
jvlilQa1Jes ãe uítirnas em Buaapf�f<e
WNDRES, 16 (U. P.) •.. A EMISSORA nE ROMA INFORMOU QUE FALECERAM nuAS MIL NOVECENTAS Jf,Q.-�."UARENTAE DUAS PESSOAS E FICARAM FERIDAS OUTRAS DUAS MIL CENTO .E VINTE E SEIS, EM CONSEQUÊNCIA r!P:-::úLTIMO
ATAQUE AÉREO NORTE.AMERICANO CONTRA BUDAPESTE. AINDA SEGUNDO A MESMA FONTE DE INFol!�Ç1�r·FO.
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RAM CAUSADOS ENORMES DANOS NA CAPITAL DA HUNGRIA. �'��,:h";'�Y'�'�-

A guerra não foi feit� para encher
a barriga de pessoas vulgares
De volta de sua recente viagem à Inglaterra, onde Se

lhe deparou a oportunidade de recordar velhos dias vivi
dos há vinte e cinco anos, teve o brigadeiro do Ar Sá
Earp, comandante da Quinta Zona Aérea, o ensejo de as

sociar o seu valioso testemunho ao de outras pessoas que
chegam da terra de Churchill. E o fez também para enal
tecer o esfôrço britânico em pról da grande causa que a

Inglaterra esposou, não somente por ela e para ela, mas
para o mundo para a cívrlízação. Todos, na Grã-Breta
nha, - diz o "Correio da Manhã" - não têm a menor

dúvida quanto ao bom êxito desta guerra, confiando se

guramente na vitória. Mas os ingleses não se limitam a

confiar: dedicam-se à causa comum, e cada cidadão bri
tânico, desde o reí ao mais humilde, vive integrado na

causa da redenção nacional, que é também a redenção
do mundo.

Entretanto, empolgado pela sublime emprêsa que se

traçaram, qual seja a de .restaurar a lei, o direito, a civi ..

lização, o inglês compreendeu que, enquanto seus irmãos
de sangue estão morrendo, no ar, em terra e no mar, de
vem cessar todas as ambições de dinheiro e de negócios.
Ninguem na Inglaterra tem hoje a preocupação �e enri
quecer. E pode-se mesmo dizer que alí, numa hora grave
e solene Gomo a que está vivendo o povo, o enriquecimen
to é quasí aviltante. O homem, que surge, da noite para
o dia, ostentando uma prosperidade que não tinha-no co

mêço da luta - quando outros, de fortuna já então feita,
se recolheram a uma existência sóbria e modesta - é

apontado como verdadeiro trânsfuga da dignidade nacio
nal. A guerra realmente não foi feita para encher a bar

riga de pessoas ... vulgares.
Êsse séntimento de pudor e de respeito deveria ser

universal, como são as aspirações comuns no tocante à
lutai contra o nazismo.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis-Segunda·feira, 17 de Abril de 1944 I
Os turcos abarrotam de cromo os alemães
Ano XXIX H. 9086

Londres, 16 (U. P.) - A pro- cesso de endurecimento do .mas, do ponto-de-vista das Na
pósito do protesto que o govêr-! aço - aumentaram

conside-I ções Unidas, "significa tramar
no da Grã-Bretanha apresen- J ravelmente nos últimos tem- contra a vida dos soldados alia
tau ao da Turquia, dado o fato pos, e a continuação das m€s-, dos".
de êsse país continuar a expor-
tar cromo para a Alemanha, Emcírculos locais interpretam a

medida como uma das mais Nápoles, 16 (U. P.) - Reali- chal Badóglio. Segundo alguns
enérgicas, de caráter político zar-se-á esta tarde uma grande observadores, há grandes possí
dos aliados para com os neu- reunião dos partidos da Junta bilidades de que o resultado da
tros. Acredita-se que a Ingla- Nacional Italiana, onde será reunião será a participação ge
terra declarou que a remessa decidida a posição dos diversos I ral do govêrno de Badóglio.
de cromo da Turquia à Alema- partidos políticos do país, em Destaca-se a êsse respeito que

: nha era totalmente inconve- relação ao govêrno do mare- o conde Sforza, o mais acirrado
niente do ponto-de-vista alia- adversário de Badóglio e do rei,
do, e talvez tivesse acrescenta-] Quase fuz·llado destl:LCOU que, se os diversos
do que, a menos que tais em-I. . partidos concordarem com a

barques fossem suspensos, as I RlO, 16 (C. M.) -. O. sr. He- participação no govêrno, êle

N�ões Unidas se achavam raldo Pacheco de Oliveira, ex- acataria tal decisão. Consta
agora em posição de adotar ,cô�sul d? Brasil em Kobe e que também que ao conde Sforza
medidas tendentes a corrigir I vai servir, agora, em Valpa- seria oferecido o ministério das
essa situação. Observadores raiso, declarou á imprensa da Relações Exteriores. Acredita
autorizados são de opinião que capital bahiana que assistiu ao se que o representante dos co-

_...
a situação é grave, pois teriam bombardeio de Manilha e que munistas teria o posto de mi-

---

I sido conseguidas provas de que as autoridades japonesas o nistro do Interior, havendo, e11-

Ataques de 140O bom-bardeiros as !emess�s �e crO!�o turco ao �m�açaram, varias vezes, de tretanto, divergências nessse

.

RelCh - mdlspensavel no pro- fuzIlamento. I assunto.

do italianogovêrnotôrno

Nápoles. 1.6 (U. P.) - Bombardeiros Wellingtons e Libe
rators atacaram as comunicações nazistas da costa ocidental
da Itália, desde Livorno e San Stefano e Piombino. durante a

manhã de ontem. Informações autorizadas salientam que Q

ataque foi sumamente intenso, tendo sido efetuado por uns

1.400 bombardeiros, que investiram também contra as comu

'nícacões ferroviárias dos nazistas. Entre outros objetivos ata-
- cados figuram o aeródromo de Viterbo e as zonas de Certaldo

veggio, -Arrezzo e Cecína.

POR QUE se a rrisca r
a "surpresas" se há

.

uma maneira segura
de fazer bolos

fÔfOS!
� • MIICIOS!

Fase preliminar da invasão
•

Nova Iorque, 16 (D. P.) - O general Sewell, comentarista
militar britânico nos Estados Unidos, declarou; "A ofensiva
aérea aliada contra a Alemanha pode considerar-se como ten
do chegado à sua fase de assalto: mas a intensidade da batalha
sôbre a Alemanha e o Báltico revela o muito que é preciso
conseguir antes de estabelecer o domínio do Ar, preliminar in
dispensável à invasão".

A Bolívia e o Panamericanismo I

Nova Iorque, 16 (U. P.) -- Em sua mensagem, por moti
vo do transcurso do Dia Panamericano, o chefe do govêrno da

Bolívia, major Villaroel, cujas palavras foram irradiadas e

aquí ouvidas, disse o seguinte: "O exército boliviano fará ante

o mundo a adesão do nosso povo ao pacto das Nações Unidas
e Carta do Atlântico. A Bolívia está cumprindo, sem hesitações
os compromissos que assumiu para com a causa dos povos li
vres. Provada está perante o mundo a nossa adesão à causa

americana e é justo que da América esperamos um gesto de

compreensão a que simplesmente chamaremos justiça. Para

nós, panamericanismo constitue uma meta que o homem ame

ricano procura atingir para fazer do continente uma inexpug
nável fortaleza da liberdade e trabalho, um asilo para a cultu-l
ra e civilização ocidentais, que hoje parecem soçobrar. Dese

jamos uma sociedade solidária, sem menoscabo da dignidade
e soberania nacionais, igualdade de povos e raças. Desejamos
um continente de tracernídade e paz entre os povos que buscam
sua ventura".

.. Imagine a decepção dos seus ...

e a sua própria ... se o bôlo apa
rece mirrado e de mau aspecto e

sabor.i, Evi te êsre «desastre» usan

do o Composto «A PATROA,..
De textura finíssimá e isento de

umidade, o Composto «A PATROA,.
assegura bolos crescidos, macios,
de aparência convidativa e sabor
delicioso!

.

.

