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Londres, 14 (U, P,) - Bombardeiros "Mosqui
nicos atacaram ontem à noite Berlim e inúmeros o

tivos do Reich. As incursões referidas foram efe
centenas de aparelhos, que causaram enormes danos
sas partes da Alemanha. 'Na jornada passada, sõmen
p dia, cêrca de 4,000 aparelhos norte-americanos estiveram em

ação em todo o continente eurcpêu, desde a Alemanha até o

sudeste da Europa. Nesses ataques, foram derrubados 121
aviões nazistas, o que constitue um recorde de máquinas ini
migas abatidas. As fôrças aéreas aliadas fizeram numerosos

ataques, na Itália' e Jugoeslávia, com pleno êxito, Calcula-se
que naquela frente de luta os aparelhos anglo-norte-america
'lOS realizaram 1.800 sortidas contra o inimigo .I Florianópolls- Sáb��Of 15 de Abril de 1944Ano XXIX I H. 9085

._--__----------------------------------------------------------------------------

Dádiva do clero ao

'I Arte falsificada e clandestina Base japonesa Badoglio desmentiu
Exército rUS50

I

bombardeada Nápoles, 15 (U: PJ _ Um por-
Moscou, 15 (U. P.) Os Rio, 15' (A. N.) - O professor Osvaldo 'I'eixelra, diretor ta-voz do govêrno do marechal

crentes e o clero de Moscou do Museu de Belas Artes, falando à imprensa carioca sôbrf' as Melbourne, 15 (U P,) - Foi Badoglío desmentiu, a informa-
oferecem um milhão de rublos falsas telas que estão surgindo no Rio P. confirmando o comer- novamente bombardeada, pela ção de que Badoglío e Tito as

ao Exérc:.ito sovié��co para a i, ci� clandestino das mesmas, disse que s� ,está tomando ve�'da- qlfarta vez conSe?uti�, a base ISinaram acôrdo de cooperação
construçao de avioes, acom- ,neu'o flagelo, geralmente por responsabilidade de estrangeiros aerea de Holandía, situada no político-Militar. O mesmo in
panhando a "doaç�o com uma: aventure�l'os. Êle próprio vem consta�ando as falsificações até norte tia Nova Guiné, Foram formante salientou, Jl!J entan
mensagem a Stalm, em q�e. em coleções de pessoas de suas relações. Sugere, para contra-Ilançadas 322 toneladas de bom- to, que a Divisão Gari'�)aldi, que
dizem: "Que o. �enh�r lh� de,

I' por-se.
ao calamlto�o abus�, que, os ama?OI:es e colecionador:s! bas sôbre aquela bas� inimiga, se encontrava na JllgoesIávia

caro Joseph vIshanonovItcl;, organizem uma sociedade Igual a que eXIstIU sempre em París, sendo enorme o numero de quando foi assinado I) armísti
a fôrça e o vigor para u�a ra- com o fim de fiscalizar as telas e verificar as que são falsas e aviões japoneses destruidos pe- cio, está lutando agrra ao lado
pida e vitoriosa terminaçao da i as verdadeiras. [los aliados, dos guerrilheiros de "rito,
"'uerra contra os canibais de _-

�v;�el�� S���� ����eé��Yt� dá- :e�::a::�lista par.a A pressão russa na zona inferior do Dniester
RIO 15 (A. N,) - Um ves- L d 15 (U P) O
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- S sos ja a ravessaram o no, sen- nOI'( este. A emissora de Mos-

as"eu DO 08 pertmo oca no reia que se- 1
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ti d 1 S- PIa emaes a mi em que as 0_'- o, en re anto, aruqui ados. cou, por sua vez informou que
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Rio 15 (E,) - Mana a b
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. ças e Ma inovski estão ata-Lv as deve-se destacar que, de

I'
na Críméia os exércitos russos

ConC�ição Gonçalves de Almeí- a sJa� ada qUl�U � IdO � .o cando as linhas nazistas e ru- parte russa, nada foi informa- obtiveram novos êxitos em sua

da, de 30 anos, casada e mo�'a- �.:cce e; � da pro fc;,.ao �h _elo menas, na zona intertor do elo a respeito dessa aniquilação marcha sôbre a importanl e
dora á rua Senador vergueíro de

ca cu a o em res 1111 0€1:: Duiester. Segundo o Alto-Co- anunciada pelos nazistas. Atra- base naval de Sebastopol. E a

b d d linha (e sacas, '

, do nazt t tã essa] d D' t 'dviajando num on e a 1 man o naZIS a, OS russos es ao
I
v 1 o o mes er nessa re- emissora e Berlim, por outro

"Leme", na rua da Passagem, " -esírêla- la investindo com tropas numéri-I gião, os _soldados de Ma.llnovs- lado, admitiu que aumentou de

esquina de Real Grandeza, deu 11 U camente superiores o que ter- ki poderão avançar pelas es- forma considerável a pressão
á luz uma criança; �o sexo te-

pegando fogo na sumamente difícil a defesa 'I trada.s d� costa da Bessarábín , que os russos estão exercendo
mínino. O fiscal SIlVIO de sou-, '" por parte dos eixístas, Com a na direção do estuário do sôbre as linhas nazistas ao

sa, da Polícia Municipal, p,rovi- Hollywood, 15 (U. P_) - A ocupação de Ovidiopol os rus- Pruth e atacar Galatz 11el0 norte e nOI'oeste de Jassy.
denciou para que a parturiente IWarner Brothrs anunciou que I sos estão em condições de atra-

G d€ a recem-nascida fossem, m-iHedy Lamar escapou de sofrer vessar o Dníester na altura de ra uaça-O de Ofl·CI-il·S da Reservaternadas no Hospital MIguel I graves queimaduras quando sua desembocadura, afim ele

Couto, onde vão passando bem. seu véu pegou fogo no momen- invadir a parte oriental da

[�o
em que Raul Henreid acen- Bessarábia, Segundo os germâk A Turma (Duque de Caxias))Demonstracões dia seu cigarro. tnicos, vários contingentes ru�.. PROGRAMA DAS SOLENIDADES DE AMANHA: _ lní-militares

�

.

cio: \) horas - Local: Quartel do 14 B, C. I) - Formatura
Rio, 15 (A. N,) � Na manha,

.

Geral do Batalhão, II) -;- Missa Campal. III) __ Compromissode ontem., uma das unidades du
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Regimento Sal11I)aio,' tr.opa (IH s sta OS nl OS nao to erarao"
a ane eu'a pe os nao- eserVlstas. IV) - Leitura do Boletim,
V) - Discurso do Oradol' da Turma. VI) - Compromisso dos

"élite" do nosso ExercIto e que
1

'

5 CU' l' O '

1 r" As])irantes, VII) -- DI'SCUI'SO do Paral1I'ufo. VIII) -- Entregad d li"r Was llngtbll, 1 ,.>,) �

.

secr'etario l fi .distado. B1', •
- ,

constitue a vanguar a a o -

1 das ESI)adas. IX) -- BeAl1ça-o da.s Espadas pOl' S. ExcI'a Revm-a,'" B '1' COI'dell Hu 1, declarou aos jorna.liMafil que a emba.ixada l1orte� --

ça Expe,dicionana raBI eira, '

M d
'

i
' D. Joaqul'111 Don11'11!?:lles de OlI'veI'l'a, X) -- Mesa de frI'os e drv-oes,-

t americana em 1 a tI nvestlga sôbrl? a verllcidaéle da notícia �'Á vv

fez, na Vila Militar, 111 eres-
A 'às. altas autoridades e convidados-. XI) - Mesa de frl'os e do�

santes demonstrações de seu de que o governo esp3,nhol projeta confiscar o petroleo que m;
'f '1' f

IJl'eparo, para alunos do pri- Estados Unidos possuem e111 Marrocos. "Não Cl'eio � élisse o ces as �111l ,las, o 'el'�cimento da L, B, A, XII) -- Homenagem,
E sr, Hull -- em que se tenhan1 realizado confiscos d(� outl'a5 no CemItérIO, a Jose Haroldo Callado,

meiro ano da Escola do "sta- ,

22
f fontes, sabido como é que os Estado� Unidos preveniral""" a Es- AS' horas "soirée" no "Lira Tenis Clube", gentileza da.

do Maior. Êsses alunos oram
_ ,,'�._ ' .

'n h los elo coronel S:1' panha de que nao toleraremos tal atitude . Na mesma ocaSlao, DJl'etol'la", ,

�co l��n da:, d Mel coman .. o sr. COI'del1 Hull negou-se a confirmar se os Estados Unidos Pal'anmfo: C,ap, Atil�, Barroso, Graduados: Antônio da

ioya dan .ellIa etlb 10'CI'Il1el1tn haviam ou não dirigido novo protesto à Suécia contra o for- Cunha, Mendes, CIro B. Muller, Ennio D. Cavallazzi, Hélio
c ante aque e es a e e ,. , ,

'I M Má' L' .

