmologia do Departamenro de !'IaMe e Ho�plt:ll de Carldad@ tos de trabalho. Essa é outra dade em relação ao elemento ', ��:� .(�e_ !�..l'a�·� _.
COSSUJ,TORIO: Rua Felipe Schml<lt. 8. Fone. �.2ã9 - COXSt:t,TAS: Das 2,:10 questão, que deve ser esclare- masculino dentro das reparti- i

. �-� - - - .�� -. - - - - -. - - -

às fi horns da tarde - RESID1l!�CJA: R. ennselhelro Mafra, 77 - FU)RIANOPOI,IS
.. cida em outro momento. O que ções, como, então, se justifica, :-•••••••••••••�

_ I importa saber, antes de tudõ, que oe queira humilhar justa-
DR ROLDAO CONSONI é se os homens terão a Iíber- mente êsses elementos prepon-

•

dade de fumar. derantes?
\lédico - Cirurgião - Parteiro S· ibl

-

do cí
-

L d
'

Formado pela Faculdade de Medícma e a proi içao o cigarro nao onge e nos pretender de-jIa �niversidad� de São Paulo, o'?;de foi fizer distinção de sexos e tiver fender ou fazer propaganda do
ASSistente por varres anos do :serv'lço .

1 'á
_ r ,..

b

���;rrâoa.��d�;:'f'I?:-iltft��c�ogl�6��g���� �:�!;�� -:::��_:��:���.� .���::_:s I.rom pr uca na c m ca gmeco gica ao

Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviço
ie partos do Prof. Domingos Delascío no

'Hospital Leão XlII".
Cirurglllo do estômago e vias bílíares,

.uestínos delgado e grosso, tiro ide, rins,

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

Curso de Rad!ologia eUnica com o dr. .artos.
'

Manoel de Abreu Campanano 0:i9.0 Pa u- Consultas, Deu 9 às 12 horas nc

lo�. l!:speclalizado em Higiene e Saúde
I
";asa de Saúde São Sebastião.

Públlca, pela Universidade do Rio de Js,. Opera na Casa de Saúde

ueiro. -- Gabinete de Ralo X - Electro- São Sebastião

l:lIrclliogratla clínica - Metabolismo' na-
11111 - Sondagem Duodenal - Gabinete

(1e f1Biotêrapia - LabOl'atõrlo de micros

';vpla e análise cnmca. - Rua l"emando

Machado, 8. Fone 1.195. - FlorlanópollB.

Um
as muiberes fumem

'DR. BIASE FARACO

CI,tNICA DE OI,HOS - OUYJlJOS - NARIZ - GA]�GAXT.'\

DR. SAVAS LACERDA

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex.interno da Assistência Municipal
e do Serviço d'e Clínica Cirúrgica

I a cargo do Prof_ CClStro Araujo

II do Rio de Janeiro.

"'O-R-.-R-E-M--IG-I-O- Vias urinárias - Ope�ções
Consult: Vítor Meirel'Clfil, 28.

Atende diariamente à. 11.30 hlil. fi,

à tarde, das 16 N. em diante
Resid; Vidal Ramal, 66.

Fone 1067.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

I

(
l"lJfmaúO pela Universidade d.e Giln.ebra

Curu prauca nos nospítats europeus

ClínICa médica em geral, pediatria, doen

\,:l<. do sistema nervoso, aparelho geníto
urrnarto dO homem e da mulher

ÂI!<Ilsle. Técnico: DR. PAULO TAYA.RJilti

HELENA CHAVES SOUSA
JilNlfI:RMEIRA. OBST:8TRICA

(Parteira)
DIplomada pela Maternldad.

de F'lorian6poUs
Atflade ebamadOll a "11&1,,...

bora

Praça da Bandeira, I' - .olt.

(AotilJ:o Larlto 11 de .alOl

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalaçâo

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

denais, câncer do estômago, afe

çôes das vias biliares, rills�. e�c
Aplica o Pneumo-torax artIfICIal
para li lratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos lllÇ>der-

no� e eficazes desta molés\ia
Complelo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas c,urtas e ultra-cur
tas, Haios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Scbmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 brs

Telefone 1.475

CLíNICA M�DICA
Molt'!!t1as internas, de Senhoras e Crl

Ulças em Geral. CON8ULTóRIO: Rua

'l!'ellpe Schmldt - Ediflcio Amélia Neto

'-one 1592. 9 à! 12 e 14 às'l7 horas, RE·

SLOltNClA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE' ARAGAO

'Clrnrlt"" e Ortopedia. CUnlea e CIr1lr�a
do toru. Parto.. e doenÇ&ll de I!Ienhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 115 àl! ·17 horas. RlilSID!N·

'Gl4i Âl�t. AIT!.m, 3�. "!.lu. 711\.