O Composto «A PATROA,. é
ótimo, também, para frituras leves
e digeríveis! Experimente êste ex

celente produto.
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COMPOSTO

Rolam os canbõrls ootre nuvens de p6 .

APabuittMoscou, 16 (D. P.) - A campanha na Criméia abeira-se
do fim. Enquanto a Sebastopol nazi agoniza, os russos avan

cam pelo litoral para Akkerrnan, a velha Ceínten Alhn do Rl1-
mãnia, que foi por' Hitler pl'oclamada "o ideal dos Estados sa

télites". Os canhões russos disparam sem cessar ao longo do
estuário do Dniester enquanto a aviação destrói as vias de re-

tirada em sucessivos ataques. Os canhões ru�sos, puxados porlviaturas a motor, avançam entre nuvens de pó alvo, que revela
1.'1, aproximação do verão.

.
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UM PRODUTO DA Swift do Brasil
J.W.T.

HÁ MAIS DE UM QUARTO DE SECUlO DISTRIBUIDORES MUNDIAIS o� PRÓDUTOS BRASIU;IROS
.
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ALVARO

Diárío Vespertino
o E S T A D O Precisa-se de uma esquadra...

Rio, (Por José Lara -

COPY-I gantes amarelos. Não tivesse
right da INTER-AMERICANA) Hirohito tanto reclamado a

- A arrogância é a caracteris- présença dos marinheiros de
tíca essencial dos totalitários. Tio Sam e êles estariam ainda
Isso, porém, não impede que na ilusão de ser o dono do Paci
êles sejam, às vezes de uma fico. O que agora se vê é que
ingenuidade de causar pena. estão invertidos os papéis. O

Ingenuidade ou estupidez. Ou almirante Nimitz, como outro
ambas as coisas. ra Diógenes, de lanternas à
Ainda está vivo na memória mão. anda a "caçar" as belo

do mundo o que sucedeu nas naves nipônicas. Não resta
Filipinas. Enquanto os envia- dúvida que o Sol Nascente es-

II dos de Hírohito a Washington tá entrando no.... minguante.
protestavam a Roosevelt o dese- O engraçado. agora, é que

Ano
No tntertor :

,jo do Japão, de viver em bôa Hitler, cuja esquadra está tam-

Semestr-e
Cr' 8�,�� : harmonia com os Estados Uni- bém agonizante, resolveu recla-

Tr+mestre
CrI �., dos, Pearí Harbor era atacada. mar uma cooperação mais ele-
CrI 5.00

-t' Embriagado pelos sucessos ini- tíva dos arianos amarelos.

'n I'
ciais, conseguidos pela traicão,

. n n c n. mediante eontráto Tóquio julgou haver derrota- Acossado" como se acha, em

do, definitivamente, os Estados todos os cantos, acha que Hi

Unidos. Na sua ingenuidade, ou rohito tem o dever de socorrê
I na sua estupidez, acreditou lo. Como se o Japão estivesse
I
que a pequena frota afundada em condições de prestar-lhe
fôsse a esquadra "yankee". auxílio!. .. Os almirantes Su

Viu-se, então, senhor absoluto! giyama e Nagana, porém, mais
do Pacífico e pos-se a gritar, os i realistas, acham (e o disseram)
quatro ventos, pela esquadra' que o Império não pode des-,de Tio Sam. I curar-se de sua própria defe-

� E tanto gritou que ela sur- sa, disvíando suas fôrças na-

InvasõO
I

giu. E surgiu feroz, mandando I vais e aéreas (que não são

mUi-I''para o fundo os melhores va- tas) para acudir o parceiro
Londres (B. N. S.) _ O cor- sos de guerra �o Mi.cado. Esta- germâni�o, cuja derrota, .lhes

respondente militar do "Time- mos, daqui, .a imaginar a cara parece. inevitável e proxrma.
sand Tide" escreve que a sim- de arrependimento dos arro-: Antes ISSO.

ples ameaça da invasão anglo- ----

americana tem sido um fator

RImportante para o desastre dos PADARIA O SMA»alemães na Ucrânia. Por mais .

«

importante que seja a frente sul A V 1 S O EMPREGADA �:�a ����sr� 'IBaixas totais
na Rússia - diz o correspori- Ao comércio, aos fregueses e ao público, em geral, o de uma empregada com prática ·.ngle sdente - os alemães têem ple- b sa

a aixo assinado, proprietário da Padaria Osmar, evlsa que de serviços de escritório e que I
na couciência de um fato es-

sencial: _ que essa frente não qualquer negócio do seu estabelecimento, -retetlvemente a saiba escrever à máquina. Pro ..

..lt b postas, p or cartas, dando refe Lond:-es, (U. P.) -� O sr.

é a única .uem a mais impor- compras, pagamen os OU co rancas, só será rências dirigitlas à caixa poso
Churchíll declarou, na Câmara

tante. "A 31 de março, come- reconhecido, quando -efetuado por êle, por sua espôsa, Eugênia tal n. 139. V :) dos Comuns que o total das

;1����,�)l1n��1�:��ae â�m a�a��i; Meiraf!:r�a�;prO�i�,alj�e�ed�:�rJ!Jh��4��mar, Oscar ou Osvaldo. "....
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11 d�lu��I�a:n�taeS VO�S�ifqlimucaa:téI!o�IO nBparI�Il·.tmiÔnerl.;rcaOos�pelo ocidente aumentou. O ini- . .

migo não tem ilusões sobre o FRANCISCO MEIRA. Perdeu-se. no trajeto do Cine I' anos de zuerra elevou-se a

assunto. A menos que possa in- �itz à Praça AG�túlio 'largas 19, 667.159 a�sim descriminados'
'1

um broche de onix e ouro lformato I '.
.

f igír uma derrota decisiva aos

O t'
·

t- I
À âncora] de qrande valor est.írno- 158.741 mortos, 78.204 desapa-

invasores no ocidente, e fazer BD I semi Ismo po Does tivo. Pede-ae , por obséquio, a quem recídos; 159.219 f e r i dos;
isto logo em seguida à invasão,

- .

o ex.;_controu. d;posit.á�lo ,nesta re- 270.935 prisioneiros. No mes-

a. guerra estará perdida para Rio (D. N.) - Não podia guerra. Ora, essa situação sem- �::!a��e.....::.e;.:!._g.."�:.:.:.::..c:��� mo período, as vitimas de ações
êle. Por êsse motivo, o inimigo ser mais desagradável a notícia pre manteve a população ju- E t'

.....

d I
de guerra, no seio da popula

retirou um número desconheci- de que, entre as fôrças pOlo-1 dáíca da Bielo-Rússia das pro-' S a a ven a ção civil, no Remo Unido, ele
do de divisões, que estão espa- nesas ora destacadas na Grã- víncias que a Polônia tomou a O «Restaurante Pérola», Para Ivaram-se ao total de 109.101

lh3;das err� toda a França e Bre�anh�, existe uma onda

delR�ssia
em !920 e ficaram de- mais informacões dirigir-se ao I pessoas, s�nro 49.730. m�rtos e

Países-Baixos, sendo que as antí-semísmo. O pequeno deba- pois constituindo o nucleo .

t"
. I

Q' 159:371 fendas hospitalizados.
melhoras ainda estão na Ale- te que, a êsse respeito, houve maior do que se denominava propne ano, n� �raç� .umze, i o pessoal da marinha mercan-

manha. O poder.io, aliado é na Câmara dos Comuns,. dei- Polônia O�'i�ntal, nas mais du-] n. 22. -- Flortanõpolls. Ite .em navios britânicos, sofreu
certamente forrnidável, e por xou provado que para malS de ras condições de descrírnína-

_ __ __ _ __ _ __ �.�� baixas num total de 30.314 ho-
isso o inimigo só poderá eco- seiscentos soldados poloneses ção racial. Por diversas vezes, V

.......

�d-�
...............

