
aior quantidade de grossos can' 'Iii} ·

WASHINGTON' II (U. P.) -- A ARTILHARIA PESADA PASSARÁ A SER PRODUZIDA EM MAIOR ESCALA N
l- �sUNIDOS DEVENDO RECEBER A PRIORIDADE NúMERO 1 CONFERIDA JÁ A OlJTROS MATERIAIS DE GU

. '��AMODIFICAÇÃO É DECORRENTE DA EXPERIÊNCIA DA LUTA NA ITÁLIA, ONDE FICOU COMPROVADO QUE, SEM UMA
ARTILHARIA PESADA, UNICAMENTE COM CANHõES DE PEQUENO CALIBRE E AVIõES DE BOMBARDEIO, SERÁ IMPOS ..

SlVEL ANIQUILAR OS REDUTOS FORTIFICADOS NAZISTAS NAS MONTANHAS.

I
'_

forte luta de Sob violento

���������o �o���;� � O !�����?a,\�;,u;e�kdocabeça-de-ponte de Anzio pros- \I.lI. se anunciou, estava em perigo,segue de forma intensa a luta ontem, chegou, a noite passa-.

entre patrulhas aliadas e na- da, às 20 horas, no porto dezistas. Na frente de Cassino, o MAIS ANTIGO DIÁUIO UE SAN'rA CATARfN Â Engenheiro White, donde to-observou-se também violento Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES ram transportados para um
toga de artilharia. No setor ao -_-_---- --.----- hospital os feridos, o primeirosul de Aprilia, na frente de An- I I I Q f" 12 d b "I d 1944 I H. 9089 piloto e um marinheiro. O re-
zio, os aliados repeliram patru- Ano XXIX F orlenépc is- uerta- eira, e A TI e ...

ferido navio zarpara da Bahialhas inimigas, que sofreram Blanca e fôra surpreendidoprosadas perdas. Durante a jor- "ca-O t'" d
..

va a-O I Badogll·o desmente' por violento temporal, em con-nada passada, a aviação aliada t\.. prepara orla a ln s
" sequência do qual, foram ava-

atacou intensamente as insta- Londres 11 (U P.) _ A "Bliiz" �érea aliada de hoje esten-j' Napoles, 1,2 m. P.) - Uma riadas as máquinas e feridos_
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".' d Al h nota do governo do marechal 1 trip la tIaçóes errovianas e nu .( 'ares deu-se da costa do Canal ate o intei tor a eman a, apre- B d li
.
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1 taque es 1'1 unes.
d O

.

t Pi b' S E t t d
_

t" âa i a og 10 m arma o reia men e ---------e rvie o, 10m mo, an s- sentando adas os aspec os e uma açao prepara orui a unia- _,

d d '. d I _ Itefano, Attigliano, Poggibonsí, sõo, que não deve tardar. O jornal "Evening News" de Londres que_ n�o e ver a �lla. a �c a naugura-se: no
Temi, Popoli, Falconira, Mari- considera que a crescente ofensiva aérea aliada desde março raçao e que o prmcipe um- «lia 19
na di Pisa e outros objetivos aproxima-se do ponto culminante. Tudo indica que não muito berto se tenha oferecido para Rio, 12 (A, NJ - A Fábrica
na costa da Dalmácia, IZonge a hora das grandes "Manchetes:" assumir os encargos do rei Vi- de Motores será inaugurada no

tal' Manoel, bem como tomar dia 19 do corrente em horne-

Sumamente sangrenta a lula na Cr·lme' -Ia �e�����nJf;����S ::e s����ac��� ��!��n�eda��. ��;��l���� g�
., . . _ _

'. . ��ç�i�u��d��n;�iea�:l��t:���� ?'��i:�f�e��s�in���r:�sS�!�Moscou, 11 (U. P.) - As, viario de Dzankoi, de. onae soes :nazIstas e rumenas. O co- ticiosas para o exterior care- sos aviões de treinamento.fôrças de Tolbukin estão inva- partem estradas para Sll1f�ro-1mun�cado do �lto �omal:do I
cem de todo o fundamento. Mas, somente, depois que a fá-dindo a Criméía, onde se en- peral, Sebastopol, Feodosía e alemao ao referir-se a batal�la I --�-_---. brica receber o restante dascontram encurralados '150 mil Kherch. Nos meios bem infor- do istmo .de Perekop admite Est.atlshca funere�. má uinas encomendadas aossoldados nazistas. Em suas vi- mados acredita-se que os r�ls- q.ue os naz.Istas bateram em re-l RIO, 12 (E.) - A est�t�stI?a Est�dOS Unidos, começará atoriosa investida através do 50S tentarão ampliar sua caue- tlrad3;, pOIS fora!ll atacados Ileva�tada p�l? Necroteno ao

roducão regular.
�

istmo de Perekop, os russos já ,ça-d�-ponte �m Kerch, �a .�x- por, f?rças r:umencan:ent8 8u-lln�tItuto Medlco Legal revel� p ,

_

realizaram importantes avan-ltl'emIdade oriental da Crimeia, per:ores. Amda. segundo a! que, no ano ��ssado, 745 pe�- As de"lara"'o-es doco libertando mais de 25 loca- e efetuar desembarque em 01.1- emisora de Berlim, a luta na I soas foram vitimadas em aCI- U"Íidades. O objetivo imediato de I' tros pontos dessa importante G\iméia está-se desenvolvendo
I dentes, 224. s,ui.cidaram-se, h011- sr. Cordeil HullTolbudkhin parece ser o im- península do Mar Negro, ond.e ,de forma sumamente san-I' ve 99 homlc,ld105 e 1.191 cada-

portante entroncamento íerro-jestão encurraladas onze d1\'1- grenta.
. ._. .v.eres por al1_1)as����. ..

Washington, 12 (U, P.)
----._ -

Em sua palestra com os jorna-
Retomadas Kerch e Zan�oi Estão sendo dizimados os nazistas �!�a:'e�c�:�:��:i�ô��:d;l�;;f:�Moscou, 12 (U. P.) - Os clade cuja captura, como VImo. 3, .. J � .' • • t d t '1 t',',' d . 1 T b 11k '1' "talin anunciou panca depoi s. ::HOSCOll, 11 (U. I.) - Bombardeiros em mergulho e ca- o e en. regar aos paises ,a 1-
exercn.os o gen.e�a °d l p' '7'0], outra parte a conquista de nhões russos estão dizimando as tropas nazistas que tentaram no-amencanos algumas unida-atravessaram o IS mo e.

- .�-
i ..

. _ '.. _ f'uan- da resnao de Odessa por terra e por mar. Informacões des navais norte-americanasrekop capturando Zankoí, a Zan�Ol entrega aos �uss.?s JS b
'.
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,_I para a defesa continentaL "Es-"

·t t tr . men-: dornín.ios das cornumcacoes eh ela frente de batalha salientam que ascendem a diversos rm
,_

mais impor an e en ronca "
�

11' baixas f -id 1 1
-

t rlt.í 94 h: pero contudo ter ocasiao def .. ,'ário da Criméia. Mal, península, por ser aquele en- tares as aixas so 11 aSA P? os a emaes nes as u l:�nas..., 1,)"
. '. . ,_'

.
to eIIo'l. . .

'
. t o de c ras naquele setor da Ucrânia. Outros despachos salientam que OUVIr a opmrao dos congressis-acabava de ser divulgado o fel- trancamento o p011 o ce c.on�8 -

.
.,

.. ..
.,

_. .
. '.', tas em torno do assunto"d 1 1 Stal in I o'eAllcia de todas as terrovias 111'1.- os russos ja penetraram cerca de 100 quilômetros no terr ítórjo

.
to quan o o marec la ! s

:

b ."
•

d
.

, S t d H 1 T acrescentou o sr Hull Mais
,

o- nela ordem-da-dia I portantes da região. A prcpósi- rumeno, fOl'çan o a tra\'eSSla CtO ere e o unc leava. am-. .

.

: ..numa. se",u
.. '.11 _ ...' '.. _

.

h bém na frente de Jassv as forças de Kinev obtiveram outros adIante, lllformou aos JornalIs-.anunCIOU a captura de KeIet!, to da vItoll?Sa lI:upçao (_, s".. tas que as negociações com, 3.
.

importante ddade situada no russOs atraves do Istmo de I .:
eXItos.

Espanha continuavam em mal-extremo léste da pen.íns.l�la. A l'ekop, l'ev?l�-Se a�ora que s.eu E t n V·IO) Dt xcur o-e [l aeF 'cha; e, quanto à Finlandia, na-ofensiva russa na Onm€la de- estado maIOI empl egon ceI ca, X e sas e e as e S 8 reas ela de novo havia. Finalmenteseu volve-se com extraordiná-. de 5 mese� no estudo ?� po�lc- Londres, 11 (U, P.) - Os Gand, na Bélgica, Laon e Ter- ao ser abordada a situação r1�ria violência, como reconhec:u
I
rosa cadela

_

de f�l'tIflcaço�)s bombardeiros pesados nOl'te-

'I gnier
e Tours, na França. Es- Argentina com os Estados Unia próprio eomentarista da em1'1- que os alemaes ha:rml11 :eval_:-Iamericanos estiveram hoje nOr quadrilhas de bombarden:os dos, disse o Ú. Hull: "É a messora de Berlim. Von Hammer, tado naquela, estreIta faIxa

GE'[
'vamente em ação contra.

o ter- Mosquitos, por sua parte, ata, ma",
ao descrever, em termos ho1'- terra. Os naZIstas, nessas defe- ritório ocidental da Europa caram Hanover na noite pas- _

l'ipilantes, os combates na Cri- sas, não econon:izaram eI:!:g3- ocupada pelás nazistas. Segun- sada e outros objetivos situa-
Comprar na CASA MISCE,méia acrescentou que as pe1'- Ilho nem matenal, mas esse, do informacões de' Berlim, os dos no vale do Rur. Vinte e dois �

das �l'am elevadíssimas de par- esforço ingente dos invasores I

aparêlhos norte-americanos fo- bombardeiros britânicos não LANEA é saber economizar.
te a parte. Naquela altura in- ele nada lhes valeu diante da! ram interceptados sôbre Ha- regressaram às suas bases. ----_

formara que os russos estavam determinação do Alto-Coman-Inover, Brunsviga e vári03 pon- Consta que morreu
atacando ao norte de Kerch, C'i- do soviético, I

tos da costa do Báltico, Acre- Londres, 11 (U. P.) - O Al- O tenente

1\4 anunTJilIII!!liIiliic,·ad'a·$AII·q4u�:TM;dei;: I��1:Ec���1h���!:��6ô�if; �jrtl:;:!�����;�i:���%�i,�� ;��:í�Z��"�r�������Oj:�:e;�i�\I que dmrno de hOJe seg'Ulu-se deio atacaram hoje o centro mentos recebidos quando teu-
� NI'''IO r·

d· 15 a uma intensa incursio da ferroviário de Charleroi, a 3J tou fugir. Deve-se destacar qu<>tera t u no proxlmo Ia . RAF cont�'a a� principais vi�s milhas ao sul de J?ruxel2:s? bem_ essa notícia não é oficial, sa ..