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Seuho-

ras - Vias Ur-ínárlas.

CUl'!'Q de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de i\iIeçlicina de S110 Paulo,

Tratamento especializado, médico e

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

Cura. radical das ínftamações dos

anexos (Orvários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dís

túrbios da menstruação e da esteetlt

dade.

Tratamento moderno da hlenotra

g ia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

cont rôte endoscópico - Uretr-oscopía
- e de laboratório.

FlSIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

COiolSULTAS: - Das 10,30 às 12

h01'3s e das 2 às 5,
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.

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

O �gro que ainda sorri!
o negro Harold Harper vi-I1 v;u �té agora uma d.as mais no- .

Depois da última guerra,
i táveís vidas, mas ISSO porque Harper dirigiu um clube no

êle também é homem notável. Japão, quando se verificou
Tudo parece ter acontecido a o grande terremoto. No grau
êsse homem e, apesar disso, de incêndio que se seguiu ao

êle ccneegue continuar sorr-iu- terremoto, morreu sua espôsa,
do e disposto a combater os e seu filho menor escapou por
nazistas até seu último alento. pouco da morte.
Suas dificuldades com os Em abril de 1942, HarpeI'

'alemães não começ':>::.?-ID com estava em Malta, novamente
guerra. Harold HarpeI' estuda- deio, Lá êle viu criancas sendo
va línguas na Universidade de. metralhadas, quando se ba
Berlim em 1914 e pôsse a ser- nhavam na praia, por um avião
viço dos srs. Tbomas Cook co- nazista, e a despeito de tôdas
111 intérprete - pois HarpeI' as agonias que êle próprio so

fala arabe, grego, gálico, is- .freu, diz que êsse incidente so

landês, francês, alemão, russo, brepujou a todos os outros co

japonês, hindustani e basuto. 1110 incentivo a seu ódio contra
Estava Viajando para a Irlan- os alemães.
da. quando começou a primeira" Ao voltar de Marta, Harper
guerra mundial e os alemães foi novamente torpedeado. Ao
torpedearam seu navio. Mais todo, êle viu explodirem seis
sério ainda foi o golpe seguin- navios em que viajava. Agora,
sujeito a constante bombar- empregou-se num navio me1'

te, que, sob a forma de um se- cante, como marinheiro.
gundo torpedo alemão, atingiu Essa é a história de um ne

HarpeI' no estreito de Skager- gro que conhece todos os ho1'
ral" ao largo da Dinamarca, rores da guerra e cuja vida po
quan.do servia como marinhei- de servir de inspiração a todos
1'0 a bordo ele um navio de lllU- os homens de sua raça para
nições. O navio explodiu, vo- .que continuem combatendo,
ando pelos ares e matando até que Hitler e tôdas as suas

1.20.° homens _:... mas não !-Iar- obras tenham sido comPleta-I!l�rq çlestruidas. __-__ .

fe,minino
nas repartições

COMPANIDA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
4mor1Í1.ação de Março

No sorteio realizado em 31 de
Março d a 19%4 fo:am sortea
das 'la seguintes comníaaçõe-.

o
P
F
K
Z U
W B C
XVQ
P Q U

Residência
(Sobrado) ,

- Rua Tiradentes 7

C
L
J T
M 5,

U

Os portadores de" títulos em

figôr contemplados são con
vidados a receber o reemo Ibôlso garcantidc, na séde da

.

ompanbia,
ou com os Agentes Gerlll!!:

Sociedade Comercial
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Não Interrompam. o paga

mento regular das meol'iftlida
des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
habilitem tmediataHlpntü o�

seus titulOR. E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDA.DE para
revIgorar o meRmo e evitar li
perda do direito sôbre o sor-

;elo e salvar as suas
economias.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

DR. SAULO RAMOS
li:ilpec1aJlst. em moléstia" de IHlnh07U -

Partos.
,U,TA CIRURGIA ABDOMINl:I.L: MM

'oago. veslcuJa. 6tero. ovários, apêndice,
lurnorel!. etc. - CIRURGIA PLÁSTICA

00 PilRINEO - Hérnia., h.ldrocele, Te

rlcocele. Tra.tamento sem dor e opera�o
de Hemorroidas e varizes - Fracturas:

.parelhos 12e .&êS80. Opéra 0011 H08plt.l,
de Flortan6pollll.