í���h�de Imens, dos quais 26.317 mortos
nomízar muíto pouco para sa- de origem judia desertaram já os relatórios da Liga das Na- eu em-se ferro o-alva ou presumidamente mortos e

crltícar na Rússia. Se pudesse das fileiras, não porque esti-' ções afirmaram que não havia, nizado de 2 m t s , de cobmpri_ 3.997 internados em países
eCOnOlll!��r ma�s, o ."débâcle" :vessem pl�o.curand? fugir ao na Europa, minoria mais ru- mento' por 1 de largura; e tam l_1,eutros. No total de mOl:t�s nas
da Ucrãnía tena sido menos dever militar, pOIS se acham demente e curelmente tratada e bém uma turbina de 6 cavalos forças armadas do Impeno
estrepitoso e não lhe dria custar decididos a cumpri-lo noutro governada do que a minoria de fôrça. Entender-se com o

1120.958 estavam incluidos em

umas 30 divisões". exército em que não a odiosa formada pela população judái- sr. Francis co Nappi, na rua \unidades do Reino Unido, in-
descriminação de raças, de que ca da Polônia Oriental. Deodoro, 15 v -3 clusive pessoal do ultramar
são vítimas. Esta guerra tem apresentado .,...._-: -_._.._-_w..-'.................,-..r........._,..,_ que nelas serviam, notadamen-
Os rumores de que, no seio grandes surpresas. Por certo, floz·lnhe·lra. Precisa-se de te vindos da Terra Nova e da

das fôrças polonesas, lavrava uma das maiores delas seria a \J . • uma na Pra- Rodesia. As mortes verificadas
o preconceito anti-semitica impermeabilidade da casta ça Perçira Oliveira, 18. 'nas fôrças de outras partes do
não são de hoje. As tropas de:;- militar polonesa às lições da

-

0'---(· S V-'O Impéri? compreendem 9.209 do
tacadas no Oriente Próximo fo- experiência e aos ideiais da de-

ere e �r. I" s ,Canada; 12.298 da Australia;
ram apontadas, há já bastante mocracia. .

Senhora de mela ldade� ,me· 5.522 da Nova Zelandia; 3.07
. tempo, como sofrendo os de.......-..-•• ................_...._•..-...._._••__"'

diante ordenado eonvenle��e, I
da África do Sul; 5.912 da Ín-

������������� leterios efeitos daquele precon- procur� uma casa de, f�mlha, dia, e 1.635 das Colonias.

Aos sofredores I ��topl!�Ol�an����;�:���s ��: ��;:�:;:d::·rvi�:mdoP������osd: -------....-.-.---..-.........--.....---- ..

Dra. L. GALHARDO-Ex-I ças polonesas, que se preparam
baleao. Trefere �a Serra o� no Não tenhas düvlda em de-

médica. do Centro Espírita' para combater o racista Hitler, Sql do Estado. .Informa�o�s, nuncillr um "qulnta-colnua�,
L C'd d A lo ódio racial encontra terreno por carta, a Mana daI Gloria, I'or mais que pareça teu aml-
UZ, a.rl a e e ·mor, co-

_ .

.

'd H
,..

L 11
�

t j
munica a. mudança do seu. proplclO ao seu desenvolvi- aveOl a erelllO uZ"s �o; uso merece na est IDa um

consult6rio para a R�a Bue. mento. v.-2 traidor da Pátria. (L. D. N.).

nos Aires, 220 - }O andar, Parece que o govêrno polo
Rio de Janeiro, onde pa.ssa a nês no exilio não pode estar
oferecer os seus préstimos. completamente alheio a êsse
Escreva detalhadamente � estado de coisas. Vários dos
nome, idada, endereço e en· elementos que o integram par
pelope selado para ares ticiparam da situação que irn

posta. perava na Polônia, antes da

Redação e Oficinas l
rua João Pinto n.') 13

T@.l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURA.S
Na Capital:

CrI
CrI
Cr'
Crt

Número avulso CrI

Ano 70,00
40,00
20.00
7,00
0,30

Semestre
Trímestre
Mês

Os orllrlna!II, mesmo Dilo pu
blicados, Dlo serão devolv:\.

dos.

A direçâo não se responsa
biliza' peI03 conceitos emítí
do.. no. Il'tigol ..sinada.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA
Cons.· Rua Nunes Machado
n. 7 -" (Edificio S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horos.

RAMOS
CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

INSíGNIAS

Homenageando os Heróis da nossa Força Aérea,
os fabricantes do Vinho Reconstituinte Silva

Araujo acabam de publicar, para distribuição
gratuita, um luxuoso folheto em oito côres, com
indicações detalhadas sôbre as insígnias, unifor
mes e distintivos da nossa gloriosa milícia do ar!

Peça ainda hoje o seu exemplar.

------------------��
I Aos Labs. SILVA ARAUJO ROUSSEL S. A:
I Caixa Postal 511 - Curltf ba
I
Peço en piar-me o folheto "A Nossa Aviação".

I
�."'I.--.. 1· 888" 2 .. �6 - 9

I Rua ........•.... __ __ . __ ...................•.•..• __ •.• _

: C,dade .....•.....•....•..•.. Estado .

A.Gi, �ETTINA"U
---------------.----------------------------------------------------

ue. D.N.S. N. 17. DE lU" -

o SEbão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci -\'. \VE1'ZE L lNDUST 1lI A L-.J() I NV rI_j LJ� (MMCll re.�iSI)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

,.'

s�SÃ��;RCêAt
Esp ECIAlIDADE
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ANIVERSARIOS
Decorre hoje o natalício da sra.

viuva Maria de Assiz.

r�� ll.,,�lIIftJ p'\1 'U.,� ERFEITOI

"�1; ��V�
�'r(l Produto científico paro embelezar os seios

Hormo Vivos n." I para os 8ei08 pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios grandes. volumosos.

Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança .

.I .,_da _ F1orianopolis na. FlIrmaci". Modorna.
Rau.liveirlJ e da Fb - Em Blumenau: Fermeoie»

Sanita" .. Odin - Em Itcriní: Farmacia Santa

r.r•• inh•.

Fazem anos boje:
a sro , Mimi Bosco Galliani;
a 51'0. Maria Martins da Silva;
o sr. Aristóteles Freitas;
o sr. prof. José Gonçalves;
o sr. João E. Machado;
o sr. Gercino dali Santos Botelho;
o sr. José Sebastião da Silva;
o jovem Arí Osvaldo Machado;
a menina Romilda Brisighelli ;
a menina Mânia, filha do sr.

prof. Fernandino Caldeira de An
drada.

o ESTADO .Esportivo
sóbre a realização de um amis
toso entre os ,dois clubes, em

Os VI jogos universitários
Rio - Os universitários bra

süeíros homenagearão este ano

c' Corpo Expedicionário Brasi
Camisas, Gravatas, Pij arne s Ieiro e o presidente Getúlio
Meiasdas melhores. pelos me Vargas, Justos motivos tive
Dores preços só na CASA MIS

ram os estudantes de todo .)

CILi\NEI\ - Rua Traiano. 12 Brasil solidarizando-se com as
�_..,.._._,.,___�" ..,._ .........M_ ........... _'""

E -d j c- fôrcas armadas TIO momento
squecl 05 OS pr n 1-

em-que patrícios nossos se PIO- Em virtude de não ter síd»

pios desta guerra! naram para seguir em defesa aprovado no prazo conccdíd :

Londres (Por Charles êla soberania da Pátria e L10 pelo Avaí, Américo, que já mi-

Sismondi - Exclusividade d?, :.;ontinente "\mericano. litou as cores do Figueirense,
�EC para. "O Estado") - �1l�'-1 Os Jogos Universitários Br :._ retornou, há dias, a São Paulo,'
to tem feito a propagand� 1111-- süeíros terão assim início, no onde, ao que nos informam, in
miga, examinando, fato.s lsol_5L- dia 18 do corrente, com brt- gressará num clube local.

dos para chegar a atirmaçao lhante solenidade a realizar-se
11•••••••••.,. .

de que os aliados estão esque- no estádio do Fluminense F C.
cendo vários

.

principios pelos O programa que e�tá sendo
quais iniciaram a presente C011- elaborado pelo Comité dír+geu
tenda. Entretanto nada conse-

te, em breves dias, dará urna
.

gU��11 os. nazistas, porquant? ,:1 visão exata e perfeita ela gran
umao ox

í

stente entre as Nações diosielade do certame. O esfcr
Unidas tem proporcionado aos

ço empreendido pelo presidon-
aliados todas as forrnul'as de d C B D U

.