de comumcacao de que dIS- - como outros obetlvos mIlltares bendo-se, entretanto, ser muito�w� 5f*W =AAl!M!;'fl1ftIfD!!� põem os naz{stas na zona oei- li no norte da França. A Nona grave o estado de saúde daque-

S·'
·

d
·

d
dental européia. Na noit(� pas- Fôrça Aérea escoltou os bom-,le oficial, que tentou ontemA ulca sera ln enlza a �ada, f02"am bomba�'?�adas a.3 ;bardeiros

.

em operações, não matar o presidente Avila Ca-
mstalaçoes ferrovlanas de tendo havldo perdas suas. I macho.

da s���!h���'�fn�a�t��'a�/esel�t�:�a��e��e�;�\����a�l��� n���i:��� Demos afetuoso auxl'II·O aos nosso-s--c-o-m---b-.a-t-e-n-t-e-s--'.Cordell Hnll, l'epresentaçoes Ora1E\,.,so�re o bo�nbal(l�IO aCl�en-
tal contra a cidade Schaffhauseu, à 1 de abrl�. Pe.dm exp.lI�a- Porto Alegre, 12 (A. N.) - ideológico esclarecendo o senti- cerrar fileiras em tôrno dosções sobre o bombardeio assim como as med1das necessanas

Foi constituida nesta capital a' do da participação direta do nossos combatentes, contripara que tal fato não mais se repita, �eeit�ndo � pl'?messa do
Comissão de Ajuda a Fôrça Ex-IBrasil na guerra. Esclarecerá buindo para o estabelecimensr. Cordell Hull de que os Estados Umclos mdelllzarao tanto o
pedicionária Brasileira. Essa ainda que todos os brasileiros, to duma sólida frente interna,govêrno como o povo suiço. Comissão tem por objetivo sem distinãão de classe, idéias como condição básica do su-

Cidadania aos portugueses no Brasil ����:}à��r:��;!f::p�t�� políticas ou religiosas, devem cesso da Fôrça Expedicionária .

• Rio, 12 (A. N.) - Divulgou um vesl�ertino local que os seu contingente �e auxílio aos �randes enchent�s nili Arg�ntlnaembaixador do Brasil em Portugal, sr. Joao Neves da li �ntou- soldados que vao lutar nos I RIO, 12 (A. N')A --:- CO�Il.uIllcam ele Buenos AIres q1.�e �rarr-ra, nos últimos dias, tem estado em,eontacto C?ll1 o preSIdentelcampo? d� batalh3; da Europa., des enche�ltes se tem venflcado na zon.a ,sul da prOVlll?la elê
Varo'as a respeito do estatuto espeCIal que esta sendo elabol'a- A Comlssao lançara a "campa-I Buenos AIres, acarretando grandes preJUlzos. AR autondades
do �...,. ql{e concederá regalias e amplos direitos ?e cidadania �os I

nha de Aux�lio aos Soldados':, fedel:�is, estaclu�is e m�nicipais e.stão empenh�das em soc��rreJ"portugueses do Brasil. Sabe-se mesmo ---: ad1anta o refer�do i para ar:ganar agasalho�, CI- as VItimas.,As lllunda.çoes assunuram �)rop�rç�es catastroficas
jornal - que O sr. João Neves foi um dos ldeadores e tem SIdo

I
garros, hvr9s e outros ?bJetos nalg_umas al'eas, ?artlcularmente. nas !medlaçoes do porto eh"

um (los maiores ltnimf\.dores ctêsse estat.uto. e promovera um mOvImento. Babla Blanca, cUJas ruas centralS estaQ �otalmente, nlagadr�s\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Quarfa.'eira 12 de Abril de '944'

Londres, (Robert Petty) - O ro, de aias vigilantes,
mais recente teatro de guerra A guerra penetrou nesta
é o pequeno Estado de Mani- terra de flores, senu- esquecida,
pur, fronteiro da Birmânia. É A mais próxima estação encon

um fertil vale de 1.625 quílô-Ítra-se em Dimapur no Estado
metros quadrados, totalmente de Assam, a 225 quilômetros;
circundado de montanhas (;0- estas eram percorridas por
bertas de densa floresta. Essas uma estrada áspera e poeiran
montanhas fizeram com que a te, que é hoje excelente rodovia

atenção do mundo pouco se fi- militar, pela qual circulam
xasse neste território, até R, comboios intermináveis de ca

guerra erguer o pano. . . minhões com víveres par�. as

Manipur é governado pelo tropas da Birmânia.

Rajah Bodh Chandra Singh, Essa rodovia é uma das mais

I de 36 anos. Os edifícios mais formidáveis obras de engenha-

I importantes
da capital, L1:p- Tia levadas a cabo durante a

I
hal, são o faustoso palácio do guerra. Manoel Vieira de Melo e familia e Francisco Vieira

P'
,

I I " E 1 1 de Melo e familia convidam aos parentes e pessôas
I rmcipe, e o Ten;_p o �au, que m a guns ugaI:e� es�;assea- amigas, pura assistirem à missa que, por alma de

�n(1n('!,,� mNfjaotl' eontráto lse ergue perto deste, ricamen- va a pedra necessarra a pgy-,- sua inesquedvel mãe, MARIA GALDINA, será ceie-
te decorado e com cúpula de mentação; noutros foi neces- brada. qu i rrtcr-Eeir c , dia 13, às 7 horas, na Catedral,
loiro batido. O rajah, com suas sárío abrir caminho no flanco ] no altar de N, S. de Lourdes. Pervhor-adc-s agradecem. antecipadamente,
;

magnificas jóias e sinais pinta- de montanhas quasí perpend.- a todos que comparecerem a êsse áto de piedade cristã. 2 v.·2

! dos indicando sua alta nosi- culares, marginando abísm os.

;��Ote�;t�ec;al?��fer����uê���� I������s;�r������fe�;:.tr��:n� i Como encarar a b!ltalha de Cassiano: prece� ao Deus �a Destruição I
trabalho prosseguiu incariEa-, U

.

e pedir-lhe que livre de todo o velmente.

Ima1 seu Estado e seus súditos. I Do outro lado de Imphal e

I 'Washington, 11 (De Josep.i , tagem - acrescentou Stimson
...

i
_

Os hab�tantes de Manipur i3.!;é a fronteira b�r:nana só 11a-, Myler, da "United Press ") --- - Apesar de Oassino, o caplt.n-

COMPRAS E VIJNDAS
I sao de baixa estatura e traços VIa antes 60 quilômetros de O secretário ela Guerra, sr. lo final da história ainda não

n 'mongól�cos. A maior parte das montanhas ,cobertas de �lores- Henry Stimson, disse que a U:l- se desenvolveu". Recusou am

!transa�oe� de. compra e venda t::. A�'ar� ha. duas. rOd?VlaS na, talha ele Cassino não eleve ser pliar sua declaração de que a

CASAS a varejo e feita por mulheres. direção ao no Chmdwm. I considerada como prova da po- campanha italiana não constl-
Vendem-se: uma na Ruo. Ferrmn- Ml3:ni�ur gosa de fama em toda I

.

Quando voltar a 1?az a lvra-,' teucia aliada, porque sómeu-e I tue uma prova da potencia
do Mc;chado,. com 4 quartos, 2 50- a tndía por ser berço das 111e- mpur talvez este deíxe de ser um limitado número ele tropas aliada. Disse que apenas tro

las'd·codPa 6c040z1nsoha, terCre$n2oS oPol0anooo, 'Ihores dancarinas profissio- terra semi-desconhecida, con-1í'oi lançado à ação. Stimson re-j pas limitadas lançaram-se "1me ln o . x preço r . , ; i •

A � D' M
.' I

t d imnort te 1 I . .

. , .

Tres na Ruo. Uruguay, de madeí- nais. SS�gUI:a-Sc que em ani-
i
ver en o-se em, rmpor an � �- conheceu os esforços aliados operação, enquanto o 0'1'OSSO

ru , �Qdas alugadas. terreno plano, pur muitas destas [.;anharn. ço �as novas rot,as �e cornum- para tomar Cassino, esforços delas estava sendo preparado
medmdo lOxS8 por Cr$ 20.000,00; anualmente nada menos de l cações que, da tndía, condu-

que "se reduziram aaora
"

para a invasão ocídent 1 1'-
Uma na Ruo. Qui ti B '1.1 'II'b- T'· ,'., i'-" 'B'

A.

t . '. _ ,b' a. I,

(I
� p ') ,n no ocen v.a mi I Ias. aIS raparigas es"avl zem a irmama e ou ras 1e-

1)01S os alemaes contiveram ai' dica-se que os verdad ,

000 essoa com G quartos, COZI- •

d d di .eto .n
.' �

"Cteu os

nho, sala, dispensa, varanda. me-
ao cm a o lscre o mas seve-, gIOes. aliados. Tributou um elogio ú "objetivos militares" já foram

dindo o terreno 8x30,50 por, , .

A 'T T.. S O
potencia militar da inf'antarta conseguidos na campanha ítu-

Cl'u$ 7.S00,00c;. 3
alemã, descrevendo-a como liana, primeiro com a abertura

ma em oquerros , com quor -

N 1, t 1 ld 1 I '\ .

tos, cozinha, sala, dispensa, bôo �en( o. compos a .e e so ac �s (O Medíterranso, segundo com

úgua, medindo o terreno 30x12x1.5 SOCIEDADE AH�HI�A COMERCIAL MOEllMAHN 'obstinados e efetivos, que nao 3, eliminação da Itália da guer-
por Cr$ 12,000,00. retrocedem quando recebem ra, terceiro com a captura da
Uma na rua Almir?-nte Alvim, Assemble'l'a Geral Ordina' rta ordens para manter posrcoes psquadra italia a "t

com 2 quartos, sala, dãspenso, vc- .... 'o-'
'

» . n., qual �,c.om
ronda etc .. terreno com 22xSO par São convidados os Srirs , Acionistas paro. Ct Allsbmbléia Geral �strateolca_::; a to�o o custo . o �ontrole alIado do Adnatlc"
Cr$ 26.000,00. Ordinária, que se realizará no dia 22 do corrente, às 14 (catorze) A ocupaçao naZIsta das elev:,,- omnto com o estabelecimcnti)
l:1rna n.a Praça da Bandeira, co,;, horas, na séde social, na rua João Pinto, número dois, com a seguin- ções atrás de Cassino, onde de bases aéreas na Itália, paradOlS pa�lmentos, 3 qUQ·rtos, banhel- ':6 ordem do dia. seus e;anhões cobrem a cidade atuar co t' AI I "

1'0, COZinha, Preço de venda Cr$ I' Apresentagão, Discussão e Aprovação do Balanço e demais . �,

'
.

n 1 �.a eUlan la e o.