D
"

a tI'O!)" uecimento de materiais estratégicos para o "eixo" Afirmoll aura, no aurmdo, MunIa Ramos, Ney Carvalho, Osmar'
ul'ante os exercIClOs,'" -. ,', "C l' O 1 V D ' R b R S

, d guerra usa· ainda, que nao sabIa se o "mundo do apos guena sera posto un la, smUllC o , utIa, u ens amos, aulo Carvalho,
dl11ane.l0ju ar�a,�t e

ol'te-amel:i� sob a vigilância de uma polícia internacional, ou uma COmbi-j
Waldemar Busch, Waldir Busch, (Orador), Walter B, da Silva,

as pe o exerCIa n
-

d f' 't"d 1
- , ,

1 O 'bI' l"d d ..,

1
'

cano e adotadas pela Fôrça Ex- naçao e orças �ons I.tUI �� pe as llaçoes partICIpantes í a P�I ICO, em, g81�a , e C?I�V� a o a .asslstIr a so el1ldade da

J)ed'cion' "a Brasileira desem· luta contra o nazI-fasCIsmo, E acrescentou que o Departa- graduaçao dos prnuell'OS OflCIalS catannenses da Reserva.

)enlland���e todos, on'ciais e menta de Estado �em realizado, ll1inuci?sos ,estudos de todos os I, ,

Amanhã, a começar das 8 ,horas até o meio. dia, haverá

in.aças com. a n1aior eficiên-l problemas de apos guerra, afIm-de dlSCUÜ-].os, 0l)ortunamen� o'l1lbus para o transporte gratUIto, entre esta capltal e o Es

�ia..
"

't_a, cmn os 4el1�a\s �ovqrnM. , I tr·�lto, �e todos qua:p.tos queiram 3,ss,isj;ir à. r�fQ!:!9Jl,. solenidagç_,

Mais de 8 mil operários em greve
I

Montevidéu, 15 (U. P.) ._- Uma comissão ele operários
reuniu-se com os dirigentes dos Fr+goríttcos Swift e represen
tantos do govêruo, afim-de discutir as razões ela greve ele três
mil empregados daquela empresa, A suspensão do trabalho foi.

provocada pela negativa dos patrôes ele atenderem os desejos
dos empregados referentes a melhores ccnrliçôes de trabalho e

garantia de três meses ele serviço depois ela, safra. A greve já
se estendeu ao Frigorífico de Art.igas e ao Arrnour-Auglo, ele
Frei Bentos, elevando-se a mais ele 8 mil o número de grevis

tas.
--------_--- ----

Para ajUdar aos nossos COU1hatentes
Porto Alegre, 15 (A. N.) - Prosseguem intensos os p1'8-

pai-ativos para a próxima instalação, nesta capital, da Comis
são de Ajuda à Fôrça Expedicionária Brasileira. Em nova

reunião a ser realizada hoje, a Comissão tratará da remessa

de convites às personalidades de todas as classes sociais, vi

sando uni!', num mesmo ideal, o trabalho de todos os brasilei

ros, independente de suas concepções políticas e religiosas .. A
Comissão pensa desenvolver intenso trabalho popular de ajuda
ao nossos combatentes, que dentro em breve participarão no

teatro de guerra da Europa, do golpe de morte a ser deferido

no nazismo já agonizante,

Na Inglaterra não se explora o próximo
Rio, 15 (A. N,) - Chegou, procedente de Porto Alegre, o

brigadeiro do ar Sá Earp, afim-de reassumir o comando da

'Quinta Zona Aérea, depois de retornar de Londres. Em sensa

cionais declarações feitas à imprensa portoaregrense, o briga
deiro Earp declarou que na Inglaterra nínguem pensa em au

mentar os próprios lucros com o sangue de seus irmãos, Alí
I

só se cuida da vitória e os britânicos estão convencidos de que,
ainda êste ano, derrotarão a Alemanha.

!«La Prensa)I

le o Brasil
Buenos Airer... 15 (U. P.)

Sob o tfulo "Lígações Ferro
viárias e Rodoviárias elo Bra

sil", o jornal "La Prensa" ex

pressa, em editorial, o segui«
te: "Devemos observar C01:1

simpatia a empresa em que q{�

acha empenhado o Brasil, no

sentido (le se unir ])01' via. fér
rea C0111 as demais nações vi·
zinhas. A obra que êsse país
realiza para levar suas Iínhas
a Assunção é digna dos mato
res aplauso�, porque traduz
um são espírito de america
nismo prático".

OS VENCIDOS - Trinch9ira cheia de japoneses mortos, na
ilha de Ncrnur, no Pacifico Central, após um esmagador
ataque desfechado pelos fuzileiros navais norte-americanos.

IFóto da Inter-AmerLana. para O ESTADO).

o õnibus esbarrou
na mangueira
Belem, 15 (E,) -- Noticias

procedentes da cidade de Bra
gança, -informam sôbre horrí
vel desastre ali ocorrido esta
manhã. Um caminhão que re

gressava da 'localidade deno
minada Campos, conduzindo
varias passageiros, chocou-se
violentamente contra o tronco
de . uma'mangueira, espati
fando-se fragorosamente. Do
desastre resultaram tres mor

tos e inúmeros feridos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quatro navios
portuguesesFaça s·eu

anuncio 0·0
ESTADO

,.

o ESTADO
Diário Vespettino

Rio, 14 (A. N.) - No momen
to, 4 navios portugueses diri
gem-se para o Brasil, restabe
lecendo a navegação portugue
sa para o nosso país. São êles
o "pedre d'Alenquer", que de
pOIS de ir a Santas voltará
carregado de trigo argentino, o
"Madeirense", que só virá até
Pernambuco, donde levará
grande carregamento de ma
deira para Portugal e ainda o
,

'

'Alger" e "Marionela". Todos
virão carregados com vinhos,
azeitonas e outros artigos lusi
tanos. Reina em torno da che-

____ Igada
dêsses navios o maior in-

":",_U'"HlI'IJ'a Naclollal.q�ando em pré!> terêsse não só por parte do
pO�J("ao horizontal, e n-a ao ('�nII'O da t S

testa da coluna. '" i�olad,,; ii dil·eit:. d,. portugueses, como também dos
testa da coluna. 8" houver outra haudej- br '1'

-

ra: à f"ente e ao centro da testa da

en.,
rasi €lrOS, que estao saudosos

tuna, dol8 metros adiante da linha pelas pelos vinhos azeite e outros
demais rormaüas, se concorrerem tr(\p

,
,

ou mais handeh-as", (Deerero-let n, 4.54!'>. produtos da patria irmã.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto nP 13

T"l. I022-·Cx. postal 139

/

o que é o soldado chinês
Chung-King CB. N. s.) - Os

pés do soldado chinês calçam
sandálias de palha, que êle po
de ter de descalçar antes de
concluir um dia de marcha.

Carrega sempre um par de re

serva, mas também êste porfé
fi.car inutilizado antes que pos
sa receber novo suprimento. E
assim marchará descalço. Suas

1 pernas vestem calças azuis de bras de carne por mês, bem co

')' algodão, curtas. A blusa é do mo outros alimentos . .:.vIas pre
mesmo tecido e traz por cima sentemente, o salário mal che

uma capa fina. Pendurado às ga para comprar algum sal e

costas leva um grande chapéu vegetais. Seu equipamento é
de c.amponez, feito de bambú, um rifle, uma cartucheira, duas
para ser usados contra a chu- granadas de mão e uma legen
va. Êsse é todo o seu vestuário. da escrita na túnica para iden- BAR E IRMAlEMSerá muito feliz si uma das trtícá-Io. II
cooperativas industr ía.ís chine
sas lhe fornece um cobertor

que êle carrega em Tolo nas

costas.
Para a alimentação, usa so

bre os ombros uma bandoleira
de algodão em forma de tubo,
contendo seis libras de arroz
- sua ração alimentar para
quatro dias. A ração é a mes-

�SSlNATVRAS
N« Capital:

CrI
er.

AD.O

Se!lle,tr.
70,00
40,.00
20,00
7.00
0.30

ma, quer esteja em guarnição,
quer em marcha.
Com o salário mental, equi

valente a' ] O shillings, pode
comprar algum alimento extra.
Há um ou dois anos atrás,
quando os preços eram muito
mais baixos e o salário mais ou

menos o mesmo, o soldado chi
nez podia comprar algumas Ii-

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRUR(iIÃO DENTISTA

Trimt'.!II rf' CrI
!'tr�� Cr'
Númer-o lVubo Cri

No tntertnr:
Cr'
Cr'

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Aoo

St'me�tr,.
80,00
(5,00
25.00

"n(lIwt(l� mNftantt eontrêro

n� nrHnnllÍll. mesmo nlo pu.
blicallol. 010 .erio devolvi.

dOI,

... direção nio se responsa
biliu petos concertos emiti
dos ao. artigol ••,fll.dol

UnlfNT(No entanto, o soldado chi.
nês é bem humorado e sente-se
à vontade, mostrando aquela
mesma falta absoluta de sub- PETISCOS -- Rol l-rnops - Herrings - Pickles - Cama.
missão, aquele espírito de in- rÕ&s recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
dependência pessoal e modesto tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas
respeito de si mesmo, que ca S<1!ame Peixe frito, etc. e t'c.
racterizam o homem rústico da
China em toda parte .

Nj(l tenhas düvlda em de
noncln um "qulnta.eoluDa�.
por mais que pareça teu amI
go; ul.. mereef) ta. f)st1m. 11111
traIdor ... p·'trJ.. (L D. N.).