ítá�e a . . _ _, unlverSI aI"_O

conciliacão para os problemas Af'on so Freire Ramos AcicJy
surgidos com o desenrolar da

ê seus diretores, tem sido no

guerra. Nenhum dos príncipíos sentido de reunir na capital da
pelos quais os aliados entren- República, mesmo com as difi-·I
taram o poderio militar do -uldades de transporte,' o maiorv
"eixo" foi esquecido e jamais número de atletas de todos os I
o será por que disso depende setores do Brasil. Êsse esforço Ia garantia da obtenção de uma teve o auxílio e a colaboraçã .

paz justa e duradoura, capaz entusiastica do sr. ministro da ;=��====��=���=�
de afastar da Humanidade os Guerra, concedendo permissão
sentimentos mesquinhos e me-

aos atletas convocados e alunos
nos nobre� que precipitam os do C. P. O. R., afim de que (IS

povos no caos d.a discordia e dai'mesmos participem dos rererí
guerra. IntranSigente na ma-l elos Jorros.
nutenção dos princípios de li-

o

__

berdade e soberania dos povos, O fiamengo esclarece
a Inglaterra despresando os

Rio 15 _ O Flamen0'0 ao

perigos de uma ::gressao ale-I contrârio do que foi no'Lciad-)
mã, quando o Reích secreta-

não enviou à F. M. F. protesto
mente havia preparado uma

alo-um contra a va.Iída.de do
- / q1.1I·na de zuerra capaz (1 e o

ma o. _ '.." prélio entre a sua equipe e a (b
arrazar o conÜ:l�nte, nao tJt:l- Botatozo nem tão pouco con-
beou enl prestícrIar a Polon ia o,

- .

, b.. tra a atuaçao do sr. F'erreíra
pelo ataque de que havia SIdo

r. .,

f
_emos.

vítima. Por êsses prmcipios, a..
O arêrnto da Gávea apenas

zem quasi cinco anos. �ue a, resol;eu colocar aquele yeter,t:
Inalaterra vem sacnfIcando .. .

o _ . n o JUIZ na sua "lista negr i
"

todos os seus filh�s" � n�? se-: para a presente temporada..

ria agora �ue � vítórta ja se
I

apl:esenta ínsoüsmavet, que. a
I Inapto O Juiz Rocha Dias

Gra-;Bretanha e os seus alla-I Rio 25 _ Além de Solon
dos fossem esquecer ?S sagra-I Ribeü:o que ainda não cum
dos motivos que origmaram :iI priu todas as exízêncías regu
atual conflagraçao entre as 11:3-

lamentares deixou de ent.ru r
ções livres .d? !l1undo e os des-

no sorteio'de domingo, o juiz
patas totalltarlOs. Antônio da Rocha Dias.

Blumenan.
Porém, estando o Ol ímpíco

comprometido, a partida será
efetuada em princípios (�2
maio.

Hão foi aceito

«Salão americano{(
Recentemente insta/ado

nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
já está funcionando o

" SALÃO lIMERICANO" ,

sito à rua Visconde de

Ouro Preto, n , 2 (ao lado
do "Belo Horizonte").

Preços módicos e

serviço garantido

Sto. Aniceto, Papa e Mártir

Dr. LAURO DAURA
SENHORA

participam a. seus parentes
e pessoas de suas relações

o nascimento de sua

primogênito

VERA-LÚCIA
Fpolis., 12-4-944.

o santo do

Os primeiros séculos da Igreja
católica não se caracterizam unica
mente pelas perseguições sangren
tas da parte dos imperadores ro

manos, mas. ainda, pelas lutas in
terior'es tanto mais perigosas por

que provinham dos heresias que
atacavam os mesmos fundamentos
da fé. No 2' século encontramos na

cátedra de S. Pedro um homem
talhado para fazer frente aos dois

inimigos. Era o gr�go Aniceto, o

12' Papa. Intrépido, não temia os I
esbirros e algozes dos ímperodcres t Jdotado de brilhante inteligência e

cheio de zêlo pela pureza da fé,
Conseguimos saber que o descobria e nniquilava as falsas

mesmo obteve do Departamen- doutrinas dos hereges; magnânimo
to Médico uma comunicação sabia poupar a pessoa do odver

considerando-o provisoríamen- SÚrio. Diferenças de somenos im-
portância não eram capazes de

te inapto para o exercício das perturbar as boas relações dos que
funções. defendiam opiniões contrárias às

I dele, como mostra o célebre exem-

O OI' p' t' I'nteressado pIo de S. Policarpo, a quem Ani-
Im ICO es a crto.a-pesar-de controversias, pediu

Informações colhidas pela celebrasse a S. Missa em seu' lugar.
nossa reportagem indicanl q l!(� distinção gue bem' demonstra a

O Olímpico (ex-B1umenaue -,- nobreza dêste Papa. Tendo gover·
.

l' - nado, durante onze anos, a Igreja.
se), lllteressou-se pe o conVhO I trccou a tiara papal com a corba
formulado pelo Paula Ramos, dos mártires.

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

médico graUs
Cr$ 1,00

�NVIE UM tRuZEIRO EH SÊLOS PARA O PORTE POSTAt

UZINA5 CI!IMICAS BRASILEIRAS L TOA
C.POItA�,1'I oJAIIOTICABAL ,sr.I.PAULO Crédito Mútuo P.redial

fãõ-â··fiíâiíé·iTIâ··_·-·�
Rio, (A. N.) - Afim-de

participarem na Conferência
'fnternacional do Trabalho, que
se instalará no dia 20 do eOl'··

rente em Filadélfia, seguiram
hoje, via a�l'ea, os seguintes
deleo'ados brasileiros: Luiz Au-

o

F'gusto Rego Monteiro, 101'a-

vanti Alonzo di Piero, Helv2-

cio Xavier Lopes, GHi1hern�(:
Vidal Leite Ribeiro, Dario Ma

tos Lima, Adílio Tostes Malta,
� s-ennora Berta Lutz.

Propr:etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muito s bonif; cações e

Tudo isto por apenas

�.._ � � ...

e

para os seus encantos!

• Sim! As unhas bem cuidadas são verdadeiras

jóias! Tornam os gestos aureolados de leveza e

graça. Sobretudo, definem a personalidade.
Porque são jóias pessoais, feitas para suas mãos!

Dê-lhes o carinho que merecem- Realce-lhes
a fidalguia do desenh o e a beleza do

colorido, envolvendo-as na magia do esmalte
CUTEX! De fácil aplicação, ° esmalte CUTEX

enseja uma perfeita manicure e permanece
fielmente ao serviço dos seus encantos

femininos. _. Experimente-o hoje!

ESMALTE '_(:UT�X �'"

i' ;

IJ

J.W.T.

- para a mantcura perfeita!

6 v.-2

dia

PURA VERDADE
No Brasil ainda não se apren·

deu a comer: abusa-se às refeiçees
de muito líquido, do sal. de comi
das pesadas, como a carne sêco , a

feijoada, de molhos picantes, de
doces, de pratos gordurosos. Tudo
a razer real. num clima como '0

nosso.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

SÓ na

I -a SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Ihelro da itustraçlloo ,,·cima. oftlrecar
lhe. etn lloIUàveI gesto, um oâlice do
excelente aperitivo KNOT, lemllnr
.., V Sia. de acrescentar, 80 agrade-
oe•• gentilem:ESTEE 1.411-
aE!'1 O I1EU APEí'UTIVO

I'nED/!ETO!

7tJi1E'KN0T.
(/tf PRO{)UTO DA KI10TS.A../ItO_ (011. e SE(jUROS

-.....,..- 1T1••'loí._ ..