Praça Pereira fi OliveIra, 10. Fone, 1.0011.

fllIl'N;lll: n", H •• HI !AprM, MW.ull!llw,

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

I
F

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os Poloneses auxiliarão. os Soviéticos
LONDRES, 4 (U� P�) ... UM PORTA-VOZ DO GOVÊRNO POLONÊS INFORMOU 'QUE O MO
VIMENTO DE RESISTÊNCIA NA POLôNIA RECEBEU INSTRUÇõES PARA AUXILIAR AS

FôRCAS SOVIÉTICAS .
....

M!��(�a!.) d� i�!�t��!l pR!��e !�amrd��a�t��!r�y���os��mp�o�,Ó�:g��!i�� IpFOOil! amSaSSaCSaSrinaaddOOS I !:�!���:�rle..e técnico argentino sr. Fran- .Ios bombardeíos, indicando, a em 1943, 75 milhões de cru-

I'cisco Daria declarou a um ves- i seguir, que as habitações de zeiros. Em relação ao inter-
F .t 1 5 Pr . -.,'

pertíno local que aqui se en- após guerra, de modo geral, câmbio comercial brasileiro-
t.

OI a eza, -:-. !os�egue�, RI?, 4 (A. �.) - VIa ae�ea,
contram em missão especial de serão em sua quase totalidade argentino afirmou que nunca Ia. I-yamente,

as diligências pO.d-1 seguiu para Sao Paulo e Porto
, "

CIaIS para esclarecer o mIste- . .

seu govêrno.Afírmou que a ma- construidas de madeira bras i- a Argentina comprou tanto ao.
" ,," v

I Alegre o escritor norte-amerí-
deíra compensada do Brasil te- leira. Adiantou que, graças às Brasil, nem o Brasil à Argen_lgoso. t�llmed �er_petrado. e�n cano Lewis Fre�man, que se

rá importância especial no nossas imensas florestas e a tina. Terminou, asseverando,' a��a .1, on e ,oá assas�na -, � I encontrava aqui, desde �e�em
após guerra pois na falta de

I riqueza
e variedade das nossas que mesmo depois da guerra, �Ol o:s �as�al a os o a voga i bro do ano passado, coligindo

outros materiai; de constru- matas, seremos o maior forne-I ess�s compras não somente se . da �oao, reítas
.. C?t sec�et,��? elementos para seu próximo li

cão ela será aplicada na re- cedor de madeiras do mundo, manterão como serão aumen- da edgmaAndça SOllCI ou �
d'

1- vro intitulado "O merecido
.. "

em os vogados a in ica- d t' d B '1"construcão das cidades euro- Acrescentou que só a Argenti- tadas. -

d 'd'
es mo o rasi ,

".

çao e um caUSl ICO para -
. _

SCORE DO FOLE acompanhar as diligências e o "ozl·nhe.·ra. Precisa-se de
processo. V. uma na Pra-

498
Montevidéu, 5 U. P. - O govêrno

argentino levantou a suspensão
que pesava sobre os serviços infor-

O CATARRO ma.tivos naquele país das �gências Rio, 5 (E.) - O Juiz Afonso
Umted Pres� e Prensa Umda. Chagas, da 12a Vara Criminal,

PODE CAUSAR Semana Sante
proferiu a sua sentença no ru-

DO I moroso processo a que respon-ZUMBIS E Para que os nossos empregados deu a costureira Isabel Pímen-

SURDEZ possam acompanhar as grandes tel de Castro presa em flagran
solenidades de 5". e 6a-;,eira santas, te, em sua residência, em Jaca
o «Es todo», nesses dois pr6ximos repaguá, no dia 5 de julho do

UM REMEDIO QUE ELIMINA O dia_s_,n_ã_o_c�r::.ulará. ano passado, ás 15 horas, son
C�Tif:���:5lAT:t���A o

Desertam em massa
a acusacão de exercer o curan-

São poucas as pessoas que dão i d���ismo, aplic�ndo passes es-
importância e tratam a afecção ca-

L dr 6 (U P) _ A
.