Rua V. Mereles. 11

.M·ó-veis
Comprar, vender ou alugar

Enchente na província de 8. Aires
Buenos Aires; 14 (U. P.) - Segundo cálculos extra-ofi

ciais, os danos ocasionados pela recente inundação da zona sul
da província de Buenos Aires se elevam a mais dum milhão ele
dólares, compreendendo os prejuízos sofridos pelos estabele

cime,lltos rurai�, estradas, pontes, linhas ferroviárias, e casas

particulares. Milhares de cabeças de gado morreram em conse

quência da enxurrada, havendo, também, dezenas de .pessoas
mortas, cujos corpos estão sendo recolhidos ã medida que são
encontrados. Os serviços ferroviários já estão sJndo normali
zados, tendo as autoridades ordenado a construção de desvios
provisórios para o descongestíonamento da região assolada.

LVai, BORGES & elA.só na

a SERVIDORA Reconstr-uçêes, pinturas, reformas
Consult-e nO-SS09 orç�rnentos poro pagamentos a

l'o.n.go prose, pl'estações módicos. e vera ·como é
icc.il tro.nstarm·ar seu prédio velho em uma cons

tru.ção rnode r-no , mediante uma entrada pequena.
Compro. venda.e administração de imóveis.

Rua Felip,e S.chmidt n" 44 - FLO·RIANo.POLIS

(a maior organiz.açao no

gêner.o nest<l C!';lpital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

-- �� - I I ..
T ::::das&A:zt z:::::z, ."-

(

H O j e
IIA MODELAR'1
dará início à maior

das liquidações

jalWlis te·itas nesta praça!

..-,�
.
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3 o ESTACO--Sábado, 15 ele Abril de '944

o jó: conhecido SABÃO estam-

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17, - Fone 1428.

PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema da lavação

PRIMEIRA.

pado, a TINTURARIA GUAFANY lava e passa pelo novo processo

"Stimo�", uma grande novidade. Não se preocupe com as manchas

de seu vestido, leve o à Tinturaria Guarany. - Rua João Pinto, 17,I Lsva, hoje mesmo,

-���,������-�������������
Coluna Evangélica 1--:·········

..

···:-
..,

"Portanto, quer comaes EVlda Social iquer bebaes, ou !açaes "": : Itra qualquer coisa, [azei &..e r ..
tudo para a glória de

Deus". I Cor. 10-31. Fazem anos boje:
Qual a finalidade da vida?

a src: Mau.ro Regis �orn:
.' ,

. A SI·O. Clohlde Tou lo'is , vruvo do
Pala que VIvemos? Qual e o goroI. Pedro Taulois;
fim supremo e principal do ho- a sro . Carmen Leal de Sousa;
mem? � sra. ZHda Ramos, espôsa do

_ O homem foi criado para
sr. m<;,ior Ermel!no Ramos;
a srIto. Dey, fIlha do sr. dr. Ahel

os prazeres que' o mundo ore- Alvores Cabral;
rece, - e a resposta de muitos. a srita. Maria da Graça, filha

Não! De modo nenhum pode do sr. dr. Diniz Júnior;

ser esta a finalidade da vida
o sr. dr. Flávio Tavares da Cunha I

U d t
.. Melo;

m prazer pe e ou 1'0 e aSSIm o s r , dr. José Boahaid:
nunca o homem se satisfaz. A o s r, Arí Lentz, alto funcionário

sua alma faminta e sedenta la Prefeitura Municipal.;
contínua sempre no mesmo es- 05. meninos João Nicaláu Spyr-í des

t d O h d bri
e AIres da Fonseca Costa.

a o. amem ao esco 1'1r a

finalidade de sua vida deve fi
car satisfeito, e, isso não acon

tece com aqueles que procuram
saciar a sêde da alma com os

prazeres oferecidos pelo mun

do,
- O homem foi criado para

buscar e acumular bens terre

nos, - seria a resposta de ou

tros,
tsses bens terrenos traz8111

satisfação completa para a aI-a
ma humana? - Perguntamos
nós.
Não! Prova-o o fato de que

nenhum dos que desejam uni
camente os bens do mundo se

declara satísteíto com o que
obteve, e suspira por mais e

sempre mais. Nunca está sa

tisfeito.
- O fim supremo e princi

pal do homem é glorificar a

Deus e gosá-lo para sempre, -

responde o "Catecísmo Maior
da Igreja Presbiteriana".
Sim! O homem foi criado

para o próprio Deus e sómente
encontra satisfação plena para
a sua alma sedenta, quando se

volta pa.ra o Criador, desco
brindo, então, a finalidade de
sua vida. I
Santo Agostinho encontrava

se insatisfeito. Sua alma suspi
rava por alguma coisa que
trouxesse cOlllpleta satisfação,
Parando sôbre uma rocha à
beira da praia, olhou para o

mar e perguntou: "Que tens
tu para milll?" Ouviu então
uma voz que lhe dizia: "Busca
sôbre nós", Levantando os

olhos, deparou Ullla estrêla e

fez-lhe a mesma pergunta:
"Que tens tu para mim?" Ou�
viu ainda a mesma resposta: I
"Busca sôbre nós".
Compreendeu então que a

sua alma só poderia encontrar

plena satisfação elll Deus, o

ICriador dos céus e da terra e

de tudo que há neles,
Nada do que mundo ofere

ce pode satisfazer a alma hu
mana. Deus, falando pela bô··
Cã do profeta Isaías, já disse
ra: "Porque gastais dinheiro

naquilo que não é pão? e o fru
to de vosso trabalho naquilo
que não pode ser satisfação?
Inclinai os vossos ouvidos e

vinde a lllilll; ouví, e as vossas

almas viverão ... " Isaías ....
55:2,3.) .

. Para que vivemos? Buscai
.a. Deus e sabereis a razão da
vossa vida, e "quer comais quer
bebais, ou fa.çais outra qual
Quer coisa, fazei tudo pa.ra a

glória de Deus". Amém.
No Program'": NACIONAL

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

.

Igreja Presbit�ri3;na. Inde-! Amanhã - IMPERIAL, às 6,30 e 8,45 hs, Humphrey
pend.ente de Flonanopolls Rua Peter Lorre e Mary Astor em'
João Pinto, 37. Horário dos

R I' II

b
.

serviços religios?s,para Domin- e lqula maca ra
go: Escola DOmInICal: - às 10
horas - Assunto: «Deus, o

creador". Culto públicos - as

19 horas - O Rev, Aretino Pe
reira de Matos pregará sôbre o

tema: HOS caminhos (los he.
'mlftnsJ', �-

15 DE ABRIL
São PedTO Gonçalves Tel- Vendem-se: uma na Rua Fernon-

do Machado, com 4 quartos, 2 sa-

n�o) Confessor las, cópa cozinha, terreno plano,
Nasceu pelo ano de 1190 em medindo 6,40x50preço Cr$ 25.000,00;

Astorga, reino de Leão. Pos- 'I'res na Rua Uruguey, de madei

suindo brilhante qualidade in- ra. todas alugadas. terreno plano.

letectuaís, dedicou-se aos estu-
medindo lOx58 por c-s 20.000,00;
Uma na Rua Quintino Bocoiuva

dos e, sem bem dar-se conta do (João Pessôa) com <; quartos, cozi

seu passo, fez-se sacerdote. O nha, sola, dispensa, vo ronclo . me

bispo de Astorga por sua vez
dindo o terreno 8x30,50 por .. ,

d
. d' 1 t

.• Cr$ 7.500,00;
gran e anlIgo as e ra.s e Clen- Uma em Coqueí 3

• • J..' •
! 'Clros, com quar-

ClaS, distinguiu a Telmo com (tos, cozinha. soja, dispenso. bôa
a dignidade de cônego. Quan- i água. rn ed i rrtl o o terreno 30xl2xl.5

do, ao tomar posse de seu car- por c-s 12000,00.
Uma na rua Alm'r t ft)·

go na catedral quis entrar '.

" ?n e r•. v rrn
,

. '.. com 2 quartos, sala, d isperrso , va·

triunfalmente na CIdade epIs- ronda etc., terreno com 22x50 por

copal, caiu do cavalo para Ie- Cr$ ?5.000,OO.
vantar-se todo enlameado. Es- Uma na Praça da Bandeira, com

sa humilhação significava pa-
dois pa�imentos. 3 quartos, banhei'

� .
roo COZInha. Preço de venda Cr$

ra ele a mudança de VIda e o 60.000,00.
exórdio da santidade. Retirou- Uma na rua Quintino Bocaiuva

se para a solidão afim-de me- (Estreito) cor" sala. 3 quartos

ditar as verdades relíziosas,
etc. e terreno. com 1l,l6x52i5 per

. t:: J8.000.00 cruzeu-os .

Resultou dIStO sua vocaçao pa- Uma na rua Deodoro com terreno
-

l'a a ordem dos Dominicanos. de 10,25 metros de frente por 56 de

_S::omrra,f na CASA MISCE Seus sermões penetravam nos fundos por 80.000,0� �ruzeiros.
LANEA e saber econcmizar. [corações mais empedernidas e

Uma na rua Cunhbano�, com 3
. "F o

-' quartos. varanda, bonhaírc com

----'-.----.-.---------
O rei

_

ernando III de Leao fez água quente e fria etc .. por Cr$
Horério das Santas Missas questao de ter o santo homem 22.000,00.

para Domingo . sempre aq seu lado. Imensa foi 1!mo no rua Oswaldo Cruz (Es-

C t di. 6 7 8 sua influência na côrte e no
trelto) 3 quartos, sala etc .. terreno

a e ror
� , , e 10 horas. :,. ,

. "com 16x32 por 16.000,00.
Noven.o: as 19 horas.