COMPRAS E VENDAS
CASAS
Vendem-se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las, cópa cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00;
Tres na Rua Uruguay, de madei

ra, todas alugadas. terreno plano.
medindo 10x58 por Cr$ 20.000;00;
Uma na Rua Ouintino Bocaiuva

(João Pessôa) com 2 quartos, cozi
nha, sala., dispensa, varanda. me
dindo o terreno 8x30,50 por . . •

Cr$ 7.500,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
água, rneodindo. o terreno 30x12xl,5
por.Cr$ 12.00.0,00.
Urna na rua Almirante Alvim,

com 2 quartos, sala, dispensa, va

ronda etc.. terreno com 22xSO por
Cr$ 25.000,00,
Uma na Praça da Bandeira" com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei'
ro, cozinha.. Preço de venda Cr$
60.000.00.
Urna na rua Ouintino Bocaiuva

(Estreito) com sala, 3 quartos
etc. e terreno com 1l,l6x52i5 por
18.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Deodoro com terreno

de 10,25 metros de frente por 56 de
fundos por 80.000,00 cruzeiros,
Uma na rua Curitibanos. com 3

quartos. varanda, banheiro com

.água quente e fria etc" por Cr$
22,000,00.
Uma na rua Oswaldo Cruz (Es.

treito) 3 quartos, sala etc" terreno
com 16x32 por 16.000',00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas residenciaa) por Cr$
70.000,00.

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000,00;
Um na Avenida Mauro Ramos.

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12,000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, 10x32 por Cr$ 1.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

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

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

metros, vende-se também a me

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

Rua Deodoro 35.

PrestigIa o Govêrno e ••

classes armadas, - o. será.
um. "qllIDt.· eoIUDI.ta", (Lt
R.l.tb, .

-�-

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



d
1)

�:I
�r
pq

I

4 O ESTADe-Selunda·feira,l' d. A�rll ele 194A)
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INDICADOR MÉDICO
DR. ROLD10 CONSONI S a nu oenal

co N TEM
OITO ELEMENTOS T(JNlCOS:

ARSENIATO. VANADA
TO. FOSfOROS,CALCIO

ETC�
TONlCO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Oep.up.r.dol,
E,got.dol. Anêmico., Mãl.
que cri.m MagrcI, Crt.nç••
rsquíticlt, receb.rio I toni-
fic.çio gll.1 do or9.nitmo

co� o

S3 ngoe n 01
Lrc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

\f)lv)o1'llado peta Faculdade Nac. oe Mectcína da Un tver-sídade do Brasil)
..:X·lntento do ServIÇo de Cllnlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento da Saúde

I...JJI:-ilC.'\ MÉJJICil - Moléstias mternas de aunitos e er+ançae, COXSUL'I'ORIO
lO IUGSlilE:1H'.IA: Rua lfel1pe Sch1nidt li. 3S - 'rei. 812. ()OSS(;Jjl'1\S - nas 16 às 18.

Clp.tmG1.� G1DnAJ1 - lU/F,' ClHlJIWI.\ - 2\10Id,Sn.tS O.I'� i>K\'HOHI\8 - PAWl'Ot-l
Formado pela F'i\('Ui}.üa.de dJe Medicina da UnivE't":-:;1f1od'f; ele São Paulo, onde fo.l

r\.;;,:-;j,Slpnte POIt' \�áir�Q.S al10:S do Servjc;o Cj,l'úirgicü do Pror. Al ip io COtt"l''0ia Neto.
Cirlu'gJa rlo ostôrnago e vias bjüar:es. i.n:tesUnoS' delgado e g ros-.o, t lró íde, 1'111$,

p�·ó;,)L.atn. n.Pxigu, útero. ovárãos e tJ:0111p.as. Varícor-ele, bim'odelj'e, varizes e hérrria.
C0:\Sl.' I./l'���; Das 10 às J 2 horus. na Casa ele Sa;úlfl.e Sflo Sebastião: das 2 às

,j hora-s. ?J Rua Fel+pe Sehlnidr, 21 (altos da Crv.::a Paia i-cr) . 'I'el. 1.5!1S.
J1ESIDJ�:'\CIA: Rua E..,'tl'ves .Jún ior. 178; Tel. :'[7I).J

Divisão do Imposto de Renda
Delegncta Reglonal no Estarí o de SUlltíl ('atartuu

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ·:te ADerfelfi1Oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

l'ONSUVl'AS ._ Pela manhã; diariamente das 10 às 12 ha., à tarde, excepto aos

ú.bado., das '16,30 àR 18 horas - CONSU.LTÓRJO: ltua João 1'111'0 a. 7, ..obrado -

I"ol,e: 1.461 - �!lidêncla: Roa Presidente Contrnbo, �3,

DR. MARIO WENDHAUSEN

Curso de
matemetíca
('eRSO DE :VIATEM�TICA.

- Por Alg'acyr lUunllOz ltlaedel'
As sensíveis modificações

dos princípios pedagógicos, in
troduzidos pela "reforma Ca

panema" no ensino secundário
do País. evidentemente deter
minaram o aparecimento de
novos livros didáticos. ,

Entre êsses livros especiali
zados, merece- especial desta

que a série, "Curso de Matemá
tica", do Prof. Algacyr Munhoz
Maeder, da qual a Comp. ::\10-
lhoramentos de São Paulo já
publicou os volumes para a la.
2a e Ba série, respectivamente.
esperando editar também a 43

série, no segundo semestre do
corrente ano.

O autor realizou um traba
lho fecundo e meritório. Estilo

simples mas elegante, tratou
com grande atenção todos. os

pontos do programa oficial vi
gente, de modo claro e preciso.
A sua cuidadosa leitura dá,

desde logo, a impressão de que.
no gênero didático é uma série
interessante e original, consti
tuindo valiosa contribuição
para a eficiência do ensino da
Matemática, essa ciência cada
vez mais útil é necessária ao

homem moderno, pela multi
plicidade das suas aplícações
nos tempos agitados que vive
mos.

I Os livros trazem, a Dar da
matéria metótícaments expos

í ta, muitos desenhos, nrtída-
mente impressos, 111umeros

I exerCÍcios bem graduados, sem
pre com as resoluçÕ€s, além de
'outros, que servem para inte

I gra r as explicações, facilitan

I
do a compreensão de cada caso

, apresentado
I A obra do Prof. AIgacyr Mu
nhoz Maeder merece os aplau
sos de quantos têm a seu cargo
a nobre missão de ensinar
aquela disciplina,

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico·

logia. Matemática. Direito. En
genharia, Medicina, Topografia,
Cinematografia, Eletricidade,
Rádio. Navegação Marítima e

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

O.L. ROSA
Rua Deodor o. 33

."

EDITAL

De ordem do sr. Delegado Regional do Imposto de Renda
e para conhecimento dos interessados, faço público o segutnte:

10 - Até 30 de abril de cada ano, as pessôas físicas e jll
rídícas, por si ou por intermédios de representantes habilita

dos, são obrigadas a apresentar declarações de seus rendimen
tos. A presente exigência não se estende as pessôas físicas que
auferirem importância inferior a Cr$ 12.000,00 anuais.

2° - Depois de to de abril a declaração só será recebida
se ainda não tiver sido iniciado o processo de lançamento "ex··
officío" e medían te aplicação ao imposto calculado, da multa
de 10 j�-.

.

I ;1° - As pessôas jurídicas instruirão suas declarações com

os seguintes documentos:

a) Cópia do balanço compreensivo de doze meses de ope
rações, encenado em qualquer data do ano civil que
anteceder imediatamente ao exercício financeiro em

que o imposto for devido;
h) Cópia da demonstração da conta de lucros e perdas:
c ) Demonstrativo da conta de despesas gerais, por natu

reza de gastos;
d) Demonstração da conta de mercadorias, fabricação

ou produção, conforme se trate de comércio, Indústr-ia
ou agricultura;

e) Relação discriminativa dos créditos considerados in
cobráveis e debatidos a conta de previsão ou lucros e

perdas;
4° - Os balanços, demonstrações da conta de lucros e

perdas, extratos, dicríminações de contas e lançamentos e

quaisquer outros documentos de contabilidade, deverão ser as

sinados por atuários, peritos contadores, contadores ou guar
da-livros legalmente registrados com indicação do número do
respectivos registro. Assinará também o-titular da firma ou um

dos sócios.
5° - A repartições pagadoras federais, estaduais, muni

cipais, os departamentos e entidades autárquicas e paraestá
tais, não poderão pàgar vencimentos depois de 30 de abril, aos
funcionários e militares que recebam vencimentos superíores
a Cr$ 12.00n,00 anuais, sem que estes exibam o recibo de eutre

ga de declaração de rendimentos.
6° - As pessôas físicas e jurídicas são obrigadas a enviar

a esta repartição, até 30 de abril, informações sôbre os rendi
mentos pagos ou creditados no ano anterior, com indicação da
natureza das respectivas importâncias e dos nomes e endereços
das pessôas que os receberam. (�u::tndo os rendimentos se refe
rirem a residentes no estrangeiro, o informante mencionará
essa circunstância.