_

[piritas, A re fOI absolvida.
tarral, Entretanto, a afecção catar- on 1eS, .. ra

_

ral não é um mal passageiro, Se dia de Moscou, revela Que as
não for tratada em tempo, ela pode tropas húngaras na

-

frente
degenerar numa grave enfermida-· -

de, destruindo o olfato, o paladar e,
oriental estao desertando em

paulatinamente, minar a saude ge- massa, Só em uma semana,
ral. 40 j;, de algumas divisões hún-
Se V. S, padece de catarro, não se . garas fugiram para a Húngria.descuide. Compre um frasco de Quando os alemães tentam dePARMINT e tome-o de acordo com

Realizando-se, na próxima Ouinta-feira Maior, às 5 horas, as instruções da sua bula. ter os húngaros, estes oferecem
a l.abitual (omunhão Geral das Irmandades, na Catedral Metro. Parrnint tem demonstrado sua efi- terrível resistência.Ir cácia em muitos casos, porque sua

politana, 3 Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Jesús ação se exerce diretamente sobre o Prefira uma 'Ilurte de "eu

dos Passos e Ho�nltal de Caridade convida todos os Irmãos e sangue e sobre as membranas mu- trôeo cm ., Selos Pró Doente� �� IJl HIrmãs, revestidos, respettívemente, de balandrãu e fita, a toma- A volta da respiração f'acil, da O ire do
.

ospltal de Carfdn-

I d t ã d F
-

t b' agudeza de ouvido, o restabeleci- de", e estará. contríhuíndo purarem parte nessa so ene emons ra� o e e e am em a com-
rnento do olfato c do paladar e le- que ôlo tome mais um I)OUeo

parecerem, às 19 horas, na Igreja do Menino Deus, à adoração vnntar-se, pela manhã, com novas de leite, tenha melhores rnerlí- Bahia, 5 (E.) _ Chegaram.

tl
-

d Mandato proferido energias e a garganta livre de ca-do S. Sacramento e assls Irem ao sermao o I tarro- eis o que lhe proporciona- eamentos, mais eouíôrto 110' de. Nova Iorque 3.500 sacos de

pelo reverendíssimo padre Frederico Hobold. rá o tratamento com Parrnint. TOl-. Jeito de sof'rhnentu, etc. etc ..•
I
cimento, de uma encomenda ôe

(onslst6rio, 3 de abril de 1944. ne sua vida mais aprazível, mais (CamIHIJIIl de Humanidade 10.000, feita pela Prefeitura
alegre. Para seu próprio bem - do Hospítal de Caridade). desta capital, diante das dif'iJOLlO PEREIRA VIEIRA. Secretário. se sofre de catarr-o - comece, hoje, '

________---------------�--- [) tratamento com Parrnint. ii.--:-.-'-- ---- d
culdades para se obter êsse

--

f E d·" á·
"ii I umlnacao O produto no país. A referida

Mais soldados da ôrça xpe ICIOD fia Guarda de Vigilantes Noturnos
Aio em feverei"o compra foi realizada em condi ..

RI'o 4 (A. N.) - CllebO"aram cionária Brasileira, foi recebi- F d d Rio, 6 (E.) - Foi ordenado, ções vantajosas e representoufi un a a e dirigida pela Asso- I T
hoje lJela manhã mais solda- da na Vila Militar pelo generr-I dação Comercial de Florian6polis, pe O

' ribunal de Contas, o re- uma economia de 10,000 cru-

dos para a Fôrça Expedícioná- Cordeiro de Farias comaudan- completa hoje seu 7' aniversário gistro do pagamento de Cr.$ zeiros.

b te da Artilharia Dl'V'!'sl'onária (la
I
a Guarda de Vigilantes de Florianó- 2.345.144,60 à Sociedade Anô-

_ria Brasileira, que em reve r A 1
._

dI Primeira Divisão de Infantaria. po �s.
d
tua mente a gu�rda é fis- nima do Gás do Rio de Janeiro CASA MISCELANEA, distr i-partirá para os campos e 11- 'cÇlhza a pela Secre tm-ío de Segu- 1 '

.

d'l'
_

ta do velho continente, levan- Expedicionária, que, depois de I rança Pública e tem como coman- pe, o� serviços e
.

1 ummaçao buidora dos Rádios R. C. A

do a colaboração efetiva elo inspecionar detalhadamente d�nte o sr, Cido Valentim Fer- J eletl?�a, .nesta capital, em re- Victor, Vávulas e Dsieos.
Brasil à causa das Nações que todos os carros em que viaj:.l- rell'a. , IverellO fmdo. Rua Trajano. 12.

lutam pela Liberdade e pela ram, palestrou demoradamen

Justiça. Esses jovens .patrícios, te com a ofidalidade daqueh

que compõem o Primeiro Grn·- unidade do Exército, principal

po do Segundo Regimento de mente com seu comandante, ;)

Obuses Auto-Rebocados, d .!' tenente-coronel José de Sonsa

sembarearam na Vila Militar, C�a�rv""a""l""h""o=�===�_�_,...,_-.-,.....-,._,.,....