. e�er.Clt.o. Con�e�ulu manter a Uma na rua Bocaiuva, com todo

EX; 3 dies da semana: Missa: às disciplina rellgíosa entre os conforto (duas residencias) por Cr$

I
,.0hdoras.. I soldados, aumentando desta 70.000,00.

grela e S. FrancIsco: 7 e 9 haras,"t f'
.• .

d .

HospitaJ de Caridade: 6 e 8 horas.
ar � a e lClenCla. as tlopa�.

Puríssimo Coração de Maria (Par- . Mintas vezes deviam os venCl- TERRENOS

to).: 8 horas.
A. I dos à sua generosidade o serem

Igre�a de St. AntOniO: 7 e 8 horas, tratados com clemência e bon-
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas. I ddI" .

d '

Igreja de Sta. Terezinha: 8 horas. I
a e pe o rei ve.nce OI, C?lnO,

Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. ! p. ex" na conquista de Córdo-

S'7c� �os Limões: 8 horas. I va. Entretanto, como bom reli-
GrnaslO: 5,6,7,30 (só alunos), S,30 [gíoso, sentiu-se Telmo mais
horas. , t id

.

d bCapela de S Luiz: 6,30 e 8 haras i a dra1 0t padra aju lar aos po r�sNova Delhi, 1:{ (U. P.) � Di- CId e oen s o que.

upe a o Abrigo de Menores' 7 e evar uma Vl-
zern notícias de Chung-King h [t d d]

.

I' d b ítosí I
.

oras o os os ias. a, em ora mUI o. Slmp es, mas
que nova tôrca militar chine- Trmdode: Matriz: 8 horas. 'sempre cheia de honras e aten-
sa iniciou ofensiva contra a. Trindade: Chácara dos Padres: 8 I

cões na côrte. Por isto dedicou-
Birmânia, parUndo da provh- E��:ft�: 7,30 e 9.30 horas. se aos ministérios entre o povo

c_'i_a_d_'e_H_u_n_ã_, :...S..:ã_o-=.J:..:.os::..:é:..:.:_7::..:,.:.30::...:::e�9,::3::Ó...:h:.::o:.:r::as:.:_._o simples. Pelo fim da vida quiz

CARTAZES DO DIA
ainda fazer uma peregrinação
a São Tiago de Compostela,
Mas, morreu durante a via

, gem, em Tuy, aos 15 de abril

__"_O_JE S_A_B_A_D......;;O;.... ..;H.;.O;;;.;JE.;;..._1 de 1246. Os marítimos portu-
,gueses e espanhois têm grande

C Ih I veneração por s. Telmo, cuja

arva O I,mente_simples vê um sinal de
proteçao na chama azulada

I que se mostra nas pontas dos
mastros e é conhecida pelo no
me de fogo de Sant'EllllO.

para casa, o seu sabão

Nuscirnentos:
Está em festas o lar do distinto

dínico sr , dr. Laura Douro, pelo
nascimento de sua primogênito .

Vera-Lúcia.

Clubes:
O Clube Contista. do Estreito.

realiza amanhã ô.s 21 horas um';
«soirée» dançante, com o concurso

dos «Boêmios do Samba)'.

,!� IIir .,REMEO _,

.

I �F-�."�- ,
�

, ),

f?)'
�ttaAZIA!

Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomoda social
do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso ,'PÓ Digestivo De Witt.
desaparecem tais vexames e as

dôres, pois este remedia moderno
corrige a mal no seu inicio. graças
li sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gaatro-intesfinaís, Carb. de Calcio,
Carb. de Bismuto, Carb. de mono
sódico para neutraJisar a acidez ex
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para livrar-se da indigestão, peça

fESTIVO' De 161ft'

Bungalow
Vende·se um «burvçulow», na rua

Germano, \lIJendhousen, 58. Tratar
na rua Uruguai, 25, com Nicanor
Co.rdoso. 8 v.-l

Teatro Alvaro de

Pre8"ttgta o GO'fêrno e ali

etasses armada!!!, - 011 ser',
11m "quInta. eoaanl.ta". (t.
O. lJ.).

Lutam os chios
na Birmania

(Cine Odeon)

16 DE ABRIL
S, Bento José Labre,

I Confessor
1. Quem não sabe que cada

I santo é um mensageiro de

Cr$ 8 00 I Deus, es�olhido,segundo cir�
• 'cunstânclas da epoca em que;

decorre ,sua vida, nunca com

prenderá um personagem co�

mo o do santo de hoje. Nasceu
em 26 de março de 1748, por
tanto, numa época do mais de-
senfreado luxo acompanhado
pelos maiores males sociais e

morais. Os pais de Bento, abas�
tados agricultores, viviam em

Amettes (França). Desde os

primeiros anos mostrou Bento

'grande aptição para os estudos

I
e distinguiu-se por sua profun-
d

.

d d U t'
A Estatística MiUlar, destinada a

a pie a e. m seu 10 sacer- facilitar a preparação rápida, e tiu

I dote, �nsinava-lhe latim e ma- das da Nação, exige que todos OI!!

tematlca, quando, aos 16 anos, perfeita quanto possível, do apare

Bento perdeu toda a vontade Ihamento material das fôrças arm.

de prosseg'uir nos estudos. Fez, brasileiros lhe prestem cooperaçãn,
Subtrair-lhe apôio , trabalhar con.

então várias tentativas de en- tu n Rruil em .,. .. rTIl. (D. R M.,>.
trar em ordens religiosas. Mas, de 1942: - 4.rt. 18, N. $),

I sem�re teve que ser demitido. ---...-__....,.._. - - _--......w-'V'V"......_,._

Boggart, Os cmco meses .que l?assou no que não aprovavam o seu men-

I
convento dos CIsterCIenses fo- digar. Obediente procurava

. ,ram u.m tempo de tremend�s I trabalhar. Mas, não conseguiu
lutas mte�"�as. rv;r�s, ao saIr

I trabalho. Deus, entretanto,
desta famllm rell�lOsa receb�u I

confirmou-o na sua vocação
do alto seu destmo: de�ena i especial. Nas suas muitas via-
aband�nar o lar e a patna. e gens aos grandes santuários na
peregrmar como mendIgo. : Itália e na Suiça era o consola
Uma paz prof�nda encheu sua dor de inúllleros infelizes. Mor
alma. O que amda o perturba-j reu, aos 16 de abril de 1783 em
V� foram os seU$ cpntes�or�s �Q�a. �

Preços: Cadeiras num�rados, Cr$ 10,00, Balcões num.
Camarotes Cr$ 50,00 e Geral Cr$ 2,20,

A's 8,30 horas:
B.a Récita:

Festiva! artistico de «DELORGES» com a apesentação da
vitoriosa peça de Ernani Fornari:

Iaiá Boneca

(lHE «IMPERIAL»)
A's 4,30 e 7,30 horas�

Programa Gígante, Gco' gfS Sandn:!l em

Q Falcão alegre
Acãd Muita Ação!
Dale e JJseph Allen Jr, em

matou o

Virgínia

Quem -

campeao
Comédia de mtstréi0S.
3/4 Episójios de

Capitão meia-01lite

de seu I ·

com Dava O'Brien

2.a Feira - ODEON, às 5. 7,30 e 9,15 hs.
Horripilante! Tenebroso! �.

O fantasma de Frankenstein

vestido

santo do dia COMPRAS E VENDAS
CASAS

Vendem-se um na Avenida 'I'rorn
powski, terreno plano, medindo
12x3'Z par Cr$ 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x45 par Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Joguaruna. idem

idem, lOx32 por Cr$ 7.500,00.
Um na f rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000,00
cruzeiros .

Um na ruo. Almirante Alvim,
com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Carnboriu com 25x45

metros, vende-se tamb"m a me

tadé por 20.000,00 cruzeiros.
Informações com A. L. ALVES,

Rua Deodoro 35.

-[ÍVRõS
- ---' h �- --�

USADOS
Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico.

logia, Matemática, Direito, En.

g�nharia, Me?icina, Topografia,
Clnematogl "fIa, Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

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

O. L. ROSA
Rua Deodoro. 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Lira Tênis Clube --- Amanhã --- Dia 16. às 21 horas I
Grandiosa «solrêe» oferecida pelos sócios do Lira à brilhante Turma II «Duque de Caxias», que concluiu o curso do N_ p_ O_ R_
���������

•

•

A penicilina na cura de
feri:mentos de guerra

Londres (B. N. S.) - Infor- Um paciente acometido de gra
ma-se que a penicilina, usada ve infecção em ambos os olhos,
com tão grande êxito na cura e a secreção lacrimosa propa
dos ferimentos de guerra, tam- gou a infecção às pálpebras e

bém se aplica ao tratamento posteriormente ao nariz. De
de graves infecções dos olhos pois de 48 horas de tratamento
- escreve o chefe de esqua- pela penicilina, os olhos pude
drão G. Cashell, médico espe- ram abrir sem trabalho e a

cialista da RAF, num jornal pele das palpebras foi ficando
médico desta semana: "O uso limpa rapidamente. Dentro de
da penicilina .na oftalmologia uma semana todo o estado do
tem conduzido a um tratamen- paciente fora dominado. A dro
to rápido e bem sucedido mui- ga pode ser usada sobre os

tas infecções agudas sobretudo olhos em forma de gotas ou de
o risco de infecção íntra-oculai' unguento. Agora já é possível
em consequência de ferimen- salvar órgãos visuais, que, de
tos ". O articulista cita uma outra maneira, estariam perdi
série de casos tratados pela pe- elos - conclúe o autor dessa
nicilina um hospital da RAF. informação médica.