7° - As autoridades superiores do Exército, da Marinha,
da Aeronáutica e das Policias, bem como os diretores ou chefes
de repartições ou entidades autárquicas e paraestatais, deve
rão remeter até 30 de abril, informações sôbre os rendimentos

pagos a seus subordinados ou a terceiros, no ano anterior.
8° - Nas declarações físicas, deverá constar a profissão

e nas jurídicas, nas "indicações quanto aos sócios", nomes, re
sidências, capital registrado, lucros creditados aos sócios, re

tiradas, etc. As declarações tanto físicas como jurídicas, devem
ser preenchidas com letra perfeitamente legível e de preferên
cia à máquina, assim corno os documentos que as acompanham.

Delegacia Regional do Imposto de Renda.

Florianópolis, 13 de abril de 1944.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente' do Professor Sanson do R-io de Janelro.

CONSm:rAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde, das 3 às 6.
Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

008 Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CUNICA M!DICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO; Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40{)

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
nESIDBNCJA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

MACHADO & CIA .

Agência. e Representações em Geral
Matriz: Floria.n6polis
Ruo loão Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cl'esciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edil.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS"
Aqente. nos principais municipiol

�Q S.tq.dp .

Hill'o](]o Lnz
Chefe ela Se. rrr.

----------------------------

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO
Méd-ico - chefe do Serviço de Sífms do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS -- RAIOS INFaA-VEHMELHOS E ULTHA-VlOLETAS

COl'\S'CLTAS: das 3 ÚS 6 h. - H.. Felipe Schruidt, 46
H.ES.: H.. Joinvile, 4i - FO.:\'E HH8

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

CLJ:'I'ICA UE OLHOS - OF\'Jl)()S - .NARIZ -- GARGAN'l'.'\

DR. SAVAS LACERDA
1llJ:'!YJ1emo de Serviço <lo Professor Leóllidas j<'errelra e ex-estagtárto doe servteoe

tI.ti dr. GabrIel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

(DIploma de habilrtaçâo do Conselho Nacional de Oftahmo log la)

eb ...t" rto ser vtco de Oftalmologia do Departameuto de Saúde e Hospital de CtU1dadf'

COS�nJl'OHlO: Rna Felipe Rchnüdt., 8. Fone. 1.259 - CONSUUr.o\s: Das 2,30

:1\8 \} horns dA tarde - RESIJ)ÍJ:�'iCIA: R. ('ollselheiro �Infl'a, ";"; - FLORIANóPOLIS.

I

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipa.l
lil..pectalfsUl em Qloléllttu de tenbO:llU - fi do Serviço de Clínica Cirúrgica

,Partoe. Q cargo do Prof. Castro Araujo
AvrA CIRURGIA ABDOMlNi1.L: ....tO· do Rio de Janeiro,
rnallo, TerncuIa. titero, ovários, apêndice, V tas urinárias - Opeu.côes
tlUllOl'.,." etc. - C�RURGIA PLASTICA t Consult: Vitor Meireles, 28.
00 PIilR1NIl0 - Hérnia... bldroeeJe, y& Atende diariamente às 11.30 h•. e,

t1coeele. Tratamento I!IBm dor e operaçAo à tarde, das 16 N. em diante

cte .H.,Dlorroidee e varlzelJ - Fracturas: Resid: VidaI Rámos, 66.

aparelbÓe ;le l!;êe!lO. Opéra nOll 1I011llltaitt Fone 1067.
de Florlan6poÜ& (Ausente até (Omeço �e Maio)

Praça Pereira ti OU'felra, 10. FOlle, 1.009.

lIor'rlo: O.,. H .. 10 bor.., diariamente. --,-------------

ÍlELENA CRAVES SOUSA D�: AU�U� ROTOL�
Medico - Clr1lrfllO - PU'telro

RA 10 S X
Moderna e possante íO:Halação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estôroagfl, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Plllmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Scbmid�
Das 9 às 12 hrs" e das 14 às 17 hn

Telefone 1.475

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

fi'",rmaflo pela Un1versldade de Genebra

Com prátiea nos hospítats eurepeus

Cl1rli{�a médica em geral, pediatria, dcen

ças do sistema aervoso, aparelho geníto
urmlirlo do homem e da mulher

".t!lte. 1'éenlco: DR. PAULO 'l'AVARIilR

CUr80 de Radiologia ClInlca com o dr.

Manoel de Abreu campanarlo (SAo Pau

lo'j. Especializado em HJ,glene e Saúde

Pública, pela trntverstdade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Ralo X - Electro

MNiogratia clíníca - MetaboUsmo ba

sal - Sondagem Duodenal - GabinetE'

d4! fisioterapia - Laboratórlo de micros

c.opla e anáUse clinica. - Rua Fernando

M.achad·o. 8, Fone 1.19õ. - FlorIanópolis.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

Dr. LAURO DAURA

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

UIR E ftRMAZEM
..

(,',..urlla e Orwpedla. CUnica e lJlrlIrCta

eto wrax. Partoa e doeDçalI de eeJthora••

CONSULTÓRIO: R. loã.o Pinto 7 Did·
f.uunente dl1ll 16 às 17 horlUl. RESIDllN·

CU,: AID;liM:D'fl Alvim, 86. Fone 7lil.

DR. SAULO RAMOS

JlNFJllRMlilmA OB8Tft8lCA
(Parteira)

Plplomad. pela Hatern.ltlad.
de .lI'Iortan6polte

&tende �a4oe a q.alQ."
bora

""liça da Bandeira. II - .ob.

I .& II tlao Larao 13 de Ilalo)
.�.�-------------------------

DR. REMIGIO
CLtNICA M.1DICA

MolfstIas internas. de Senhoras e Crl

wç&s em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"'el1pe ·Schmldt - Edlf!clo Amélia Neto

J'(}ne 1592,9 à8 12 ! 14 às 17 horas. RE-

SID1l:NCTA: J Largo Benjamin
CO�'\Itcll'lt,. �

fiJspedalista em Doenças de Seuho-

1'''", - Vias Urinárias.
Curso de especialízacao de Gineco

logia (doenças de Senhoras) (;0111 o

Professor Moraes ele Barros, ela Fa

culdade de �ledieina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

clr-úrgrco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero,« ovários.

trompas. etc.r.
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todo!' os dis

túrbios ela menstruação e da esterttí
uade.

Tratamento moderno da blenorrn

g'ia agl11Ja e cl'ôui(�a, em a,moos os

sexos, por processos moder'D os sob

conu-ôle endosc6pico - Uretroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Residência

<SobradO).
Rua Tiradentes 7

Rua V, Me:reles, 11 Unl[NT[
PETISCOS - RolI-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame � Peixe frito, etc. etc.

DR. GUERREIRO DA' FOXSECA
MÉDICO

Clinica. de Adultos e Crianças
Dôénçns da Péle - Itoencns Vellél'enR

eONSULrróRJO -- Rua Felipe Schmidt 34
HORÁRIO - Das 2 às 5 horas

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

Reiniciará sua clínica em fins de abril

LYRI, BORGES & CIA.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações m6dicas. e vera corno é
ioci! transformar seu prédio velho em uma cons

tru.ção moderna, mediante urna entrada pequena.
Compra. vendo e admiz;tistração de im6veis.