60.000,00. ':ontas do exercício de 1943, parecer do Conselho Fiscal e relatório da deu aos alelllaes contInua van- illuropa merIdIOnal.
Uma na rua Quintino Bocaiuva Diretoria;

(Estreito) com sala, 3 quartos 2' Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes; e 18••--:
etc. e terr,eno com l1,16x52;5 per 3' Assuntos Diversos •

18.000,00 cruzeiros. Florianópolis, 10 de Abril de 1944. •

D� I,.
�

.$..r, O.".'.. ,' I�O"') $"
·

T.J mo. na rua Deodoro com terreno HUGO MOELLMANN, Diretor·Geren te. I ,-,:

::'!.�r����;:j?����5:;� O tratamento à Alemanha vencida I I
úgua quente e fria etc" por Cr$ Cidade do Cabo, 11 (U, P.) I problema, Deveremos mostrar ;

. :
22,UOOo,oO, O ld C (E

-- O chefe do govêrno generallque podemos fazer a paz de I
' CONTINENTAL !

ma na rua swa o ruz s-., ,. t S ,', d';' 1 ' •
treito) 3 quartc5.sa!a etc" terreno ."muts declalOU pelan e o e-Iforma ece�ue e 1umana, �s-I,' •

com 16x32 por 16.000,00. 'nado que o maIOr problema tou convenCIdo de que

aSSIm_I'" As mais famosas mUSicas, com os maIs Z
Uma na ruo. Boc:aiuv�. CGm todo para OS aliados depois da guer- 'sucederá, Na minha opinião, t;' I-conforto (duos rEll,lldenclas) por Cr$

ra seria o do tratamento a dar ique almejamos em Paris ao fol'- famosos arti<tes.
1000000. ! ,

h 'E
� I. L' d N

-

f"'" •
. ,

a Aleman a.' spel'o que nao,]ar a 19a as açoes, OI "uma ULTIMAS NOVIDADE S •

TERRENOS será adotada política de ani-Ipolícia". Para manter a paz:

I:Vendem-se um na Avenida Trom- quilamento", disse. "A política!não basta a segurança coleti-: Na «RADIOLAR»powsld, terreno plano, medindo de aniquilamento de grandes va. Aquela será a principal res· I12x37 por Cr$ 15.000.00; países não póde trazer paz. A ponsabilidade das três grandes
Um no. Avenida Mauro Ramos, l't' l' d d 't 1

�

t"
�

h Rua Trajanof 6
idem idem, 16,5x4S por Cr$12,OOO,00; pO.I lca a Ia a e capI u açao po enCIaS que vao gan ar essa e •

Um na Ruo. JC1guaruna. idem incondicional não significa guer,ra, pelo menos durante al- ! :
idem, lOx32 por Cr$ 7,500,00. aniquilamento. Significa que guns anos depois desta. Qual- " .....

Um no. rua Carnboriú, terreno ao chegar o momento do armis- quer pacto 'para o futuro deve
plano medindo 30xSO por 24.000,00 tício, não serão discutidas as rá conter uma cláusula estipu-
cruzeiros, 1 d d
Um na rua Almirante Alvim, estipulações do mesmo. Quem an o que no caso e ameaça

com 9x45 metros por 11.000,00, tiver perdido a guerra terá que i repentina à paz mundial ?,l_S

Um na rua CamborÍu com 25x45 se render incondicionalmente.
I

grandes nações atuarão ime
metros, vende-ae também a me- Então começará o verdadeiro diatamente como polícia",
toda por 20.000,00 cruzeiros,

Informações com A. L. ALVES.
Ruo. Deodoro 38.

Diario Vespertino

Para eliminar manchas do rosto, sardas, panos, cravos,

espinhas e su o r excessivo

o Estado de Manipur

SARD()NIL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri

cado na rua Lacerda Coutinho, IS. A' venda na

o ESTADO

Redação e Oficina! à
rua João Pinto n.1) 13

Te!. 1022�-C.x. postal 139

ASSiNATURAS
rva Capital:

,\no Cr'
Semestr-e CrI
Trimestre CrI
Mê� CrI
Número avulso CrI

No lnterior:

70,00
40.00
20,00
7,00
0.80

Farmácia «ESPERANCA»,

.'\no CrI
CrI

80,00
45,00
25.011

na rua Conselheiro Mafra, n. 4S, - Fone 1642.

SeTl1e�trf'

Cri
Agradecimento e Missa

q� I)ri�nHi". mesmo n!io pu.
blil'lIrl(l�, oio serão devl)Jv�

dos,

� UlfeO;'90 oAo se responee
biliza peloe conceito! emiti
do! 005 artigos assinado.

IlH. OrEUREl1W D�\. }'OXSECA
MÉDICO

Clinica de Adultos e CriançaR
nOeUfiltl" da Pto'Jf' - Doenças Yf'1lé "f>ll,s

C()�SFI./.rÓRIO - Rua Felipe Schmidt 34
HORARIO - Das 2 às 5 horas

As 2as. e Gas. feiras em Palhoça, daI" 2 às 5 hOl'as
(AUSENTE)

I LYHA, BORGES & Clft:-l
I Reconstruções, pinturas, reformas

Ili Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prest�ões módicas, e vera como é
facil trcnsfarmar s"!'u prédio velho em uma cons.

trução moderna, mediante uma entrada pequena.
Compra. venda e odministraç6.o de imóveis,

R.ua Felipe Schmidt nO 44 - FLORIANOPOLIS

Onl[NT(

"I' Crediária Para-Todos"!
O distinto públic,) de Florianópolis faça·nos
uma visita e ficará conhecendo o que há de
melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos �s
tipos; Manteaux. Sedas. Lãs, Peles, Case.

Ternos feitos para homens e crianças: Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuos,
Temos secção especializada pa!,Q confecção de luxo. sob·medida.

Para"",Todos») -- Rua Felipe Schmidt. 3S-Esquina (,Jerônimo Coelho-Telefone: 1595
·r·····-.··_,·... ·

BAR E ftRMftZEM
Me·reles.Rua V, 11

PETISCOS -- Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sondwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumados - Pernil - Posteis - Empadas -

Salame -- Peixe frito. etc. etc.
;

......�---.._ _-..- _- - --

A.s anedotas e pIadas aparen·
temente Ingênuas são glandes
armall de desagregaçio mane·

JadaM pela "quinta.co)lIoa".
(1",. D. N.).

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Ru. Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6'42
Ebtre�. I domicili.

miras,

NOTE BEM:

«A (;rediária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 3Quarta-feira, 12 de Abril de 1944
n

Rio, 11 - A eliretoria ela C. - Paulistas x Gaúchos.
B. D. aprovou para o próximo Dia 15, às 15,:30 horas -- 2<1.

Campeonato Brasileiro, de Na- parte elo Campeonato �1e Nat,i
tação, Saltos e water-polo, que ção.
será efetuado em S. Paulo, nos Logo após - 3° jogo - Cam- Resultado dos jogos de
dias 13, 14, 15 e 16 do corrente, peouato watcr-polo - Paulis- dcmlnqo no Rio
o seguinte programa: Dia 12. t as x Cariocas.

Rio _ Foram os seguintes os
às 21 horas, instalação do Con- Dia 16, às ] 4,30 horas

resultados elos jogos travados Ogresso. Campeonato de Saltos e 3a (:)
domingo último:

Dia 1:3, às 21 horas, P parte última parte do Campeonato O Vasco conseguiu mais uma 12 DE ABRIL
do Campeonato de Natação. Lo- ele Natação. espetacular vitória abatendo o São Júlío 10, Papago após, o 1° prog. do Campeo- Os jogos do campeonato de

Canto do Rio por 2 x 1. Nasceu S. Júlio em Roma,
nato de water-polo - Gaúchos water-polo terão como árbitro

Na partida principal de do- onde êle vivia dando o exem
x Caricoas. o sr. Carlos Castelo Branco, mingo, o Botafogo derrotou o' plo mais perfeito de todas as
Dia 14 às 21 horas - Cam- membro do Conselho Técnico

FIame II gO, pelo "score ' de 4 virtudes sacerdotais. Depois.'

20'
I 1 t

-

1 C B D �

peonato de water-polo Jogo �,e na açao c a . ...

x 2. da morte do Papa S. Marcos, foi
��"""""'..f'w"'w..-.-..._-�............... O Madureira empatou com o êle eleito para lhe suceder na

. T P dllh Fluminense, por 1 x 1. Catedra de S. Pedro. Foi em
Carlinhos ficará em

I
A

. �ça cc a I a»
_ O São Cristóvão foi derrota- 337. Igreja e estado passavam,

Florian6polis ? .

.

RIO, 11 - A_ Feder��ao Pal.:- elo pelo Bonsucesso pela con- naquela época pelas mais ru-

Tudo fazem crer que o mé-] lista de Natação, S?hCItO.U 11-
tagem de 3 x 1. des provações em consequên-

dío Carlos Verzola não mais II \ença a C. B. D,: par a � dlSput� i O América venceu o Bangú cía do govêrno pouco

conve-I'ingressará no Olímpico, ele Blu-Ill� taça Magalhaes �adIlha, nos I pelo
"score

" ele 6 x 2. niente dos filhos ele Coristanti-
menau, preferindo, talvez, per- dias 18 e 19 do corrente.

no Magno e dos tremendos ata-
manecer nas hostes do Paula --o-- ���_,._'*...........

ques da heresia do arianismo.
Ramos, clube em que prestou o Os jogos de domingo em

Um preparado Em tc1t'la a parte foram perse-
seu concurso na temporada São Paulo

(atarinense guidos os bispos. O grande
amadorista de 1943, sagrande- O Ipíranga conseguiu derro- '\ Atanásio foi caluniado. Júlio

I" ., O conceituado í'armacêu-tar o São Paulo pe o score chamou-o a. Roma, examinout íco sr. Nilo Lans, propri e-de 1 x O.
,.

1
,.