Dr. LAURO DAURA e

SENHORA

Realiza.se amanhã a corrida de o Ipiranga convocou os Sé- toso em São Paulo, na noite de

« longo.(UrSo» promovidi pelo guintes jogadores para o qua- 25 do corrente, entre o seu

«Veleiros da Ilha» I �]'o �ri�cipa�:, A�el_ardo,}'h�- principal quadro de profissão-
,

I '1 d
CO-Bl anco, Lídio, .i oao. .\11, Se- nais e um combinado dos clu-

Na baia-su s�ra eva a 3L rapião Bebê Gilinho 'Zillinho bes cariocas. Flamengo e Flu-
ereíto LIIT1.a arandí osa competi-

' , , ,

_ ,.

'"
, Márlo e Osmarino.

Illl.
ineuse.

çao náutica de barco a vela, I _
".........."...-� �.......-_-..;-.....,."..........

p!'omovida pelo campeão _cata-, Esperança e Ha;roso disputarão ,"-
, _ A

rmense, con� a partícípaçao de
um amistoso i

toda a sua frota. I·, I ALVARO RAMOSSerá iniciada às 10 horas da
I

As dll:etonas do �arroso, ,8 i
manhã e, no caso de não haver I

elo �sp.elança F. C" lesol_yel a:�l CIRURGIÃO-DENTISTA
vento suficiente, a competição mar cal. a data de amanha p�1 a Rua Vitor Meireles, 18
será transferida para às 3 ho-! ser. disputada uma partida
ras da tarde. an�lstosa entre os seus esqua-

drões, tendo por local o grama-

M
.

domi
-

b do interno da Penitenciária do
ais um omlOgo em ranco. I J1Jstado.,

Contrariamente ao qU�}lOtl: No caso de não haver modi

c,l3;m�s, a. pugna Am.�llc� � I ficações, os dois confrontantes
Orispim MIra, �ue dever,la.lea deverão jogar assim formados:
l ízar-se aIT�anh�" no estádio da

Esperauçar _ Chinês, Pedrí-
F, C. D., nao sera efe�u3;da. n ho e Mussolini; José, Albino
Desta form,a, o� atíccíonados

e Jurandir; Vargas, Osmar,
do esp?rte-rel ter�� �ue passar (Platt, Mará e Miguel. Barroso:
o d0l11111g0 em brancas-nu-

__ AlcUnho, Alírío e Lang; Lau
vens" . delino, Orlando e ArÍ; Valrnor,

A terceira rodada do Mando, Zizinho, Mascote ('l
Gentil.

Torneio Municipal o jogo entre os quadros prín-
Rio, 15 - Serão os seguintes cipaís será às 15,30 e os secun

os jogos da terceira rodada do. dários às 14,00 horas.
Torneio Municipal: ,! -- .

Hoje, à noite, em. Alvaro Mais um adversário para Londres, 13 (U. P.) - O Co-

Chaves" o Botafogo enfrentará lO (. A. Artilheiro I ma��.o das fôrças a�reas nort� ..

o Bangu; I Está definitivamente marca-
americanas anunciou que po

, Amanh� � Vasco da Ga�1a se-
'

da para amanhã a peleja fute-
derosas formações de aparelhos

ra adversár-io do Madureira. O bolístíca amistosa entre os ror- Liber_ators atacaram as cidad�s
local é no gramado da rua Ge .. !

t "1 ., I Cl b Atléti alemas de Augsburg, Oberptt-�

I
es e evens c o . u e u- .,

neral Severiano:, ., co Artilheiro grêmio cornpos-
hashen e .Swemfurt, hoje, du-

O Canto do RIO prel iará com
( ld d I 7a Bater!

. rante o dia. Acrescenta que a

o Bonsucesso na partida 111e-1 o por sOt_a os cI� l'd
·a ell"b1�, operação feri de grande enver-

,

I que
com ao exp enc 1 a ex 1- .

nos importante' -

b t dorni rlti gadura, tendo os bombardeiros
,

, . , çao a a eu Oll1ll1go u 11110 o .

d I d
. .

F1I1r:linens.e � Amér-ica sera, Vera Cruz F, C., e 'o recem-tun- SI, o es�o ta os por caças Llght-
a partida principal da rodada I d o'.'

.

B
.,

F C Inlllg, '1 hunderbolt e Mustangs.
_ , .

!
(a o ",r emlO aJe . .

em Sao Januário ; Este último habilmente treí- -
O São Cristovão _jogará com

f

nado pelo téc{üco Euclides Pe- REPRESENT IINTESo Flamengo, em Alvaro Cba-; reira, pretende fazer bôa Iigu- 11
ves.

_ i ra para levar de vencida a par-

I
.

PI· I tida.puang.a X a ,!,�Iras ,
O local será no gramado do

A ylla Operar la do_ Saco (�o:::; Ccléaío Catarinense.
Limoes sera, amanha, concllg'-I

b

_

narnente recepcionada com a,
P ..I.A AI

•
,

vinda do Palmeiras F, C., quP, el,lJ.l,lV"mOflm renov�u O seu

naquela localidade, medirá fôr- contrato com o fluminense
cas com O clube local, Ipiranga. Rio, 24 - Deu entrada na
�

A peleja será arduamente secretaria da F. M. F. o novo

disputada pois, estarão em dis- contrato firmado entre o extrG

puta 1 riquíssima taça e 11 al'- ma Pedro Amorim e o Fl�l1li
tísticas medalhas, o que, por nense F. C. O· player bahl;=tno
certo será grande o número de reformou o seu contrato ate 31

aficcionados do futeból que ele janeiro de 1945.

afluirão ao estádio do Ipiran
ga. Quer fazer a preliminar

Rio, 15 - O Madureira A. C.
solicitou licenca a F. M. F. para
realizar no próximo domingo,
como preliminar do jogo Can
to do Rio x Bonsucesso, que se-

Irá efetuado no seu campo, HIll
match amistoso entre doIs
teams do Madureira.

I Tipografia Brasil

Perdeu-se, no trajeto do Cine
Ritz à Praça Getúlio Vargas 19,

Prefira uma p;rte de seu 1;_lm broche de ?nix e ouro [forz:oato
, " ' ancora] de qrande valor esbma-

troco em Selos Pró Doente

I
tivo. Pede-se, por obséquio, a quem

Pobre do Hospital de Carída- o encontrou, depoaí td-Io nesta re

de", e estará contribuindo para dação, que será gratificado ,5 v·2

flue êle tome mais um pou,�n .....w._· ....�-...................._......_........... �

de leite, tenha melhores medi- Está à vendaeamentos, mais couíôrto no

leito fie sofrimento, etc. etc ••• O (C Restaurante Pérola). Para
(Campaha de Humanidade II mais informações, dirigir·se ao

do Hospitml de Caridade). proprietário, na praça Quinze,
-

I n. 22. -- florianópolis.
V .•2VENDEEDORES

participam a seus parentes
e pessoos de suas relações

o nascimento de sua

primogênito

VERA-LÚCIA
• Fpolis., 12-4-944,

Precisa-se de um compo
sitor para trabalhos comer
ciais. 3 v,,3

EMPREG AD" Casa comer-
a .I:l cial precisa

de uma empregada com prática
de serviços de escritório e que
saiba escrever à máquina. Pro
postas, por cartas, dando refe
rências, dirigidas à caixa pos
tal n.139. V.2
""""' _. _ - _-wI", -",.�

Broche de ouro

Uma nota colhida pela nossa

reportagem revela que os dois
degladiantes entrarão no gl'a
mado elegantemente vestidos
com material esportivo recen

temente adquirido, o que de3-
pertará grande interesse.

O "eleven" palmeil'ense, que
ê um dos melhores conjuntos
vazeanos deverá jogar assim O São Paulo enfrentará
constituído: Walmor, Holí e O (cmbinado Fla·Flu
Dodoca; Piega, Célio e Boli-II Rio, 15 - O São Paulo F. C.

nha; Aldo, Jojoca, GaIvão, Cm-, solicitou da C. B. D. licença
rú e Cilico. I

para promover um jogo amÍs-
,

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

Carrns a s, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS'
CILA NEA - Rua Traiano, 1 �

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n , 6
Caixa Postal, 37
Filial: Crescí úrnu

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

do Estado

6 vv- l

""'.......-_..-_"'_-e:-__�_........- ....._.. -_-.....

Vendem-se :err�c��lv'!�
nizado, de 2 mts. de compri
mento por 1 de largura; e tam
bém uma turbina de 6 cavalos·
de fôrça. Entender-se com o

sr. Francisco Nappi, na rua

Deodoro. 15 v.-2
r'wI"J"._.-.-.-.......-J'J'---...- ..............._..-.-.;-"

«Grande fábrica" de folhinhas procura nas Capitais
e no Interior. Otimas condições. Toda garantia.
Adiantamento de comissão. Cartas à fábrica,

Caixa Postal, 2286, São Paulo».

DR. GUERREIRO DA FONSECA
MÉDICO

Clinica de Adultos e Crianças
Doenças da Péle -, Doenças Venél'ea,s

COXS'VVfúRIO - Rua Felipe Schmidt 34
HORÁRIO - Das 2 às 5 horas .

ÁS 2as. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas " ..