Ruo Felipe Schmidt na 44 - FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADo-Segunda"felra 11 ele Abril d� '944 5

•

�C!i�a�!�Spap'a��.d'�· J�!e!i�!.,n��,stL��t�a�i� I JA lút8 DI!l _

honesto, rendoso e poucas horas de trabalho por semana. POde) ugoes aVia
ser exercido por pessoas ativas, srs. ou moças, sem prejuizo de Londres,' (U. P.) - O co

outras ocupações. Trata-se de uma tradicional Cia. de crédito munícado do Q. G. de Tito in
e originais planos de amparo à eco,,omia� Peça urgentemente forma que tropas "partísans

"

info rmações sem cornpr cmisso, para «CIA. BRASILEIRA •. ocuparam a cidade de Tomini-
Caixa Postal 1.696 - SÃO PAULO. ka, bem como as aldeias de

Plavno e Markvakni, a 115 mi
lhas a léste de Seravejo, captu
rando ainda Stolac, a seis mi
lhas ao sul. Acrescenta que as

fôrças alemãs receberam re

f'orços de tanques e aviões, quo
foràm também distribuidos às
tropas eslovenas. .os guerr l-

l lhe íros admitiram que a ofen
siva alemã em três dias resul
tou na recaptura de Podravs
ka e Galtina, situadas a 125
milhas ao sul de Belgrado.

Não ha necessidade. mi
nha Senhora. de cada mês
ler sé te dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ós suas alegrias. Si a Senho-
10 sófre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regulador. tônico.
onti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe lará recuperar
anos de vida.

I

�i) exército americano ouve as

; opiniões de seus soldados
Washington, março - (In- Não ha razão para um soldado

ter-Americana) As lições se envergonhar de ter medo.

aprendidas nos campos de ba- Soldados que lutaram brava

talhas, inclusive os erros e as 'mente não se envergonham de

novas idéias, são constante- I confessar que ficaram ame

mente enviados ao Departa- drontados ao entrarem na prí
menta de Guerra pelos comba- meíra batalha.
tentes americanos, desde os "O ponto importante é que
soldados rasos aos generais. todos os soldados devem apren-
As informações e sugestões der tudo o que êles necessitam Iassim recebidas são divulgadas Isabel', afim de que o trabalho

Inas publicações do Departa-' de seu cérebro no campo de

menta de Guerra para uso dos 11 batalha seja reduzido ao mi-

soldados. nimo; as reações automáticas, IDe um soldado de infantaria. disciplinadas aos problemas,
que lutou na Sicília veiu o se-I dos campos de batalha devem

guinte conselho: "Não fique. ser a regra.
parado a ilhar para o céu. Vá-I "Num campo de batalha o

rias vezes, acrescenta o mesmo ,peior elemento é a exaustão

soldado, "os aviões alemães nervosa e mental. Não se pode
fingiam que estavam envolvi- I ter um repouso real sob o fogo

Idos em violentas batalhas aé- inimigo. E a capacidade para
reas afim de atrair a atenção suportar êsse esforço é mais
das' fôrças de terra. Depois, importante do que todos os co

mergulhavam e metralhavam nhecimentos do mundo".
nossos soldados". l De um soldado veterano da
As advertências contra as guerra nas "jungles" do Pací

armadilhas inimigas se repe-, fico, veiu mais êsse aviso aos

tem constantemente. Essas ar-' soldados inexperientes:
madilhas são- explosivos ocul-] "A ação agressiva é necessá
tos em objetos às vezes aparen- ria. Nunca se deve relaxar a

temente inofensivos, que são pressão. Nas patrulhas nas

abandonados pelo inimigo. Um i "[ungles", o brilho de uma su

relatório procedente da Sicília! perfície metálica, por menor

nos conta a história de um re- que seja, de uma fivela de cín
volver alemão "Luger" que fô- turão ou de um relogio, deve
ra deixado sôbre uma mesa. ser evitado. Um relogio de mos

Um soldado apanhou o revel- trador luminoso pode ser um

ver e guardou-o. Mais tarde, a verdadeiro perigo. A prática de
arma explodiu matando dois muitos soldados de andarem
soldados e ferindo 14 outros. nús da cintura para cima é
De outra feita, na Sicília, os igualmente um convite ao pe-,

alemães abandonaram um de rigo. Qualquer ruido, conversa I
seus tanques com o motor ain- : em voz alta ou uma tosse, deve
da ligado. Quando os soldados. ser tratado como a maior de
tentaram desligar o motor, o todas as ameaças".
tanque explodiu. I Tirando proveito dessas
Um coronel de infantaria, idéias e sugestões daqueles que

que também lutou na Sicília, I têm experiência de combate,
fez a seguinte advertência: "O o exército americano reajusta
medo é normal. Mas o medo constantemente seus métodos
de ter medo é o maior obstá- de treinamento e táticas, afim
culo que têm a vencer numa de mante-los sempre moder

batalha os soldados novatos. nisados.

'.': .

•

�

FORMULA

-

••• para o cuidado adequado do chassis'

AGORA, que seu carro, ou caminhão, ou ônibus, não
pode ser substituido tão cedo, o sr. deve cuidar

mais atentamente do chassis de seu veículo, observando
as seguintes recomendações:

• Lubrificação completa em cada J .600 quilômetros.
• Re_visão periódica das molas, jumelos e amortecedores.
• Verificação semestral do estado dos freios.

Essas providencias redundarão em marcha mais confor
tavel, segura e econômica para seu carro. Para tal obter,

• procure o seu Revendedor Essa

que está perfeitamente aparelhado,
pois dispõe de Essolube, da Lubri
ficação Essa Verificada e muitos
ou tros prod utos e serviços vitais
para o bom funcionamento e a

vida longa de seu carro.

STANDARD Oll (OMPANY OF BRAZIL

Fabrican te e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscado8, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai':ltes. que recebe diretamente das

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

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

f:�I'_iP.tílllmiJl'l!;lllt_Ç"� ���� o Reporter Esso, diariamente, pelas estccêes . Nacional do Rio.
Record, .de São Paulo; Jnconfídencia de M. Gerois, Belo H�';zont.;.

Farroupilha, de Porto Alegre; e Radio Clube de Pernambuco, de Recif•.

•

FIDEINE BERGAMO
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o funcio
namento geral do organismo. Portanto, quem usar Fideine
Bergamo , adquirirá um grande bem: - o fígado volta à
sua função normal, o estômago, os intestinos, todos os

órgãos ganharão equilíbrio salutar. Tratamento indicado
na icterícia. Deparece por completo a auto-intoxicação.

Em sua farmácia, ou C� Postal. 1.861
SÃO PAULO

TAQUICiRAFIA úRATIS
POR CORRESPONDÊNCIA

Para difusão do único mé
todo brasileiro, a Associação
Taquigráfica Paulista ensina
grQtuitam�nte. .Informações:
- Prof. Paulo Gonçalves, - RuCl
7 de Setembro. 101. 1· andar.

Rio de JClneiro.

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO UUS
Hoje e amanhA serA a lIua preferida

Uro,.. ..clODaho e eetran&,elras - Homeopatias - Perh.ru .......

Artlco. de borracba.
Gar....u.- a n;ata observãncía no receltll.tt1D m6cltoo.

PREÇOS MóDICOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Exército, o povo e a guerra Os alemães rendem-se em grupos
, Moscou, 16 (U. P.) - Os que borda os contrafortes dos

O momento atual ..• O es'orç� de Gu&rra e 0, crime de negligência de alguns ..• Importantíssima "ta�k�" do geral., TOlbukhinlTauris e conduz diretamente a

entrevista do general Outra à PRESS P"ARGA. apríovionados apos o a,:,atr:�o Sebastopol. A estrada referida
esmagando pequenas reSlS ,(:)11-

f
. .

t
.

t
.