"E sua causa e declarou solene-tano c a Farmácía Sp/3-Pela contagem de 3 x 2, '0 mente sua inocência. No trato
Comercial. venceu o S. P. R. rança ", acaba ele lançar no

com os adversários mostravamercado um preparado aO Juventus abateu a Portu- se Júlio bondoso, mesmo quan-
1 que deu o nome de SARDO-

guesa ele Esportes por 2 x . do tinha que censurar o prece-
O Palmeiras venceu o San- NIL.. dimento dêles. Com tal atitudeA formula do preparado,tos por 2 x 1. para com os inimigos. harmoní-de sua autoria e propríeda-Na partida efetuada em San- za a caridade praticada em fa-de, é composta de íngredien- ,tos, o Jabaquara logrou vencer \'01' dos pobres e doentes. Ates de alta classe para eh-o Corintians por 2 x 1. memória dêste Papa liga-se àminar manchas do rosto,

construção de duas grandessardas, panos, cravos, espi- igrejas em Roma, a reformauhas, e, mesmo, suores ex-
dos trbunais pontifícios e o cuícessívos,
dado pela conservação das cata-

I cumhas. Morreu Júlio aos 1'2 de

mm:

\

C t B '1" d N t
-

I maior engrandecimento de

ampeona O rasi eiro e a açao, Sal:t.a. Cat�ri.na.:lO cenário des-

Saltos e Water-Polo IH)OIt:'I.o bLlas16Ie�0.em 10 uz

·

d f'
·

i d t
Imbituba F. c. 3

Organiza o o programa o leia o cer ame
.

Em TUb,al'ão. l':a�izou-se' um
,

_. • encontro futebolIstlco entre o

da Confederaçao Braslhura de Desportos Hercílio Lu� F. c .. dessa cida-

de, e o Imbituba A. C., de Im-

bituba, que terminou com a vi

tória do grêmio local pelo
"score" de 6 x 3.

se campeão.
Tal notícia, porém, ainda

não foi confirmada pelo pró..

pr io jogador, mas é bem prová
vel que êle milite o grêmio blu-

) Jlenauense.
\ Dentro de breves dias sabe-

remos se Carlinhos resolverá.
ficar no Paula Ramos ou se

transferirá para o campeão do

Vale do Itajaí.

O novo produto acond,
clonados em pequenos fra 5-

cos, encontrou, desde logo,
a aceitação de numerosos

interessados que, pessoal
mente, tiveram oportunida
de de verificar a sua eficiên
cia no combate àquelas
doenças, servindo, também,
como poderoso desinfetante
do rosto, após o corte da'
barba.
A fabricação dêsse prepa

rado está sendo feita, atual
mente, na rua Lacerda Cou
tinho, 15, nesta Capital, en
contrando-se à venda na

Farmácia "Esperança", si
ta na rua Conselheiro Ma
fra.

Ass,ciação Atlética
Esco Ia Industrial

o Iplranga abateu a

Brasil F. (.
No gramado da Vila Operá- Da secretaria da associação

ria do Saco dos Limões foi rea-
que encima esta nota, recebe

lizado, domingo último, um in-
mos comunicação da nova Di

teressante cotejo pebolístico retoria que gerirá os seus des ..

entre as equipes do Ipiranga tinos no período social de 1944.
F. C., daquela localidade, e do

A sua Diretoria ficou assim IBarroso F. C., vencendo aque- constituída: Presidente de hon-
1e, pelo expressivo "score" de

ra: dr. Cid Rocha Amaral; pre
-+ x O. sidente Paulo Dutra; vice-pré-
A constituição do quadro sidente Sezefredo Blaschke; 10

vencedor foi a seguinte: Sílvio, Secretário Mário H. Ferreira;
Maueca e Chico Branco: Ar í, 20 dito Arí Jordão da Silva; 1"
João e Serapião ; Bebê, Gi1�- tesoureiro Osní Gonçalves; 20
nh o, Zininho, Mário e Osman-' dito Arf da Cunha Ocampo ;
no, orientador João Francisco da

Os "goals" foram 'consigna- Rosa e guarda-esporte Pedro
dos por Bebê (2), Osmarino e Medeiros.
Zininho. Gratos pela comunicação,

INo prélio entre as turmas se-
auguramos a novel entidade

cuudárias também saíram ven- farta messe de felicidades, para
cederes os locais por :1, x 1.

o preço do café em Minas
Belo Horizonte, 11 (A. N.) - A Comissão de Abastec'.

mento avisou que o Departamento Nacional do Café, respon
dendo a uma consulta sobre o aumento do preço do café, pleí
teado pelas torrefações de Belo Horizonte, autorizou a modifi
cação da tabela, em face dos preços atuais do produto no mer

cado regular do Rio, para o seguinte: atacado - Cr$ 4,50 o

quilo; varejo - Cr$ 4,80 o quilo.

A «(opa Mitre» e o

Sui-Americano
Rio, 11 - A Confederação

Brasileira de Desportos comu

nicou a Associação Argentina
de Lawn Tenis, que está de
acôrdo com a disputa da ,. Co

pa Mitre", em outubro do cor

r�nte ano, na Argentina, desde
que seja respeitado o direito,
do Brasil realizar o próximo
Campeonato Sul-Americano,
.jndependente de sorteio, logo
qlle termine a guerra. Submarinos

.

em quantidade
Base Naval norte-americana nas ilhas Bermuidas" 11 (U

P.) - Falando por ocasião do terceiro aniversário do estabe
lecimento desta base, o coronel Knox declarou: ,. Posso dizer
vos que a Alemanha se dedica atualmente a construir submari
nos com a exclusão de outras classes de navios. Temos bom
bardeado suas instalações e fábricas; porém, a produção de
submarinos não cessou de nenhum modo e temos boa idéia da
proporção em que O inimigo os lança. Indubitavelmente em

breve atuarão em conjunto "

•

Que feria dito ?
Rio, 11 - A Federação Pa

l'anàense enviou à C. B. D. um
novo ofício esclarecendo ,a en�

tidade máxima, as razões que
o levaram a autorizar a incln
são do player Ibarrola, na

�qnipe do Atlético Para.nàense.

Confirmada a queda de Odessa
Londres, 10 (U. P.) - O comunicado alemão anunciou

oficialmente a evacuação de Odessa por parte dos germânicos.
A notícia foi transmitida através da agência D. N, B. e a eva

cuação do grande porto do mar Negro foi completada à noite,
depois de destruídas todas as instalações militares locais.

Londres, 10 (U. P.) - A tomada de Odessa, em consequên
cia da evacuação das tropas rumeno-germânícas que a defen
diam, foi oficialmente confirmada em ordem-do-dia de Stalin.

Moscou, 10 (U. P.) - A transcendental vitória, obtida
hoje pelos russos, ocupando triunfalmente a grande cidade por
tuária de Odessa, causou extraordinário entusiasmo na capital
russa. Trinta e seis salvas de 444 canhões foram disparadas em

Moscou por determinação de Stalin, para assinalar o feito do
general Ma.linovski. Com a captura de Odessa, sua cidade na ..

tal, Malinovski varreu os alemães de sua última fortaleza na

Ucrânia Meridional. Os russos irromperam em Odessa de três
direções, pelo norte, léste e oeste, e foram auxiliados pelos
compatriotas, que em determinado momento deixaram as hía
tórtcas catacumbas daquela cidade para atacar a retaguarda
das defesas alemãs. Segundo as últimas informações da fren
te, o general Mal inovski persegue os alemães em fuga nos ar

redores de Odessa. Acredita-se, porém, que os alemães não
conseguiram salvar parte apreciável de seus efetivos, porque
os russos cercaram quase que totalmente aquela fortaleza.

Londres, 10 (U. P.) - Nos círculos militares locais se

afirma que a conquista de Oc1essa pelos exércitos russos mar

ca o fim das forças alemãs que se encontram na Criméia.

• E8t

santo do dia

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

.........................e
• •
• •

iVida Social I
........, ........

ANIVERSARIOS
Passa hoje o natalício do sr. dr.

Agripa de Castro Faria.
•

A galante ,menina Danila, filha
do sr. prof. Eduardo Pio da Luz,
feliteja hoje o seu aniversário.

'li

Faz anos hoj.e a srita. Irene Crds
'levam de Oliveira.

abril de 352.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é sAher er-onornizar .

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORa I

[a maior organização no

gênero nesta c!lpital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

*

Decorre hoje a data aniversário
da exma. sra. Ilda Ramos Hoeschl.

Máquina Singer
Vende se uma, em perfeito

estado, com 5 gavetas. Ver e

tratar na avenida Mauro Ra
mos, 50. Preço de ocasião.

5 v-2

As enfermeiras
de guerra
Londres, 11 (U. P.) - A se

nhora Katherine Jones, chefe
do "'Serviço Imperial de Enfer
magem Militar da Rainha Ale
xandra", informou que 102 en
fermeiras do exército britâni
co foram mortas por fogo ini
migo desde o início da guerra.
Acrescentou que outras 42 es
tão desaparecidas na Malásia,
enquanto que 14 se acham pri
sioneiras (fm Hongkong.

•

Hoje faz anos o sr. Leodegardo
Luz, oficial reformado da nossa
marinha de guerra.

•

Ocorre hoje a data natalícia do
sr , José Vítor Coreia, do comércio
local.

•

O sr. Zenon Bonnassis, alto Eun
c iorrdr-io da Penitenciária da Pedra
Grande, faz anos hoje.

•

Passa hoje o aniversário da srita.
Ivone Brasil da Silva.

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr. Eu

rico de Souso , funcionário da Ins
petoria de Veículos e Trânsito PÚ
blico, pelo nascimento. ccorrído no
dia lO, nesta capital, da sua primo
gênito Vanda.

VlaJante8!
Para a Laguna, seguiram ontem

as gentis sritas. Sônia D. Boabaid
e Labibe Mussi.

Tipografia Brasil
Precisa-se de um compo

sitor para trabalhos comer
ciais. 3 v,.-l

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Não tenhas dúvida em de ..

nunclar um "quinta-COluna",
por mais que pàreça teu ami
go; não merece tua estima 1I11m
traidor di r.�rf.. 0:... �. �.h
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o de Tojo I O Mucus da
Washington, março - (Co- iniciativa passou definitiva- Asma D·lssolv·ldomentárío da Inter-Americana) I' mente para as Nações Unidas e

,.

.

_- Muito embora o desenrolar que o expansionismo nipônico R
·

d tda guerra na Europa concen- de há muito está contido. Mais Op I amen et:'e a atenção ge:'�l, os aconte- que isso; os japoneses. reter-
CImentos no Pacifico assulnem nam ao ponto de partida, per- Os ataques desesperadores e violentos da

cada vez maior importância e dendo uma a uma suas posí- aS!lla e bronquite envenenam o ?rganislllo,
_ ,. .,. _ . ,._

rumam fi enél"gw, lUrtilnam a saúde e de-

nao e raro que a radio de To- çoes Insulares, Sao esses os ele- bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendoco,
.