Reiniciará sua clínica em fins de abril

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

espinhas e sUor excessivo

Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri-

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-3

cada na rua Lacerda Coutinho, 15, A' venda na

Oferece servicos
Senhora de meia idade, me

diante ordenado conveniente,
procura uma casa de família,
para ajudar. Tem prática de

costura, serviços domésticos e

balcão. Trefere na Serra ou no

Sul do Estado. Informações,
por carta, a Maria da Glória,
avenida Hercílio Luz, 11.

5 v.- r

Farmácia «ESPERANCA n.

na rUa Conselheiro Mafra, n. 45. :- Fone 1642.

O distinto públicu 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 os

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

Para-Todos» Rua Felipe Schmidt. 38-Esquina Gerônímo Coelho-Telefone: 1595

"I' Crediária Para-Todos"!
miras,

NOTE BEM:

«A Crediária
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR o duelo entre torpe- PADARIA O S M A Rdeiros e submarinos�. -

«
.

»

DR MADE
Londres (Por Spectator -

, A V I S O
.

. IRA NEVES Exclusividade do CEC para "O i • . I'
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS Estado") - Não foi nesta I

Ao comemo, aos fregueses e ao publico, em gera, o

Curso je Aoerreí..oarnen to e Longa Prática no Rio de Janeiro guerra, a primeira vez em que abaixo assinado, proprietário da Padaria Osmar, avisa que
"':ONSUUJ'.\S - Pela manbll: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde. excepto aos. se evidenciou a importância da qualquer negoCIO do seu estpbelecimento, relativamente a

_bado', da. 16.30 à� 16 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto •• 7, sobeado - lanch� torpedeíra no co�bate compras, pagamentos ou cobrancas, só será
I"one: 1.461 - Re!lldêllcla: Rua Presidente CoutJnbo, �3. e na l?callz�ç.ao. de unidades rercnherldo quando efetuado por �I ou alquer de seus

submarmas inmugas. o que .'
e e por qu

aconteceu porém nesta guerra, filhos: Osmar, Oscar e Osvaldo.
foi a consideravel adaptação Florianópolis, 14 de ebrtl de
dessas poderosas armas de

guerra na luta contra os sub-
mersiveis. A sua velocidade foi
aumentada sensivelmente, o

seu armamento levado ao má
ximo, inclusive torpedos e

bombas de profundidade. Ne
nhum tipo de embarcação de

guerra atinge a sua velocidade

que é impressionante. A sua

indiscutivel superioridade na

luta contra os submarrnos, fez
com que q Inglaterra determi
nasse a sua construção em

massa. Ao longo de toda a

costa inglesa, estão dissemina
dos pequenos estaleiros que
estão incumbidos da sua cons

trução. Si em capacidade de

fogo ofensivo, elas revelam
uma precisão fora do comum, Iem matéria de defesa, tornam-
se quasi invulneraveis devido à ..-_....._.... .al ...__... __
facilidade de manobra e à sua

incrivel velocidade. A sua tri

pulação é constituída de ho
mens jovens, porquanto si as

outras unidade navais passam
às vezes várias semanas sem

Ex-Interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços entrar em. ação, é difícil a Ian
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitaçáo do Conselho Nacional de Ottalmolog ia) cha-torpedeira que atravessa

Vbere do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saó'le e Hospttzn de Carlaa(h· Un1a sen1ana sem travar con1-

CONSUL'l'óIUO: Rua Felipe Sclrmf dt , 8. Fone. 1.259 - COXSUVI'AS: Das 2,3u bate pelo menos três vezes. Os
às li noras da tarde - J{J<�SIDll:NCV\: H. Consellieil'O Mafra, 77 - FL0RIANóPOLIS. pr-imeiros combates travados

entre as Janchas torpedeíras

DR ROLDÃO CONSONI' b�it�nicas e os submarinos n�-• zístas no canal da Mancha evi-

'Hédico - Cirurgião - Parteiro deuciaram a superioridade das
Formado pela Faculdade de Medicina

la Universidade de São Paulo, onde fOl pr-imeiras C como consequência
Asstatente por vários anos do Servtço O de a rar ecin t d b
'::irúrgico do Prof. Alípio Correia Neto SI·' Cl 1eu O os su me1'-

(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). siveis nazistas do cenário na
.:com prática na clínica ginecológica do

'Mancha.Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviço
te partos do Prof. Domingos Delascío no

'Hospital Leão XIII". .. _ ...
Ctrurgíão do estômago e vias bll1ares,

ntestinos delgado e grosso, tlroide, rins,

«Sala-o· amert·cano ()r6.5ta ta e bexiga. Varicocele, hldrocele,
rarizes e hérnia. Doenças de Senhoras !>

Curso de Rad!ologla Clínica com o dr. partos.

Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau Consultas, Das 9 às 12 horas n c

lo�. Especializado em Higiene e Saüd- 'Casa de Saúde São Sebastião.

Pública, pela Universidade do Rio de Jo Opera na Casa de Saúde

aeiro. - Gabinete de Ralo X - EJectro São Sebastião

car<lllografla clíníca - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gablnett

de rísíoterapía - Laboratório de micros

copia e aaálíse clinlca. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florlan6polls

MÉ.DICO

MARIO WENDHAUSENDR.
llJlplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasil)

ICx-lnlernO do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

nANICA MÉnlCA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO
fl RIl;hlll!l:="C1i\: nua l<eilpe Schnüdt n. a� - 'l'el. 812. CONSULTAS - nas 161s IH.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

f<�",pecillll:sta, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às n - Á tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Um.! Se r v iç os de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULT6RIO: Hua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40õ

Consultas das 10 às I:! e das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: Ilua Marechal Guilherme, 5. Fone 7113

DR. BIASE FARACO
;\[('udeo - chefe elo Ser,'iç·o de SífiJi., do Centro ele Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS -_AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS -- HAlOS lNFHA-VEHMELHOS E ULTHA-VWLETAS

CO:'-;SüLTAS: das 3 às () 11. - H. Felipe Schmidt, 4G
RES.: H. Jo in vi lc, 47 - FONE lG48

CLlNICA DE OLHOS - OuymOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Crimebrs

Com prática nos nospítals europeus

Cllnlca médica em geral, pedIatria. doer.

ças do sistema nervoso, aparelho genlto
urinário do bomem e da mulher

4.t!8tJote. Técnleo: DR. PAULO TAYAJUj)�

Dr. LAURO BAURA
Especialista em Doenças de Seuho-

ras - Vias Urmár las.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Mor-aes de Barros, da Fa

culdade de Medícína de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

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

Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da esteriJi-

HELENACHAVESSOUSA
IlNF'IilRlIOffiA OBSTil:TRICA

(Parteira)
OIplomatJa pela MatemMad.

de F'lortan6poU.
AteatJe ehamadOll a q."q...

hora

I"ra� da Bandeira, 53 - .olt.

(Anttao Lariro 13 de .aJo)

DR. AUIrnUO ROTOLO
Médico _ Ciruraiio _ Parteiro gia aguda e crônica" em ambos os

A sexos, por processos modernos sob

R A (O S X contrõle endoscópico - Uretroscopia
Moderna e possante instalação _ e de laboratório.

de 200 MA. FISIOTERAPIA - DIATERMIA
Diagnóstico precoce da tuberculose

_ INFRA-VERMELHO
pulmonar, úlceras gástricas e duo- CONSULTAS: _ Das 10,30 às 12

denais câncer do estômago, afe- horas e das 2 às 5.
ções das vias biliares, rins�. e�c Consultório - Rua Tiradentes 14.

Aplica o Pneumo-torax artiftcial FMe: 1.663.

para o tratamento da Tuberculose Residência - Rua Tiradentes 7
Pulmonar - Tratamentos moder- (Sobrado).

nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade Dr. Newton L. d'Avila
médica: Ondas curtas e ultra-cur-
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios - Médico -

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Ex-Irrterrio da Assistência Municipal
Consultório: Rua Deodoro, 3 e do Serviço de Clínica Cirúrgica

esquina Felipe Schmidt a cargo do Prof. Ccatrc Araujo
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs I do Rio de Janeiro.

Telefone 1.475 V i as urinárias - OIlBuções
ConsuIt: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 h•. e,
à. tarde, das 16 N. em diante

Resid: VidaI Ramo., 66.
Fone 1067.

(Ausente até (ome�o de Maio)

dade,

Tratamento moderno da hleuonra-

DR. SAULO RAMOS

-DR. REMIGIO
-

CLíNICA :M�DICA
Moléstias internas, de Senhoras e CM

ançaa em �ral. CONSULTóRIO: Rua

I'ellpe Scl1mldt - Ed1f1clo Amélia Neto,

I'one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
,

SmmNCIA: J Largo BenjarrÍin
Constante, 3

Iilspec1a1lBta em moléstias de senh07u -

Partos.
ALTA CmURGlA ABDOMINAL: MI).

mago, veslcula, ãtero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CmURGlA PLASTICA

{)O PERtNEO - Hérniaa, hldrocele, v&

rlcooele. Tratamento !!em dor e operação
Clrurcta e Ortopedia. CUntca e CtrerC1a de Uemorroldes e varizes - Fracturas:

40 torax. Pa.1.os e doenÇ&!l de seBhoru. aparelhos de &,êsso. Opéra n08 Hospl�

CONSULTÓRIO: R. Joéio Pinto 7 Did· de F'lortan6poUs.
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDltN- Praça Penlra e OU'felra. 10. Fone, 1.001.

fl,.A.; Á.�&:nte 4JTtm, 5(1, FQ.Q4 701.
.
Ror4rlo: Uu H AI UI bOru, dJvtAlUtmte.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Recentemente instalada

1944.
FRANCISCO MEIRA.

nesta capital, para ondu
lação pel'manen te, equi

pado com todo conforto,
Ja está funcionando o
,.SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço garantido
".......-.-.-.-.-...-.-...- ........-.-........-_.-

o presidente e o
ensino primário
A preparação da infância

para a melhoria física e men

tal da nacionalidade tem sido
I

uma das preocupações do goI vêrno do Presidente Getúlio
Vargas. O que está sendo feito
nos últimos anos, em matéria
de proteção a criança, repre
senta todo um vasto programa
de eugenia. Mas não é só. O
desdobramento dos cuidados

. referentes ao ensino primário
não tem sido menor, sob a

constante atencão do Presiden
te da República. É bem recen
te a reorganização do ensino
fundamental em todo o terri
tório da União, que, para isso,
celebrou convênios com os Es
tados. (A, N.).