. ,

Rio, (PRESS PARGA): - pactos e nas alianças, deixou vesse o impecill!o d� guer.r::'v cias. Restam aos alemães as
01 Ir:.. elra:ner: e doml.n�da. ",?:s

O general Eurico Gaspar Du-Io Exército desarmado, olvidan- para uma solução mais satts-
áauas do Mar Negro para o

alemaes vao ficando divididos e

tra, ministro da Guerra, em do-se de que a produção em fatória, enfim abalando a 110S- "Dunkerque" que seJ.s cornan- rendem-se aos grupos num
entrevista concedida à PRE}SS massa não se improvisa sa l'esislên�i� �loral, em van-

dantes preparam. Travou-se on-Ilamentável espetáculo' de co-
PARGA, com exclusividade fl.,- deve ser perenemente cuidada, tagem do mmugo, que .reco-Item furiosa batalha na estrada lhortes desalentadas '

caba de fazer importantíssimas desde os dias felizes da paz. menda aos seus agente� diretos I
.

declarações sobre a situação A mística da Linha- Maginot ou indiretos: - h(lesmt('!?:rar.
\ Irmandade do Senhor Jesus dos Pnacional, palavras que dizem era a única cousa que impunha esmígalhar f-l 3I)0(11't'('e1' toda a assos

da posição das nossas classes alguma confiança e seguranca mntérla sólida (la �a.ção ínímf-] e Hosp"ltal de Carl·dadearmadas em face do momento ao povo dividido pelas mais gn ",
muudíal. diversas ideologias. A desconfiança entre as Na-
Recebendo em seu gabinete Grande deveria ter sido a cões Amerieanas e a desunião

em audiência especial, nosso confusão, porque a França qua- �ntre os homens de autoridade
redator escritor Ramayana d,� si não resistiu. do mesmo País são os traba

Chevalier, o chefe do Exercito
disse, textualmente:

" O Exército é parte inte

grante do povo, e por isso a

companha todas as variações
ele força e fraqueza que este

experimentar. Pode um povo
rico possuir um Exercito bem

aparelhado e vistoso, porém,
se não estiver dotado de agru
ras duma luta impiedosa, ja
mais poder-se-á afirmar que o

seu Exercito está preparado

pa�� � ;����'a'e revelha a defi- Cem mil cruzeiros para °a noiva
nição - o Exercito é a Nação ::<�:,':,.:Zti'fi1;m �elém,. 16 (�'. N.) - Os [or- referido marinheiro foi cha-
em Armas, fórmula bem stgni- 4, ,.,::,: .. ·

.. :'::·::·:?t?::;·!·'�r nais locais noticiam, com a me-I mado a outra parte pois
�;�a.�lv��l���;a��a�s��r���ãO d� I , . .' �t::;')::::d:J�;��::':::::; �e���prt��a���o g:;�i���e��� �Xi;i��e�nfe�tr��ti��rt���i��ali�
povo: .sem. escoll:a en�re todos

I
A guerra é 11m elemeut� H.M- lhos mais desejados por �<jne�lnorte-americano, que, de.passalou um seguro de cem mil

os validos, deverão sair o� ele: ficant�..: Quando .o 1ll111UgO les cüntr� os ql��IS prepar amos I, gem por �quí, se :;poixonara raense avisando-a de que permentes formadores �as Forças
I transpoe

as tronteíras de U11t, nossAas armas. lenhamos con-
por uma Jovem paraense, dela I dêrã o noivo, mas êste lhe

Armadas, O povo alem de for- I País, à sombra da mesma Ban- tra e�es todas j1S �autelas. ! ficando noivo. Aconteceu que, I deíxára o prêmio de cem mil
neeel'. o� _elemento� _para a

I' deira' reunern-se os filho� .d�s-I .

Alem de tu:lo l�SO, dev_e�1�s I quando menos se esperava, o

,.cruzeiros,constttuição do ExercIto deve- te, esquecendo-se das qmzll1!13, fIcar atentos C01Ül a os apr 0\

el-I _

rá ma_ntê-lo e d?t�-lo de tOd�s·e divergências políttcas, dian:G' tadores da �u:rra, contra aque- E' embaixada !EvaeuacãOos meios necessarros, lmra que do alarme angustioso - na .les que encar am a luta llefan-,
I . �

êle c:.um�ra�. da melhor �1al�ei- Pátria em �)erigo. Não) 110m e; ela que depri�e a r:umallida�lQ I ,Bogotá, 16 (U. P) - O go.-·adml-Ifl-dara, as missoes que lhe sao im- tempo para ISSO, por uma falsa; como um m,PI? par a obtenção vemo da Colornbia resolveu I

postas na paz e na guerra. compreensão de todos, grandes I de bon� :1:goclOS. Neste tral�Z(), elevar à categoria de embaixa-I Londres 15 (U P) OsF'acíl tem sido ao Exército, eram as barreiras existentes

I
o sacritfcío deve ser ?oletlvo! da a legação que vinha man- alemães 'resol �

,

d itírapós a campanha magnificente entre os franceses, de modo e todos devem ter em mira urna tendo em Londres. O ernbaixa- que os seu Idades a �I IIde ?lavo Bllac, mercê da, dedi- que nem o flagélo, da guerr'.l.jÚniCa caus� - trabalhar.' hO-:d?r coloI?,?i�no, jUl:to ao g�_lde evacuarsS��fe�o;�l ea��o��
,

caçao com que se empenhou teve forças para uni-los. nesta � ef1cazmente, pai a que I verno bntamco, sera o sr. JaI- I
sia que OS russos h'

na atreta, dar aos que labutam O exemplo citado é uma ll- o Brasí l possa saldar seus com-Ime Jaramillo Arango. cêl:ca de 72 h _ oc�p�ra� a

nas casernas, ele todas as côres cão. Bebamo-lhe ávidamentc prornissos c-om honra e galhar-I _ . emissora de Beorl�s. egun. 0t a,. 1 d
> " ,. Estao Juncadas de r 1m os naZIS as

e procedenclas, a canç� ,'8 os ensinamentos, derrubando úla .

.' • I _ acabaram de com letal' _

l)ela medida salutar e all�c1'.t todos os obstáculos e as c1L- Rt'!}ol'tng't'JII l�nstrndíl II. ()S1 cadaveres cuação das referid�s .

d � ev�não muito bem eompreenc1lrl" senções que diYide1l1 e apartanl GeJ1�r�1 Eul'lcO Gaspar DU-l Moscou, 16 (D. P.) - O emissora germânica c�ã� es� _

do Sorteio Militar, uma eons·· os brasileiros dignos des�e tra, lnIl1lstro ela Guena,
.
(',on- maior "bolsão" alemão na Cri- trou em detalhes mas c -tciêneia brasileira, capaz de co- nome, para que juntos, irma- cedencl,o ao )'ec�ator de ':P�e83 méia se encontra em Sebasto- mente quis infor�ar ueeI �s

loear a Pátria �cima, de tnd), nados, somando seus. esforço», Parga'. ,sua ImportantlsSll11:J
I
paI, .9.ue �s fôrças aéreas r�s- russos acabaram agora�e ani

aeima dos seus mteresses pe�- possamos luta..r de 1m1 fOl'nUl�., entreVIsta. I sas Ja estao atacando e cUJas quilar os soldados nazista cer
soais da família e ,do cla�, a.eJ.- e maneiras, afim de desa�rOJ:- �.._._.---_......-----..,. vias d� acesso es�ão junc8:das cados, fiá três dias, nos s�tores
ma mesmo dos seus propr103 tal' a nossa Bandeir;1 hUl1ll1ha,. Homenagem de cadaveers do eIXO e eqmpa- de Sinferopol e Feodosia
sacrifícios· e sofrjmentos. da e preparar o progresso rápi- mentos destruídos.

.

da� ql!��:�:� !il�S e����l��Ç;� dOdl�1��1Ç::t'O atual ainda não da 8.8.C. Bung----âiô-w-.-J ������a:t::h:I�:�d5
Um povo fraco jamais terá um permite divisar claro e bem de- Rio, 16 (C, M,) - Em sua

v d b 1, •
" I. • ,-

B - '1 en e·se um ( unga ow», na rua L d 16 O 1
.

Exerelto forte. E, aSSIm, B;S �S-jfinido o honzonte do futuro
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Devendo pro ce der-ae o 2 de Maio, p roxt rno futuro,
à eleição das dignida des que terão de servir no b ren io
de 1944 a 1946, de acordo com os artigos 21 e 23 do
compromisso, convido os irmãos da atual Mesa Admi·
rris t.r-o t ivo e os qu e em qualquer tempo ocuparam car

gos de dignidades e consultores, paro comparecerem no
Consistório desta Irmandade e Hospital, no rderido dia
2 de Maio, às 17 horas, afim de se proceder àquela
eleição, sendo permitido aos irmãos, que não puderem
comporecer, remeterem à Provedoria suas listas dentro
de envelopes fechados e 9ssinados.

Consistório, 15 de Abril de 1944.
, JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário,

5 v . alto 1

ELEICÃO

rONICO CAPILAR

POR EXCH ��(IA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