,

,., .

tos uue obri . '... 1 nova fôrm·ula médica. conWV1 a circular

qtno lance advertências aos men os que obrigam o genera no sangue. dominando rapidamente OH ata,
,

dít d M' d di d d T' ,
.

d J
�

I - ques. Desde o pi-ímeiro dia ccmeca a ll�"I\'
SU 1 OS O ica O,, izen O �s ojo, pler;ll�r O apao, a an

parecer a dilieuldade em respirar e volt«

ameaças e dos perigos que pai- cal' dramáticos apelos pelo ra- o sono reparador. 'ludo o que "e taz ne-

., .",
'

,
•
.' cessaria é tomar 2 pastilhas de Mendaco

ram sobre o imperio japones, dio, concitando o seu povo a ás refeições e üeará completa!llen�e livre

Produzir acima de suas fôrça" da, 118ma ou bronquite.
_

A 111'80 c muito
, 0, rápida mesmo que "A trate de casos l'plwl-

Os chefes militraes e navais afim de retardar a derrota de� e antigos, Mendato tem tido. tanto

1, d t 1 de l
í it 1 A rltí díd

êxíto que se oterece com a garantín de
a Ia os eem seus p anos e Ilnevl ave. s U imas me 1 as dar ao paciente respiracão livre e fRCil rn-

ação coordenados e o inicio de adotadas pelos militaristas ní- pidamente e conrplelo !,ll\io do sotruneruo
_

'

i
�, da asma em poucos dlas. Peça Mendaco,

sua ofensiva para a ilha prín-] pônícos de tão drasticas que hoje l1?CSlllO, em qualquer far_m:tCia. A nOl'SR

cipal do Japão marca novo pe-I são, co�verteram o Japão em

I gM81'110tHl
é a

suadma10r
proteçao.

ríodo na luta do Extremo Ori- uma verdadeira senzala e os en a eo A�a�:�:,nr
ente, o qual íráem crescendo súditos do imperador Hirohito AGORA 1AMBEM A CR $lO,O(
até chegar o clímax, Este deve-] são tratados como os povos' ,

rá surgir imediatamente após a I atualmente escravizados pelo LIVROSderrota germânica, que dará I Micado. Segundo a radio de

margem para a concentração Tóquio, a casta militar nípôní
de todo o esmagador poderio ca instituiu o sistema de uma

das Nações Unidas contra o "hierarquia do trabalho" igual C V d
elemento asiático do Eixo. Não à militar para a indústria ja-I ,ompra e �n 0,
importa que os primeiros pas- ponesa, convertendo os operá-

I �lteratura. ,Pedagogla., PSICO

sos aliados em terras e aguas rios japoneses em escravos de Ilogla, �atematl�a, Dir ei to , En

da Asía sejam lentos e dístan- seu rei. Surge também desse g�nharlaJ Me?IClna, !op?grafI8,
cíados uns dos outros, Se não regime a "responsabilidade co- l CI,n�matogr afia, _

E· etfl,c�dade,
importa a lentidão, que é de letiva", que é a própria politi- i R�dlO, Nave�açao �arJtlma ,e
certo modo imperiosa, não é dei ca de refens transposta para o ] Aérea, Geo�e�le. FlSlca� QUI

alarmar que a reação inimiga I plano industrial: o relaxa- i mica, Mecânica, Ca r pi n tar i a,

consiga algumas vantagens re- mento de um operário será �10-!1
etc. etc.

sultantes desse fator, como tive para castigo de todos, Esse O. L. ROSl\
acontece agora na Birmânia, regime foi sempre o ínstru- Rua Deo dor o. 33

onde, usando a estratégia dejmento de terror contra os chi-�--.�

defender com o ataque, os

ní-I
neses e agora está voltando S 1-

·

Opônícos avançaram em territó- contra o próprio japonês. Ess�s « a ao amerlcan te

rio indiano para desfazer a medidas esclarecem be� a Sl-

ofensiva combinada dos exér-] tuação interna do Japao e ele- Recen temente instalado

citos chineses, americanos e I' vam ainda mais alto os princí- nesta capital, para o rui u.:

ingleses pelas terras de Bur- pios libertadores por que ,l�- lação permanente, eq ui

ma. O poderio aliado na Índia tam todos os povos de,'110c�'a�1- pado com todo confor to ,

é grande e, dentro em breve, cos do mundo. A sscravidào já está funcionando o

naralizadas em seu avanco e será extinta, não somente na " SALÃO AMERICANO" ,

com tropas aguerridas pela 1'e-1 Europa, mas também na Ásia

taguarda, as fôrças dos inva-I e, com a vitória das Nações
sares japoneses terão sua sorte! Unidas, todos os povos do

selada. I mundo, inclusive o japonês e o

O que é principal no cenário
I alemão, poderão respirar o ar

do Extremo Oriente é que a' puro da liberdade,

MACHADO & CIA.

AgênCiMa�r�::prF;;���õóe;o�: Geral Associação Comercial de Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5 Assembléia Geral Ordinária para eleição da Diretoria
Cqixa Postal, 37 De conformidade com os Estatutos, convoco os srs, associados
Filial: CI'esciút;\o para a sessão de Assembléia Geral Ordinária. a realizar-se no próximo

I R�a.Floriano Peixoto, !!n (Edi�; dia ,l� de abril, ,quarta-feira, às., 1_9,30 horas, na séde social, na rua

Propnol. Telegramas: PRIMUS I TraJano, 13. sobrado, para a 'ele1çoo da nova Diretoria,
Agentes nos principais municipiofl Florianópolis, 5 de abril de 1944.

���������������_��!...!'_�!._���_����_�_������� do Estado -

...

ADAUTO l"REITAS, Secretário.

desespêro

TENHA JUIZO
TEM síFiliS OU REU,

MAT1SMO DA MESMA

ORiGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

A SfFILIS ATACA TODÔ O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o 'Estômago, 08
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um licôr
O ELlXIR 914 es(à aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da SUilis e Reumatismo

da mesma origem
Fi1LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A compoalçAo e o 8�bor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .!J14. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
08 ca808 de lndlcaçAo apro- facU Úlanejo para o público
priada (.Uilis em varias de ,no combate á 81flll!'l. quallda
!luas m8n1festdçõe�) 08 resul- 'de. que frequentpmente a
tados têm sido 8!1t1r;fatorI08, proveito no Ambulatorlo d!l.
polI são rapidos e duravei�. Maternidade de Santa Maria.

Dr. WashingtoD Ferreira Pires, Dr. Silvestre Passy.

USADOS

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

Preços módicos e

serviço garantido

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSlCA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL

PILOTO ·HEROICO - James' Howard, à direita, foi identificado
como o heróico piloto de um avião de caça do Força Aérea
norte-americana, que atacou um o formação de trinta aparelhos
nazistas duron.te uma incursão sôbre a Alemanha, O coman

dante Howard lançou-se ao ataque logo que viu os nazistas
investindo sôbre os bornbor-de i. os pesados que êle escoltava.
Derrubou pelo menos seis aviões inlmigos, e graças à sua faça
nha OS bombardeiros puderam escapar, O comandante Howo , d
aparece na fotografia com um dos pilotos de sua esquadrilha.

(Fóto da Inter-Americana, para O ESTADO).

Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos intercssados que se

ncha aberta a inscrição para os exa

mes vestibulares, mediante o qual
será permitida a, mau-icula no Curo
so P. de Educação Física do Es
tado,
Os candidatos deverão satisfazer os

seguintes r-equisitos :

a) - Ser normalista;
b) -- Ter 18 anos e menos de ::SO,

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

e mcntad.
A inscrição será processada me

diante requerimento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de
vidamente instituido dos compro
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, diáriamente, na

I
Inspetoria de Educação Física (rua
João Pinto, 42), no horário do ex

pediente.
Florianópolis, 5 de janeiro de

1944.
Cap. Américo Silveira d'Avila

Diretor

CARTAZES o DIA
HOlE "OJ�

Teatro Alvaro· de Carvalho
(Cine Odeon)
A's 8,30 horas:

5·" Récita:
DELORGES e sua Gran de Companhia de Comédia. apresen
tando a comédia psicanalítica em 3 atos, de J, WANDERLEY

e MARIO LAGO:

Mulher de verdade
Preços Cr$ 6,60 (cadeiras e balcões nu rnerado s}, Carnar c tes:

Cr$ 33,00, e Geral Cr$ 2.20,,,
Sábado -- O maior 'sucesso do T'es tro Nacional:

IAIA.' BONECA. As entrada; já se encontram à venda.

(lHE «IMPERIAL)}
A's 4.30 e í,30 horas:

espetacular, excepcionarmer.t e por estar o

ocupado com a companhia!
Robert Donat com Phy ll is Calver t, em

-

O jovem Mr_ Pítt

Programa ({ODEON.)

Toda a ação do 8° Exército na Africa, A campanha de
Montgomery:

vitória no desertoA
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat,
Preços: C� 3,00 e 200 Imp �� anos.

Amanhã, no IMPERIAL às 5 e 7,30 hs, o melhor e mais
alegre filme de ambiente estudantil cem Jimmy Lydon e

June Pr e isser

Candidato gaiato

O' SEbão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
C i \. WE'rZEL INDus'rItI A lJ-.J () I NV r T.J L E (rvlMCô rc){i!'.I

CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADD·-Quarta.felra, 12 de Abril de '944
" re: t

UIII Estulinqrodo chinês
Londres (Do B. N. S. para I,. O Estado") - A história da mente dispôs vários uniformes,

defesa de Changteh pela QUin-1
cheios de palha, nas muralhas

Sf'rdçOR de Clínica Infantil da Assisl.ência Municipal e Hosp lta l quagésima-Sétima díslvâo do ela cidade, de modo que pare-
de Caridade Exército Chinês constituiu um cessem verdadeiros soldados, à

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS dos mais gloriosos e mais ter- distância. Por outro lado, afim
CONSULT()HIO: Rua Vito!' Melrelcs, :.?li - Fone t.40:i

Consultas das 10 :Js 1:2 (' das 14 às 15 hor as ríveis episódios desta guerra. de poupar munições, certo uú-

IlESID8NCIA: Hua Marechu] Guilherme. 5. Fone 78,1 No dia dezoito de Novembro, mero de varapáus encontrados
---�,-----------------------I os japoneses começaram a ata- na cidade recebera uma ponta

DR BIASE FARACO cal' a cidade, empregando ca- de aço, numa improvização de
• ,nhões de setenta e cinco mili-Ilanças, o que, aliás, resultou na

�·,.....-._w...·_·......•......-......""'___""

:llecllco - che í'e elo Sel'v,C'o .. , Sífll",s do Cen tro de SaÜ(10 metros aases lacrilnejantes e! morte de dezenas e dezenas '1" I EDITAI,

DOF:-.iÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENrTAIS DE írrtt t
b

t ' ld 1
.

d '�v
Al\lf\(')S OS SEXOS _ RAIOS INFRA- \'ERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS irrr ,aIIl} es, denquanoOll que ,os I so �et08 Japoneses, qu�n o e"-'.Tllizo (1(' Direito da Comaren