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

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

•••••••••••••••••ae �

los' cosi
i As ma" �?o�!I�u��.!�o� os maIS i
i c famo sos artistas.

I
ÚLTIMAS NOVIDADES

Na (cRADIOLAR»
Rua Trajano. 6

I
..................................................._

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Raa Conlelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrei. a domicílio

RAtA" IFundada em 1870 - Séde: B A I A

Capttaí e regerv�������?�.. � . �r�����.�.�.rr�� 71.656.189,Zo �Cifras do blllan�o de 1942: I

ResponsablI1dades . _.. . Cr$ 4.999.477.500,58 �
Receita __ .. ., _ , . .. Q-S 70,681.048,2<0

�Ativo . _ .. . .. . .. . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.�06,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) .. ,............... Cr$ 23.742.�57,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra FreLre de Carvalho, Dr. Francisco
de Sã e Anísio Massorra.

COMPANHIA "AtIANÇA DA

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - SUCurStaI DQ

Uruguáí, Reguladores de avarias nas principais cidades da América. Europa
e África.

AGENTE El\1 FLORIANóPOLIS
C A lU P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
,.,..-............_.".,..-_._�...-...........,.....-.-.-..-.-...- ........---.._......-_._. .-.-.-_._-.-.-...- ..._-_----..........

SE��AS
padrões maravilhosos, finjssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Casa SANI ROSA
Diariamente re.cebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reb entaram como balões de borracha ..• l

Moscou, 15 (U. P.) -- Põe-se cuação. Por sua vez, artilharia Iaqui em evidência a eminente de campanha soviética, estabe
queda de sebastopot, onde as lecída nas proximidades do li

tropas russas estão encurra- toral, mantém-se em constan
[ando as fôrças nazistas. Intor- te canhoneio das embarcações
ma-se que os alemães e rume- que tentam penetrar nos por-
110S procuram fugir da Cri- tos. Outras notícias dizem que
méia, pelo mar, sob uma sa- os russos se movem rapida
raívada de balas e bombas 80- mente pela estrada-de-ferro
víéticas. As últimas notícias da

!
da Críméía, de Einferopol para

frente dão conta de que as as imediações de Sebastopol, rdefesas nazistas da Criméia re- praça que os sovíétícos defen
bentaram como balões-de bor- deram durante oito meses nos

racha e que se aproxima o fim anos de 41 e 42. Ainda não se
-

vislumba qualquer perspecti-da campanha reâãmpago dos
va de que os germânicos pos-

russos. �s �'estas das, d�sbara- sam imitar a facanha russa.

t��os"�xer�ltos,, germamcosr �1� Quatro quintas partes da Cri

Cllmel�, p,oc�.!.am. .emba_c�l I méía foram reconquistadas
��ma f:ota lmplovlsada .a.e I pelos exérci:os _yermelho.s. que
t.�ar:-spoltes, barcas e navios

I aaora se atirarão ao assalto a

l�ge�ros de es�olta6.�ob tre:n:�n- S�bastopol. /

��� bombar���? aéreo e tep,es-I Moscou, 15 (U. P.) _ "Hitler
G,�e ,dOS sovíéticos, A propósito, queria uma guerra relâmpago:
QlZ � B. B. ,?'. de"Londres que os nós lha estamos dando"
navios do elx� se encont�a�n .

Com estas palavrasé que o

prontos em portos do Danúbio
I "Pravda" comenta as sensacio-

e em_ Constanza, para a eva- nais vitórias russas na Cri- ...

cuacao
.

de Seb3:�topol.. ,l\;Ias, méía, O mesmo jornal atribue DESTRUIÇÃO TOTAL - O dep6sito de
-

munições japonês da
submarinos e aVlOes soviéticos

I ilha Bijeq, no grupo das Marshall, foi alcançado em cheio Saldo elo mês anterior
os ?urpl'een�eram e os des- 'a PEisioneiros alemães a decla-I por umd bomba aliada, voando completamente pelos ares

]l'aXRS
de matrículas

truíram. Assim, a segunda ten- raçao de que os "tanques rus- e causando a morte de grande quantidade de inimigos. do Curso Coruple-
tatíva alemã, numa semana, sos

..
converteram os exércitos

�

lFó;o do Inter.Americana, para O ESTADOL . __
mentar. . . . . . . . . . . 25,00

para efetuar a "Dunquerque nazistas num rebanho de ove-

B d t .

·

t t atacada Arrecadacão elo mês 5',11,oJ
do "Mar Negro", parece conde- lhas", As informações da tren- U apes e ln ensamen e '--
nada ao mesmo fracasso da jte de combate ressaltam que o Cr$ 2.753,10
primeira, na qual milhares de brilhante êxito da ofensiva Londr:s: �3 (U. P.) - B,!- cou objetivos militares e íudus-

Despesa dfl murco e

soldados nazistas morreram, relâmpago soviética é devido dapeste fOI vlOle.ntamente bom- t.riais em '.Viener-Neustaclt. na .

tentando fugir de Odessa. principalmente ao fato de os bard.�ada na, notte �assada pc- Ãustria, e as instalações rerro

Aviões de assalto russos sobre- r u s sos concentrarem seus j las forças aereas altadas, Des- viárias de Zagreb e Split, D:J

voam constantemente os por- maiores golpes sôbre os gran-j pachos nâedignos salíent-uu Jugoeslávia. Bombardeiros bri

tas meridionais da Criméía, des .Objetivos, deixando que as1que
o ataque foi sumamente il�� tânícos. com bases na Inglater

bombardeando e afundando as posições secundárias cáiam por tenso. Ainda durante a [ornada 1'1'1, atacaram por sua vez 05n<1-

embarcações inimigas de eva- si me'smas. . passada, a aYiação aliada afa- brük e outros pontos do Releu.

o Dia PanamerlCano o-s 2.753,10
,.,.-....._�-....-.....-.....-'I.I_...""'_-...._....• ........A.._..........- .........�-�.-�_-�_-�_,.....,..._ .._...._____,

no Grupo Escolar
A. são José
o Grupo Escolar Arquídío- Rio, 15 (A. N.) - Por inicia-

cesano "São José", desta Ca ..

tiva da "Formiga" os direto-
pital, cumprindo rígorosamen- res de colégios locais do Esta-
te as determinações do Depar- do do Rio de Janeiro, São Pau
tamento ele Educação elo Es- lo, Minas e outras unidades da
tado, contidas na Portaria 1'1. Federação será oferecido ao
164, de 30 de junho de 1941, ('0- presidente ela República, n.r
memorou, neste ano, mui signi- dia 19 do corrente, rico album

Tremendos bombardeios de ilhas japonesas :����f.:�i;D;;:_;�;�;;:; �a:_ea_;!��;����uro d�_:
.

. Pea:l Harbour, 1<1 (U. P.) - americanos regressaram ,à�! ao sul de Pa.rall'lushil'o. �s apa- cional ", realizou-se 110 horá- FRACOS e

Especlal, por Malkon Johnson suas bases, apesar de ter sído relhos navais, bombarderros ele rio das últimas aulas. no I'P-
ANtMICOS

- Bombardeiros norte-amerí- violento o fogo das defesas an- grande raio de ação, voltaram cinto do referido estabeleci- TOMEM
canos com base nas ilhas Aleu- ; ti-aéreas do inimigo. Os ata- a atacar, terça-feira, Paramus- mento, perante cêrca ele oii (l- V,'nho Cre8sItadotas, atacaram o arquipélego das ques contra as Curilas, as quais híro e Shull1usshu. Embora te-

I
centos discentes dos cursos J)1'':'- "SILVEIRA"

Curilas, situado ao norte do· geralmente estão cobertas fIe nha111 sido sumamente Yiolen- liminar complementar.
Japão, durante a segunda e neblina, nesta época, tiveram tos êsses ataques para a p1l1- Grlnd. Tónico
terç'a-feiras passada, tendo che·1 início seg·unda-feira. Os Libe-! verização das defesas injmi-

Den iuído à solenidade o

I hasteamento da Bandeira Na- ------.

gado à distâr:cia.de 1.720 quilô� rators 3:ta.caram a ilha d� �1.at� g.a� r;ta rota. de s�u I>l'óp:_io t�r- cional, co.njuntamente com A forma(ão do
metros de Toqmo. Outros apa- suwa, sItuada a 1.720

qUllom()-1
ntOl'lO metropolItano, nao fo- -

1'e1h06 estadunidenses atacaram tros da capital do Japão e a ram revelados os resultados
vinte pequenas ba.ndeiras sim- governo ata líano

1
bolizando. as diversas nações N' 1

13'ls bahsels} incimigal.s n�s li �as 1�.1• .9-�!l_ô_l1!�t!5l: _(�e. 9.n.I�.e_�o���:. cl,,_e_s��� .op_e!'�2��s_. _ ••• _,..;.. _ _ _ que constituem o Continente I apo es, 15 (U. P.) - lnfor-
. ars a e aro luas, lnc uSlve 'IV. _.- - .norn. ora" .. - h. -�- .nror.... - ..a"".'" or__ or_ .... _ .... v-1F�"·

.
Alne'ricano. Após êsse nÚD1ero. ma-se em f?ntes fidedignas que

a base naval de Truk. O almi� Adido naval \Enfradas caras que foi acompanhado do "Hino I�_ do.s ��rtldos da J.un�a deve-
l'ante Nimitz anunciou que o

I
1ao l11gressar no governo de

bombardeio das Curilas foi efe� Rio, 15 (A. N,) - Foi no-. Escrevem-nos um «Leitor». Nacional", sucederam-se vários
.
..