_

demonstrando alto preparo ff-

O· I"sico e exeelentes condições m )- Izem OS a emaes
rais, Soh o comando do tenen-

te .. corol1E'l José de Sousa Car- Londres, 5 (U. PJ - O A�to
valho, êsses jovens brasileiros Comando alemão anunclOU
fize.l'a111 todas as manobras _�e que 14 destróiel'es e corvetas
desembarque debaixo da maior aliadas foram afundadas, pelos
disciplina e ordem possíveis, submarinos nazistas que ope- Dentro em pouco, estara-o os russos em Jassyrumando, em seguida, para o ram no oceano Artico, Os ale-
quart.el, onde f:iJcarão acant?- mães admitiram" t�mbérn, () Moscou, 4 (U, P.) - As fôr-, gião, cercada, mediante via ..

nados. Essa t.�opa, .que ve:o ataque ao "von TIrpüz", desta- ças russas já ocuparam o en-Iram cincoenta localidades ru-llentos ataques russos foi re
�-ara esta cap�tal .afIro-de s�r ca?do que !.s>ram derrubados trancamento de Jassy, situado � menas, desde o momento em I duzida para 800 milhas qua-Incorporada a Força Exped' - seIS dos avIO" atacantes.

.
a pouco mais de 1 O 9uilôme-! que atravessaram o rio, Pruth I dradas, sendO cada vez mais

ft paz, depois da Páscoa r{:;:�����i![�����!t�fjl�I��t;�rf�1��I,��ijiI���:;l\!�:E;�i;i�, FJ-stQcolmo, 4 (U. P.) - A Finlândia s6 tratará de reini- ções fidedignas salientam que batalhas de aniquilamento, na I
sões blindadas de Zukov atra

dar os entendimentos de paz com a Rússia, depois do próximo as fôrcas do marechal Konev zona.de Skala, a 38 �nilhas ao vessaram a linha divisória po
domingo de Páseoa. Foi o que informaram observadores diplo- continuam avançando sôbre nordeste de Cernautl onde se lonesa, numa profundidade de
máticos de Estocolmo. Const.a ent.retanto que os russos não al- Jassy, acreditando-se que, den- encontram cercados cêrca de 20 milhas, ocupando a impor
tel'aram substancialmente as condições de paz, o que faz com tro dos próximos dias, os rus- 200 mil soldados nazistas. Du- tante localidade de Gorokhov
que o govêmo de HeJ,sinki se mostre relutante ero saír da guer- sos já se encontrem combaten-, rante a jornada passada, os! situada a 50 milhas do sul d�
ra. Revelou-se, porém, ql!e nestas últimas semanas cresceu do nas ruas dessa. cidade. Ou- i rus�os liquida�'�m mais 3

ffiillKOWel. Nessa região, aniquila

C.'OI.1Sic.lel:avelmente o m.ovlll

..

lento popnlar :pro�pazl em toda a j tros Ade.sp.acho�, �dIan��m que I
nazIstas e apnslOnaram outros ram os russos mais de 1..50.0.flP-l��ÇI�a.. . .. _ , ... ....

. gs fQl,'��$ SOVlf;tlCl;l.$ Ja. OGlJ-P;'l= l,200 na ZQna de S�ala, A l'e= o!ic:ia,is e soldadQ� nazistas.
J

Revolução no Snlvcdor]
Informa a U. P. que irrompeu um movimento revo

lucionário na República do Salvador (América Central).
A situação é confusa e a cidade de São-Salvador

(capital daquele país), está sob «black ou t » ,

Faltam pormenores, sabendo-se, no entanto, que o

govêrno salvadorense domina a situação.

México. 5 U.P. - a embaixador Escobar declarou que
o movimento eubversivo irrompido no Salvador, domingo
último, é de pequenas proporções, circunscrevendo-se, ao

que parece, à capital. desconhecendo-se, entretanto, os

DlOtÍVOS da revolução, que, segundo afirmou, careceu de
caráter militar.

a govêrno salvadorense proibiu os aviões da Panair de
aterrissarem no teritório do país. As comunicações rádio
telegráficas com o exterior estão cortadas, excepto ª,S de
caráter oficial.

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

QUINTA.fEIAA MAIOR

ça Pereira Oliveira, 18.

Foram liberadas Absolvida a espír ita
Isab�1 de (adroMarco de 1944
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