CO:-.iSl:LTAS: das :� às Ô 11. _ n. Felipe Schmidt , -iH : apare lOS e m.er�u 10 opera- tes III entavam escalar .as ml}-I
HES.: R. Joinvile, 47 - FO="E 1648 vam contra os fUZIS, as metra- ralhas de Changteh. DIa apos

Ilhadoras e as granadas chin.e- dia, com novecentos e setenta

CLti'ilf'A DE OI,HOS - OUVWOS - �ARIZ - GARGANTA sas. Por outro lado, mais de casas destruídas, num total de O Dr. Maurillo da Costa

DR SAVAS LACERDA r-íriquenta mil pessoas, toda a dez mil que compunham a C'Í- Coimbra, Juiz de Direito da

• população da cielade haviam dade, os soldados chineses Comarca de Tijucas, na tórmn

�x.lnt"'J"no do serviço do Professor Leõnlllns Ferreira e ex-estag iâr ío dos 8enlçoB sido evacuados, sendo que as mantiveram essa luta desespe- ela lei, etc. F.az sab.er aos qu� o

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) I t d t 1 dêl
(DIploma de habilitação do Con vcl ho Nacional de Oftalmologia) tr?pas nipônicas estavam in- rad�, repelindo resolutamente l�re�e.n e

.

e 1 a virem ou e,e'
Uh,.r" do Serviço de Oftalmologia do Hep''''lamenlo de Saó<le e lJosplt:l.) de Carlda<l� teiramente dependentes de seus os Japoneses, que ousavam Il,otlCIa �Iveren1, qu:,.por paI':

CO;\;SULTüRIO: Una Felipe S�hmÍllt, S. Fone. 1.259 - COXS1:LTAS: Das 2,:Jo próprios recursos. aproximar-se das ruirias fume-I te de Nicolau Jerônimo, fOI

à� li horas ,la tal'fIe - lU<JSID1lJNCII\: H. ('I,nselhei,·o Mafra, 77 - FL0U1.4NÓPOLIS." Acresce que os depósitos de gantes que constituíam as po- processada, neste Juizo, uma

,abastecimentos haviam sido sições chinesas. justtricação para mudança' de

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO UR. ROLDÃO CONSONI' destruidos pelos bombardeiros .\. guarnição recebêra ordens nome, e, tendo o justifícante
CUNICO .' ._

P ir I inimigos, e, já na segunda se- para defender Changteh até o provado quanto baste, apos 01..:-

DR. DJALMA \I:�:�d;-Pe�lr::�ll��de�e J.\>���lU� �mana, as munições estavam último momento, e assim essa
vido o dr. Promoto.r _

Público,
Ia .Universidade de. Silo Pauto, or�de roi ; muito reduzidas. Não obstan-: emocionante luta se prolongou I

que nenhuma oposiçao apre-

MOELLMANN cl3slStente por vàrros anos do servico I t d d 1 I b
sentou ao pedido foi nos au

',lrurglco do Prof. Alip!o. Correia Neto· e, le quan o em quanr o, eram I por
muito tempo, lembrando' .".-

yrnnetra Cadeira de unnica otrurgica). 'separados alzuns aparelhos da

I
um assalto de fortaleza na épo- tos respectivos, profenda a

l"UfluliUO pela Universidade de Gel1eora urn pratica na ehnica g ínecológ íca du i 'b' � c

d'
"um pt-à tica nos hospitais eW'opeW! ·I'of. sna O. Mat?s. Assistente do servíço ; fôrça aérea chine.sa, afim-de ca medieval. Em consequência sentença o teor seguinte:
.... e partos co Pror, Domuigos Delascro no

1
..

'
Vistos etc Julgo por sent

Cltnlca médica em geral, ped íatría, doen- Hospital Leão XIII". ' ançarelll, por melO deles,. pe- a cidade, ou melhor, as ruinas ,..... _

ençeL

ças do sistema nervoso, aparelho geníto- Cll'UrgH10 do estômago e vias btüares, I quenas quantidades de alimen- � de Changteh foram abandona- a presente justificação, para

ur1I,A-!0 do homem e da mulher .uestinos delgado e grosso, urotde, rms, i � I d teít 1 di
.

.....

.o.stata e nexiga. Var.icocdele, .. h'lidhrOorCae"l,::
: tos e muniçoes para os herói-I das. Algum tempo deI)ois, as que pro uza os e e.l os .e e lre.l-

&&..t8te. 1'éenlco: DR. l'AULO 'l'AVAKJIlt'! t e a Doen as e:se
.

-

! I i d f d d
Curso de Rad!ologla CUnica com o dr, ����� e

,rm.�,
.

COS e�e�enso�'.es de Changteh. tl'o�as ch,ine�as retornavam vi-
.

o, �'. e con or:ru. a e com o

Manoel de Abreu Campanario (sao pau., ,Consultas: Das_9 as 12.�orasnll �OI P?rem, no momento't?I'lOSaS a cIdade, para a qual Just.lfIcad�, deteInuno. �ue ex,

lo'). Especializado em Higiene e Saúde vasa de Saude So.o Sebasbao. maIS cntIco da refreo'a que o
I ja começa a voltar lentamentp. pedldo seJa ao sr. OfICIal do

id d d Rio de Ja Opera na Casa de Saúde b ,
I

�

R
.

t C"l d D' t't 1
pÚbl1ca. pela Vnlvers a e o .

"''' S b i- general Yu-Cheno'-Wan levou a antio'a po)mlação que tenta I egIs ro IVI o IS 1'1 o {e

Gablnete de Ralo X - Electra- 0<10 e ast a'O , ,b I b, ,.

I:> t B 1 d t C '

ne1ro. -

boll b. a cena na VIda real uma ver- salvar o maximo possível de 01' o e o, es a omalca, o

carmiografla clinlca - Meta smo li

LAURO BAURA
' ,

i t t d d
Dai _ :;ondagem Duodenal - Gabinete Dr. fOão de "Beau-Geste". Rapidil.� uma vasta área de escombros. compe en e ma�l a o para que

ti., fialot�rapla _ Laboratório de micro&- aponha, no regIstro de nasci-

copia e análise cUnlca. - Rua Fernando Especialista em JJoenças de Senho· lnento do justificante Nicolau

Machado. 8. Fone 1.195. - Florl.ijnÓpoll.s. ..as - Vias Ul'"nárias. Jerôninlo, sob n. 318, a fls.

HELENA CHAVES SOUSA lO��l'S�d:een::�e��al�:,;[��r�:)o����o� FARMACIA ESPERANÇA 191 do livro n. 9, o nome Silva,
Professor Moraes ele BarrOR, ela Fa- do Farmacêutico NILO LAUS passando o justificante a cha.-
culdade de .illedicina de São Paulo. Hoje e amanhA eerA a 8ua preferida 1l1ar-Se Nicoláu Jerôuimo da
Tratamento especializauo, médico e oroll" ••clonala e estran.l{elras - Homeopatia. _ Perfllmart,.. Silva. Cun1pre-se o estatuido
cirúrgiCo, das afevçôes do ap<ll'êlho Artl d

genital feminino (Utel'o, ovários, Garan_ a exata o:::rv:n!:rr::h8.receltuArIO MI
no art. 71, do Decreto n. 4.857,

trompas, etc.).
m 00. de 9 de dezembro de 1934, com

Cura radical das inflamaçõea dos PREÇOS MÓDICOS. a modificação a que se refere
anexos (Ocvários, trompas), sem ope'

........................,....,...�.. _"",""� --.,
O art. lOdo Decreto n. 5.3Vl,

ração). Tratamento de todos os clis, de 29 de fevereiro de 1940 .

lÚl'bioS ela menstl'nll�ão e da estcl'ili-

COMPANIDA "ALI:'NÇA DA BAlA"
DR URvLIO ROTOLO dade, _'\. Sem custas. P. R. L Tijucas, 5

• A J:.I Tratamento moderno da blenol'l'a- de abril de 1944. Maurillo da.

Médico _ Cirurlião _ Parteiro gla agnlla e ''''Guiea, em ambos os Fundada em 1870 - Séde: B A I A Costa Coimbra, Juiz de Direito.

A lOS X
sexos. por proce8so� modernos sob [NC}<�NIHOS E TRANSPORTES E, para que ehegue a notícia ao

MOdernnRe possante instalação �n�rô�: �:::����,���
- Ure�l'oscopia Capital e reservas Cr$ 71.656.189.20 conhecimento de todos, man •.

de 200 MA.
elfr!lJO do balanço de 1942: 1 d'

Diagnóstico precoce da tuberculose FISIOTERAPIA - ]i�iTEHMIA Responsabllldades . '" ' Cri 4.999.477.500,58
(OU exp� Ir o presente, para'

plllmonar, úlceras gástr�cas e duo- CO:-lsu��,��A-V�H.J.V 1Ó 3�q 12
Receita , . ,. , . . . . . . . . . .. . .. . Cr$ 70.681.048,20

ser pubIlcado no lugar do cos-

denais. câncer do estomag0, afe- hora; e elas -2 �g�
as , as

Ativo . . .. .,."....... . , Cr$ 105.961.917, lo tUIlle, e reproduzindo na Im·

çôes das vias biliares, rins!. e�c. Consultório _ Rua Tiradentes 14.
S,inistros pllg05 nos últimos 10 anos Cr� 64.986.957,20 prensa de Florianópolis. Dan;)

Aplica o Pneumo-torax artIflCIa.l Fone: 1.663.
Rt\�ponsab!lidades . Cra; 76.736.401.306,20 e passado nesta eidade de Tijr:.-

para I) tratamento da Tuberculose ResídJência _ Rua Tiraelentes 7
Bem!.. de raiz (pl'édio.<; e terrenos) Cr$ 23,742.657,44 ('as aos 10 d' d "d b'

PlIlmonar _ Tratamentos moder- D1P,ETOHES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco ' laS o Ines e a nl
.

no� e eficazes desta moléstia
(Sobrado). de Sá e A,nisio Massorra. de 1944. Eu, Rodolfo Luiz Bií·

Completo gabinete de Eletricidade D N t L d'A -. Agêncjas e sub-agênclas em todo o território nacional. - Sucursal no chele, escrivão que subscreví.

médica: Ondas curtas e ultra-c�r. r. ew on. VI a Uruguá1. ft·eguladol'es de avarias nas prlnclpals cidades da América, Europa (ass.) MaurilIo da Costa Coim-
tas Haios Infra-Vermelhos e HalOS - Médico - e Africa. I bra, Juiz de Direito. Está con-
Ultra Violeta, Infrazon-Terapia Ex·interno da Assistência Municipal AGENTE EM FLORIANóPOLIS f
Consultório: Rua Deodoro, 3 e do Serviço de Clínica Cirúrgica C A I\J PÓS J" O B O & C I A. _ Rua Felipe Schmidt, n. 39

orme O original, que dou fó

esquina Felipe Schmidt a cargo do Prof. Castro Araujo Caixa Postal n. 19 - Telefone l.ORa - End. Telegr. "ALIANÇA" ter afixado hoje no lugar d.:l

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs I do Rio de Janeiro. SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

I
costume.