"

meado novo adido naval bra- «Snr. redator do «Estado)); outros adequados, de dec1ama- Badogllo. AcredIta-se que o Sl.

tuado por aparelhos Liberatoríl. sileiro em vVashinoton aCUll1U- _Soou deselegantemente a eleva- cões e cantos e ao final de B,enedeto Croc� de�empenh�
do Exército, e Ventura, da Ma- b

_

' çao dos preços de entradas esta· I' ,
"

.

'
_ 1'a O cargo de vlce-prunelro ml-

l'inha. Os bombardeiros do lando a representaçao da Ma- belecida pela Cio. Delorges para o
uma ll1tel essante exphcaçao n' t' t T b'

rinha junto ao Comité Misto espetáculo de hoje. I feita pelo diretol' do educandá- :s ,r_o, sem �as, a. am. e� en-

lllxército e da Marinha desen-
Brasil-Estados Unidos o almi� Pro�avelmente. para compensar o rio, sôbre a o'rande signifi('a-

trar ao no go�er�o soclall?tas,
volveram tremenda operação

rante Sílvio Noronha.
' «deficIt» que talvez estivesse a.ter cão do Pan-Americanismo na demo�ratas-cnstaos e .conflstas

üombinada, bombardeando os com os ;,u�eroso8 .lugares vaZIOS, "

" ,

" e provavelmente, no fIm de se-

alvos ininligos nas referidas t
. destas ultImas noltes, paõ80u eJa qual o refelldo educaclO1 PIO" m l'b' t b Ih' tFru as argentinas d d .

1
.

(. O" t' ,
,.. dana, os 1 eraIs- ra a IS as.

'lI T ;J .�

t
o preço a co eua. para I cruxel- :111' d 111eU 11' nos espU'ltOS os A t .

���!.�!".!!:.Y..!�!"."::�.!; Rio, 15 (A. N.) - Durante ros [inclusive o silloJ. seus educandos verdadeiros
o que parece, somen e o gru-

as meses de fevereiro e março ,

Para ver a peci�,ha de Fornari a
I sentimentos de solidaried 'I ,P? de conçle Sforza permanece

últimos, foram vendidos nesta
esse preço, numa. epocu de extrema I f' . ,

.

1 d "

.

'"

ac es EC
1'a afa,stado do governo.- Deve

carestia dos gêneros de primeira I ! a.ter l1le a e cllstas para COD i
se destacar entretanto quecapital, em 30 caminhões, necessidade, é coisa que certamente Itoc1os OR pOVOS do Nosso Conti··
eso:!as not'c" 'd

- 'f
227.280 quilos de fl'Utas aI'gen� nínguem fará. nente. "'. I IaS a.l!� a nao oram

tinas, que rendera.m .. , .. ,..
Tanto pior para Delorges e me· A se(Yuir desfilaram to�1o'" Conf!rmadas ofICIalmente.

lhor para nós, que assim guarda. n.· ,

\. ", Napoles 15 (U. P.) - lnfor-
1. 737.115,00 cruzeiros,

�os o dinheiro para garantir o em longa coluna por dOIS. �o ma-se aut�rizadamente de Sor-

I MORREU VATUTIN
Jantar de, amQnha. som da banda de tambores do rento que o SI' Ben d tt C �

EXPER1MESTE ESTE REMÊlDJO Grato hca o LEITOR t b l' t "

. e e o 1'0

_________

' e� a e ecnne;l o, Pé! ame
�

os ce foi à séde do govêrno itali-
Se v. S. sofre de aturdimento ea.tarral Estocolmo, 14 (U. P). -·Anuncio- l1afeJ' braSI·le1ero "mte,e um sImbolos das naçoes ano e ali se entrevistou demo-

ou de Z1.ullbidos nos ouvidos, ou se o ca·
se que O general russo Vatutln \I amerIcanas. radamente, com o m�1'echal

Üll'l'O ohstl'oe a parte posterlor da. sua morreu em Kiev. Vigo, 15 (U. P,), Acaba de
garg<111ta, certamente se alegr'al'ã ao sa· Badóglio. Ao que se sabe a

bel' que essa. ttlo aborrecida afecção de- T A g Ano os
chegar um navio espanhol car- Farmacia de plantão conferência versou sôb1'e a

saparece prontamente com o simples tra· rliS ii rU m regado com três mil e trinta Estará amanhã de plantão a For. constituição do novo gabinete
\.amento, durante alguns dias, de PAR· toneladas de café brasileiro, mácio Moderna, na praça Quinze. italiano, discutindo-se a oferta,
i.\UNT, o qual poderá adquirir em qual·

1)1'0, l-b' ( ..', N,) _. Va�,o part•.}'l' para serell?: distribuidos ,entre f' 't
quer farmácia ou drogaria. \, _.:;_ -

_

el a a Croce, para que êste
Nota·se uma grande melhora logo no para os Estados Unidos, afim- as delegaçoes de abasteclmen· Posto Giraud ocupe o cargo de vice-primeiro

primeiro dia, A respiraç�o se torna mais de realizarem os cursos espe- tos da Espanha. na R6serva ministro,
fadl e desapare<:>em, grauualmente, os '1' d

' .

d ê
--

zumbidos (los QLlvidos, a· dor de 'cabeça,
ela lza o� e a conVIte °A gov ,'-

Q d? LondrêS, 15 (U. P.) - A
/.I sonolência e a obstrução nasal. no a�lel'lC�nO, os agronoI?os uem per eu. rádio franCesa. divulgou hoje
A perda do olfato e do pala�lar, 8. d1f1· MoaClr Lmz Wa,nder1ey, HeItor Foi ontem depositado na ger�n. que o Comité de Libertacão Na-

��I���(l�a:l :�v:aregaOn!e:�:e���o�n��n�o� CO�ltinh? Maroja � Gmou

Pino!
cio do «�stado» um re)�gio. de donaI de Argel aca.b.a de refor

mas que indicaIU a prese'�ça d.4 �atarro,
to MoraIS, respeotlvamente set- pu�so, ae ado na ma .10.004Pmto mar o g'eneral Giraud que as-

_, � � •

, '1. a.pos a pa.ssagem da prOClssaO do., ,
"

o qual deve-se combate� com o t):'lltem�n· glpa.n.O, paxa,h1ano e amaZOJlen� Senho!' do. PQilBOS, F'íoa à diQP9' SIm, e tr�nsfeTldo para a 1'e5e1'-

,� ele Pal'n\U1t.
� __ ... _ . __ .. __ ,

se,
_ .. _. . Ji9'� �. quem Q perdeu. V{l do ex�r9to.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇ'OES,
COCEIRAS,

.'

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

.-::;;NUNCR eXISTIU IGURL

ouve bém
do

Não
por causa

catarro?

Algodão pauUsta
RlO, 15 (A. 1-.J.) - F1ávio Ro

drigues, presidente da União
dos Lavradores de Algodão de
São Paulo, atualmente nesta

capital, declarou a um vespert.i
no local que a cotação cres

cente do algodão resulta (la
circunstância de se estar apre
xirnando o fim-da-guerra e de

possuirmos os melhores tipo-s.
isto é, de que nossos tipos f]··
,10 são íncomparáveís, não ha
vendo iguais no mundo. Acres
centou que o Canadá está ad

quirindo não só fiO <; ela produ
;�:lo ele algodão paulista, cou ..

'orrne os acôrdos firmados, co

no ainda o excedente da pro
lução.
CASA NIlSCELANEA, d ixtr i
uidor a dos RáGlos R. C. A
Jictor, Vávu las e Dsicos.
Rua Trajano. 12.

:aixa Escolar
II[Padre Schuler»

r. ece lta ii., rua rço :

Cd;
2.1 :n,10
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Pagamento eonf. do-
cumento arq. n. 1 ..
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Rico album

A.s autoridades responsávelll pela'
fiel execução dali Estatísticas Mili··
tares podem exigir, lIempre que ho .. ··
Ver dúvida quanto à veracidade d.'
qualquer informaçio, Que cada h••
formante prove o que declaro•. M,
má-fé constitue crime contra , .,.....
,....O!). JJ",�lpp.L m. B... II.).
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