Telefone 1.475 V ias urinárias - Ope{:élções NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL O Escrivão
Consult: Vitor Meireles, 28.

DR. REMIGIO Atende diariamente às 11.30 hs. a,
-- "" _._ - .....,... Rodolfo J"uiz BiiclleJe

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

Fone 1067.

(Ausente até (omeço de Maio)

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

Curso .:ae Aperfeíeoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro

lJOl'iMUl/fAS - Pela manna: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde. excepto aOB

e6llsdOtl, das 16,30 às 18 horas - CONSUL1'óRIO: Rua João Pinto .. 7, 8obrado -

rOlle: 1.461 - He!Jidêncla: Rua Presidente Continho, �3,

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Med!cLna da Unicversldade do Brasil)

ti].X-U1t.erno do Serviço de ClIDlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médlco do

Departamento de Saúde

CJ.1NICA JUF.ln[CA - Moléstias Internas de adultos e crtauças. COXSULTóRIO
e IUi:SJJ)f�.Nt:IA: Hua Fcltpe Schnúdt n. 38 - Te!. 812. CONSUI,TAS - nas J6 às H!.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

L<;Rpecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles. 24. fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Vo!!

Ii:NFJilRMJilIRA OBST.eTRICA
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade
de Florlan6poHa

Ate.de chamados • Q.�lq."
hora

rraçe 4. Bandeira, 13 - 80b_

•An tls:o Largo 111 de .Halo I

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

5

lberro da ilustraeão a-cima. ofureceJ'o

lhe. em amàvel gesto, um cálice <W

excelente aperítavo K NOT. Iemnre-
ee V Sino de acrescentar, ao agr�
cer "gentileza:ESTEE TAl1-
SEi1 () I1EU J-J'Eí?ITIVO

1'I1ED/!.ET(J!

�..-- �

I
(/1'1 PRODIJTO DA trI70n'.A./lfO,.('[)/"f. é SE6(/ROS

. IT.I..'AI ..

de 'I'Ijucns

CLíNICA MJ�DICA
MoléStl8.ll Internas. de Senhoras e Cri,

IllQll8 em Gerai. CONSULTÓRIO: Rua

1J'elipe Schm!dt - Ed!ffcio Amélia Neto

Fone llifl2, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDttNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

DR. SAULO RAMOS
lC�peclallHt.a em molétothul de .enho:taa -

Partos,

'\LTA CIltURGlA ABDOMIN1iL: 611«)

lUago, ves!cttla, útero. ovários. apêndice,
tumores. etc. - CIRURGIA PLASTIf'A

00 PERtNEO - Hérnia., hldl·ocele. ...e

l'leocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroldes e varlze. - 'Fracturas:

aparelhos de .l{êS80. Oplira nOI Hospital..
de Florlan6poU&

Praça Pereira e OUvelra. 10. Fone. 1,001.

RI'I'AI'IQ: DI' 14 AI 18 bm'.", dilU'1am.eJltA

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CirurgIa fi Ortopedia, CUnlca e Clrurtrta
40 torax. Partos e doenças de senhora•.

CONSULTÓRIO: R, João Pinto 7 Dic:í'
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN·

çu.; A.lmLl'r.ll�" 41Tlm, 1111. FI>J.l.. 71U.

SE��AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS balcões da

Casa SANTA BOS&
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDTi 54 - rONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vai ser um espetáculo colossal a invasão !IEt LAMENTAVEL ...

Londres, 12 (U. P.) - A in- despachos serão tranmitidos

I
noticiário. Haverá ainda cen-

sr J R Mor
'

"

-

.'
.

'T'.
vasão terá a maior "cobertura Ipara Londres, aqui censurados sares no próprio terreno, para .

? �1: .: obert?,. �11�lel1�, p�s�o crer e que, o, SI. :-' lAlmal
jornalística" já verificada para e retransmitidos, tendo lido que os despachos posam ser li-

I c,u]a at:vlda(:� PubhcI�aIl�, 1:1- DIas
� moç� cuja ínte lígêncta

um único acontecimento da admitidos, mais 15 censores lberdos "no próprio local onde I tln:alll�nt,e feita pela lm�): e11,,,J, m.e A�costu�:eI.,a admirar e CUJO

história do mundo. Nada me- para assegurar a rapidez do se originarem". ?est�,�<�PHal, tem deS�)el tad�, o ��f�I Ç? pr �pI 10, ,na �ut�-pehL-
nos de 215 norte-americanos -_. - 1l.1tel esse de quant(?s desej �- v.Ida, e padi ao evidenttssimo -

,

IIVI-a-O b t*d I
riam ver o nosso mero vulcani- tivesse o intuito de fuxicar um.,

entre os correspondentes, foto- 11 a a I, o pe os suecos zado por maior amor às coisas desavença literária ao pé do
grafos, rádio-locutores, rádio- Estocolmo, 12 (U, P,) -- A artilharia anti-aérea sueca der- do espíríto, deu-me hoje uma sr. Moreira, que, já agora, com
repórteres, representantes de rubou um avião germânico na manhã de ontem, quando êste impressão chocante. êste ridículo incidente, denun
revistas, e outros 91 ingleses, se encontrava sobre o litoral sul da Suécia. A máquina incen- S, s. revela, pela "Gazeia", da um gôsto muito exagerado
já se acham credenciados [un- diou-se ao ser atingida. Todos os tripulantes do avião morre- que o professor Viltuar Dias c, pOI' isso mesmo, suspeito, da
to ao Alto Comando. Todos os ram. lhe chamou a atenção para um publicidade,

__ modesto artigo meu, publicado
no "Estado" ele 10 elo ('01'1'011-

CONTRA CASPA,
QUEDa DOS CA·

_U/I'IXO I·']J(Hms

te, c, "por unl daq ueles risi- P. S. -- Estavam escritas as linhas
11110s que lhe revelam o espírí- Supra, quando me chegou às mãos
" "

( ic) J1 "., l'
uma corto do sr, prof, Vilmar

U? SIC, }e( .lll)smuou,
ma lJ- DlQs, a propósito dêste incidente,

ciosamente SIC ti ue aque e I e a qual só amanhã publicaremos,
artigo se entendia corn êle, sr. I por nos faltar hoje espaço sufici-
Moreira. 'I

ente, _Essa carta vem comprovar

O ' d 'I
que nao me enganava no conceito1 a, eu sou e luna con1l) :.1.-: em que o tinha e te h - A F

cência infinita para com J,;:;
n o. "

,......_..",._-----...........,._......,............-..-�............._".,.,..,,;idéias alheias, Porque desejo
conquistar para as minhas (se
é que às vezes as tenho) a

maior liberdade, Toda vez que,
ern matéria ele teoria literária,
u rt ística ou filosófica, desej: i
c-ontrapor ao ele alzuem o meu

Nova Iorque, 12 (U, P,) -

pobre Il10dO-de-pen�ar, semp '9IDur�n�e
o próximo Concílio

usei do processo direto, isto é, Femll1l�O Nacional dos Esta
mencionando o alvo e visando- dos Umdos, será debatido o as-

O-'a-te-n-'tad-"o tem -iel·ca-o nazí-íascista aa�I�'eOSr,aonsOteI?canIl.'C'osemactel·le'ls·acenetnaOmS o com a franqueza permissível. sunto: "o, futuro das relações
, O sr, Moreira não conhece 1 pan-amencanas", O atual co-

(i' � d d M',' I? (T':' P)' I'" f'." .r d: que QS Estados Unidos, estão evolução ela nossa viela Iíterá- ordenador inter-americano, sr.
l(la, ,e o, e�,I,('o, ,'''' _u" .',

- .ce "eJl1luo-se, ao �tenta o díspostos' a duplicar aquela so- Nelson R kf 11 f'
1 fI, 1 C 1 I b i 'I' 1 d ria e ianora que fui por aquílo oc e er, ara uma
ce q:�:- 01 avo o,,,,enera ama()�, o SI. <01:1 at�o, oe �,l�) ma, se necessário, para derro- lllesmo� o mais acuÚladiço elos conferência, durar:!e os traba-
quallfl�?U o autor do. mesmo, t�nente ,AD tomo ��,:mas ROJel:>, tal' Hitler. Alguns articulistas lhos daqu 1
de "l1lJlltante no serviço de reaçao fascista do México e do na- rabíscadores locais, e a reuniao.

zismo, no campo ínternacional ". Em declarações aos jornai-s, novaíorquínos dizem que na
I Nã� tive ner:r:- tenho estreitaR, Prefira -�m;a. parte do seu

o sr. Toledano afirma que a fracassada tentativa de assassiná- Inglaterra Meridional estão relações r(!e anlJza,�e c�m o

j)r�-I
trôco em "Selos Pró f)(H'llt('

to é de caráter político e que Rojas cumpria uma missão polí- concentrados mais de oito mil f.essol' \ ilmar; jamars trocá- 1'oh1'4' do Hospítal de ("1 ,'1'-I , , , -

l' t
( I II .1

tíca : destruir o regime democrático no ;Yléxico, tanks, I n:os
quaisq ;l�l' cpmroes 1 era de ", e estará contrfhuínd« pa ra

----- nas ou estéticas de modo que II que êle tome ma ís 11111 l' .'

P I
-

d
' Juba"leu a'�· o do P *1- 1 l'

' IOU(.)

roe amaçao O _re l ara euxi lar (e��,on 1�Ç� qu.a,l �e�a A

sua ll; 1- de leite, tenha melllOres lH<,di-
pe. Clemente Rehn I

ne rra de (onS!ele:!,lLl esses clS- ('HlIlentos, mais ('oufôl'to llfl

Dlarechal Tito O 1'ev, pe. Clemente Rehn, OS russos sU,ntos,. com� ele, �es.CO,:lhe.<,:; � I leito, de sofl'im<>uto, ete. ('tl' ..•
membro da. comunidade rc- ! nllnha, e alel1': dISSO, h� vallO", «(alll!mha de HUlIlIlnidfld,l'

•
Londres, 12 CU, P.) - As ligiosa do Colégio Catarí- N' 1 12 (U P) O'

meses que nao 110S falamos, do HOSI)ihl de (t'll'J·(·Il"c)tropas <lo marechal Tito em
� apo es, "

-' ge- -,.' • If II, •

nense, eompleta hoje 50 I 1 Sosno k con a dante
nom sequer nos vemos. Sllltd-1 ------'------,----

violentos contra-ataques torIla-
anos de vida religiosa como ,n1eraf -' f''':'S 1,

1
1 n

d

-

me, portanto, à vontade, para i C
·

b
.. ,

ram a captur;ar importantes po.. membro da Companhia de IC le e Cl�S, OIças po onesas,
,r e-,Ilhe desautorizar qualquer ,111- oZln eira- PreClSê-�e de

sições, que haviam perdido pa- I
clarou a, Imprensa que ,as 101'-

tel' ll'eta ·ão exata ou "mali'i _
"

• uma na Pra·
ra os nazistas, na Herzegovina

Jesús, ças patnotas de seu paiS l'ece- sa} do ÇJ11el O' t f 1
(O

ça PerelTa Obveira, 18,
Nascido a 25-11.-1871, c11e- Ib d t'd d

S IS oa a un lOS, , ,

e na Bósnia Oriental. Os inva-
gou como sacerdote ao Bra- I c��a�'a�r c�� a�Otr�e�� \�vié�! ��l� tinha tratado,',e�n tese, ,'o

sores que já mal sustentam i)S sil, trabalhando, primeiro, .

p p I plaglO e dos plaglarIos, O �1'.

"'olpes do mal'ecllal Tit) O bcas, no momento em que Ü I \"l 1 1 '"

b .
( ,

como professor no famoso govêrno de Moscou reconhecer .1 ma)'. ('0:11, um (taque es 1'[-

chefe jugoeslayo dirigiu uma Ginásio Conceição, de ."3. a administracão civil polone-
SlllÍlOS Dla�I?IO�OS q�le lhe reve-

Bd'-proclamação ao seu povo, p1'O- I ld 'd ".
� A, i Iam o espu'lto' , val ao sr, Mo- ,

ase e aVIOes de caça ame
metendo-lhe o auxílio das fôr-

)eopo o; em segUI a, nJ sa. Segu.ndo Sosnowskl, a� fOl-ll"oil' ,"',,' .,
.

A

t� ,._ flcanos na Ino'laterra 12 (UGinásio de Pelotas; clepob:l, ças patnotas polonesas contam I· � a e 11ISll1U� que a es e \ 1
• P )

,b_" '

ças aéreas aliadas contra os 110 Ginásio Anchieta, de com 100 mil homens. I s[t�al�l ele soslaIO os meus 1)0- i
•

- O cap:tao Don Gent��e,
bombardeiros desencadeadcls p A' ,

bl'lSSllllOS e despersonalizados de 23 anos, pIloto de um aVIa0
, orto nJegre; e, agora, esta. Mu t

' ,

b tpelos nazistas. Em sua signifi- (desde 1925) no Ginásio Ca- _ conceitos, O sr. �10reira. ao in-I. ,s ,ang, ]a a a eu 27 aviões
cativa proclamad,a, Tito acres- tarinense, em Florianópolis, n'·s ele agarrar o sr. Vilmar pe- :ll1nlllgos em combate - mais
centou: "Deveis abandonar to- 1\Iuito conhecido e apre-

la gola e exigir q!te lhe expli-I um que o ".r�cord" estabeleci-
das as zonas de importânci::l dado é s. l'evma, profes- É UlU. OOENÇA casse por (ille julgaya que lPtl

I do pelo capltao Eddie Ricken-
militar, evacuando, sobretudo, sor de matemática. É di- lffiITO nRIGOSA :l1'ti,go, �l'at:=tndo de plagiário:., Ibacke�', na, primeira guen:cc
as fábricas, as estações ferro- retor da Congregação que

p..t..JU Â F.A.MÍLll (h�v]a at!l1p-lo, '- uma vez q_[3,n�undJ.al, e 19�alado por dOls
viárias e aR localidades próxi- eliretor da Congregação que

B PA1A J. :&.A..ÇA estava a cavaleiro dessa vergo_1pllotos da Marmha nesta guer-
mas às ferrovias", semanalmente tem suas reu-

nhosa suspeita, - é C'ontn), Ira, os majores Jae Foss e Gre-

niões e círculos ele estudos mim qne SP volta, com acrimô- gory Boymgton, que operam

Ilhas, ocupadas no Ginásio, Verdadeiro je- nia, polvilhanelo. a sua pros::lll1O Pacífico, o, último dado co-

suita, toma especial interês- t:Ol1l alusões e indiretas, que
mo desapareCIdo.

Washington, 12 (U. P.) se I)ela.s obras sociais; cui- _.

me abstenho de examinar por
----,----, --

As fôr'ças navais norte-amerÍ- da dos pobres e o seu nome lU I
nào saber a quem se referem. Dr, ALEXANDRE UE

canas ocuparam outras quatr'J é conhecido em toda a cida- ma na era por Isso? lamentá"el. Ha,zões ("m MATTOSilhotaR e lIma l'Illa a, nOl'deste IlaJ'c!a I)OI"taI1to l11e ass'st U- de ('omo amigo dos necessi- 20 -Ih""
' , ., 1 el

das ilhas Marshall. Eleva.-,e I tados, entre os quais, cada. mi oes para dizer que foi profunda,- CIRURCiIÃO DENTISTA
assim a 18 o número de ilhota�, d' 'b

- ,

R' 12 (C M) O
' mente chocante a impressiio Cons, Rua Nunes Machado

semana, lstn ue pao, fel- 10, ,.
-- governo 7 (Ealpnl daquela ilha, já em poder matinal, que hoje me deu o sr.

n, -- dificio S. Francisco).
A jão e outras vitualhas. federal adquiriu pela impol'- Consultas diariamentedas forças norte-americanas p tA

,

d C � 2000 J RolJerto l\lfoI'el'''aelo transcurso da aurea anCla e ry . 0.000,00 a ." . d ,. das duas às 7 horas,
nas Marshall. O comunicado data, o

,.Estado" saúda o galera inglesa "Dailith",' que Seja lá como fôl', o que não
oficial acreseenta que também digno sacerdote e professor. aqui chegará, há cêrca de qua- ---------------� _

foram pesadamente homba"-
•

tro meses, procedente da Afri-ICI k f 1_ 't ld d 'ddeados pelos pilotos americg,- Os judeus na Hungria ca do Sul. Passou a denomínal'-I' ar e leI a os so a os JU eus
nos !lOR aerodromos e outras Nova Iorque 12 (U P) - �e "Tanquará" "

posições nipônicas naquela zo- Uma irradiacã� alemã a�un-
,.

_

.

I Napoles, 12 (U, P:) - O g�- i Eix�, Todos 0;'0 povos amantes

na, ciou ue o
-'

ovêrno titere da I I B I-
nel'al l\Iarl� ClaI�k, -f,:lanel? 011-1 da.llberdade tem tremendas ta-

Hungl�a d;C1'8tou imediata norma er Im Ite��l �1um.a fe,�ta JudaIca, dIsse (), 1'efa.s a cumprir nesta. guerTa,Encontrou u'a mina dispensa de 50 por cento dos Londres, 11 (U. P.) __ ' Ajse":ull1te,, .,vamos o�1?�nçarlp,�:'e:l1nenhumtemmalOr���t ..

explOsiva operários de origem judaica e emissora de Berlim informou,
nosso o,bJetl\,o �. :onse,;,Ll!l, mna. SI�1l10S d? Aque o po,·� da fe JU-

S, Luiz do Maranhão, 12 ordenou que "determinado nu-Ioficialmente que foram aniqui-I paz
dm aelOt,ll a 01 aças a ",1 an([e! c1�lca. FOI ele que os tIranos nu

(E,) - Um pescador, residente mero" de propriedades dos ju-!ladas as fôrças de comando bri- yitól'ia que está nas mãos eh zlst,as 1��cOlheral1l com? bode

em Vila !tapera, no município deus fossem postas à disposi- i tânicas que desembarcaram" fiO Exército, Este grande exél'- e,splatoIlo para persegmr pa:-
de ltacatú, encontrou uma mi.- ção das vítimas dos bombar-! recentemente, na ilha de Ro-, cit.o não é sómente ali.ado pelo

tlcularmente, Tenho. ?rgulho
na explosiva flutuando na baia deios. des, na entrada do Mar Egtcu. nome I)ois é inteo'!'ado 1)01' so:-

de vos com,andar e fellcltar-v;8
d S b' A l'c'fI' o .

l)ela mane,Il'a COIU q
.

t'e ernam 1. po 1 la e- a dados de todas as nacionalid ól-
' ue Jun ,aIS

�i�lher e vai envia��:ra
o

ft história dos 90 por cento ��S�(é"�i��;,�:�:n��S��'�b�:;;��: �� ;:,��:,,�:�ob'��oi��: :oosmv��,
C Id d b

' I Sei que a liberdade de religião sos correligionários já saCl'i:'i-

om a e po re Londres, :;; (L', P,) - O "Daily Telegrapll" informa que o que desfrutamos é um elos bens caram suas vidas afim de que
Porto Alegre 12 (E() _ Vai I general Bradley,

falando sobre a invasão, declarou: "Ouví l'H- por cuja pl'esenação os aliaclus os nossos homens estejam em

ser lancado n�s mercados do mores de que HO',; elaR nossas fôrças não regressarão, É rema- estão lutando. Nós, do 5° Exél'- condições de empreender a luta
Rio Gránde do Sul, pelo Insti-I tada tolice. T�mo� os melhores soldados, p�ssuimos, os maIs cito, estamos orgulhosos ele eJE- contra os hunos. Numerosos
tuto do Arroz, novo tipo dêsse' modernos eqUlllamentos e tudo o que os alemaes JamaIs sonllFl- vaI' bem alto a chama da libee- são os soldados judeus feridos

produto para as classes po-! ram ter. Poucos dia.s depois de ini;'i,ada a invasão, nad� tel'l�- dade, afim de que nossas fami- em combates e numel'OSO fo
bres denominado "Democráti- mos a recear. A ca,mpanha da TU111sIa, ])01' exemplo, asslllalo'l lias continuem fruindo vida fe- J'am os heróis condecorados 1)1>·,
co", que será vendido a preço três ou quatro baixas por mil hom�ms, e, �ertament.e, va�e ,a liz sem mais receio da opressão las suas façanhas no t;a,l11PO de

Pi��t-Q: bai)fo, I 'p�pa, cClrr�r o :m,eSlqlO r,iSicÇ! ng pran9,.Q eSPElta,GU�o da ,l.nvásao' . e do dominiQ dos dita�or<:s (10 batalha. Felicito-vos a todOf> i' �

PIETlaLll1
1�IRI[all

Bnos E DEMAIS

nfECçOES DO

COURO CABElUDO.
Tó'NICO tAi�It.AR
"�OR' EX,âÜNO."., Pelas relacões

panamericanaso assalto da invasão custará 100 milhões de dólares
O ataque para invasão da final do técnico de Wall Street. operações na Europa e no Pa

Europa custará cem milhões: No que diz respeito a quantí- cífico farão parecer diminutas
de dólares, segundo o cálculo I dade de material, as próximas tôdas as levadas a efeito até

Já derrubou 37
aviõe5
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