
São tremendos os bombarde
.

..

�ONDRES, 17 (U. P.) --- FOI TREMENDAMENTE DEVASTADOR o ATAQUE DESFECHADO ONTEM À NOITE,
nUDAPESTE� PELAS FÔRÇAS AÉREAS NORTE-AMERICANAS. A EMISSORA DE RERLIM INFORMOU QUE TAMBÉM FO
RAM BOMBARDEADAS A CIDADE PORTUÁRIA DE CONSTANZA� NA RUMÁNIA, OS ENTRONCAMENTOS DE BRASOV E
TURNU-SEVERIN TAMBÉM NA RUMANIA, OS AERóDROMOS DE BELGRADO E OUTROS OBJETIVOS MILITARES DA

JUGOESLAVIA. DESSES ATAQUES DEIXARAM DE REGRESSAR AS SUAS BASES TREZE APARELHOS ALIADOS.
---= -

ft invasão está próxima!
O Londres, 18 (U. P.) - A Rádio France em transmissão ao

.

, povo francês, informou que "a hora do levante nacional está
próxima". É dever de todos os franceses estar a postos, afim
de tomar parte na insurreição nacional. Deveis escolher entre
isso e a deportação pelos alemães. Os que hoje combatem se-

rão os prilneiros a encontrar seus lares libertados. Logo pode
reis sair elos bosques, granjas, enconderijos e cavernas para
intervir na libertação da pátira.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis- Terça-feira, 18 de Abril de 1944 _I ���087 Quase
-----

Anzio, 18 (Robert Vermillion, [nazis, bem como tropas cxpe-

a li' h f 1- d l em dezemb o
da U. P.) - Os angtoameríca- rimentadas, muitas das quais

eman a ez ges oes e pa r nos estão ha quase 3 meses em chegaram ultimamente em lan-
r

'A11�io. Hoje suas posições são chões de desembarque. Essas

Londres, 17 (U. PJ _ A Ale- .à defesa comum de ambos os ma!s fortes que ,�Ul/1:� .._. �)esa- tropas estão sendo levadas a

manha fez gestões de paz, jun- �mães: 10 evacuação de todas as
I países. Na opinião do "Daily pareceu qua�queL P;)�;d.JlILdade reforçar a primeira linha, e11-

to às Nações Unidas, em de-jregíões e países ocupados pela Mail", essa gestão de paz jun- d� os alemae� l�nGare!n� os quanto o alto comando aliado

zembro passado, como meio de

I'
Alemanha inclusive o proteto- to à Grã-Bretanha e Estados a�lados ao ma�. O:::. alel}la�� es- prepara grande ofensiva.

introduzir uma cunha entre a rado da Checoeslováquia; 2° Unidos foi a maior tentativa tao na defen�lya num perrme- O poderio aliado aumenta
União Soviética e a Grã-Beta- abandono, pela Alemanha, de até hoje feita pela Alemanha tro de 40 q�lll�metros. e. o co- constantemente. Os soldados
nha e os Estados Unidos. As I todas as suas reinvidicações para introduzir uma cunha en- ma�do nazi ve-se obrigado a estão ansiosos por combater e

condições foram apresentadas I coloniais; 30 dissolução das tôr- tre os angle-amertcanos e a �celtar 9 fat.o consun;�t�o �

da tal fato anima os comandan

por intemédio do ministro ale- ças navais germânicas; 4° a União Soviética. Contudo, os l�stalaçao ayada. As LOIFa� do tes, pois denota elevado moral.

mão em Bucareste, barão von marinha mercante do Reich planos nazistas fracassararr:., I general Clark, ter:' supe�J.o:lda- A situação na cabeça-de-ponte
Killinger, que apresentou oito continuaria existindo, mas na devido ao grande desenvolvi- d!......��;t!���_:::�_.��..;.:...� mudou muito. As patrulhas no

pontos de paz aos governos de base de acordos com a Grã-Bre- mento da guerra na frente

B t-d �"::�!2-�-�-i�!�.....s;.:::e_:_-:::!�
Washinton e Londres. Essa sen- 'Ganha e os aliados; 5° abolição oriental, onde os russos qbtíve- a I os OS
sacional informação foi trans- da progaganda nazista; 6° a ram grandes vitórias que aba- _ '" _ Sofia, Belgrado e
mitida de Istabul para a capí- ,Alemanha entraria em acôrdo laram gravem.ente o ,rest�nte DlpODICOS outros objetivos
tal britânica pelo correspon- '?om .os �lia�o,s no que s� refe.1'<; moral dos l_1azlstas. Alem dISSO,! N�a Delhi, 18 (U. P.) - Os Nápoles, 18 (U. P.) _:_ Pode-
dente do Daily Mail" naquela a aVl�çao CIvIl; ,'70 o l_{elch �l�- o ,prosseg�lmento dos ataques I britânicos infligiram pesada rosas formações aéreas de bom
cidade. Segundo o correspon- solveria a sua ferça ael�ea míli- aereos assmalou de forma cla-,derrota aos japoneses em nu- bardeiros pesados atacaram
dente Noel Monks, do "Daily �ar; 8° a Alemanha dispor-se- l'� a vontade anglo�norte-ame-Imerosos pontos de Kohima e ao ontem as instalações rerroviá
Mail", foram os seguintes os! la a mau_ter sempre consultas ricana de prosseguir l�tando longo da estrada de Dinapur, rias de Sofia e.Belgrado. A ca-

pontos apresentados pelos ale- com a Gra-Bretanha referentes contra a Alemanha naZIsta. O comunicado oficial inter- pítal búlgara foi atacada pelas
-

.. •

I
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d
mam que o número de baixas "Fortalezas Voadoras" enquan-

Bi)'elo -PoIJ" e foi Os prlSlon�lros a emaes Dao compreen em entre os nip�micos é
_ mui�o to os Libertad�res s� encarre-

elevado. Das mformaçoes dís- garam da capital jugoeslava.

t d Moscou, 18 (U. P.) - A aviação russa atacou o porto de poníveis até o momento, depre- É esta a primeira vez em quere oma a Sebastopol, afundando vários transportes carregados de tropas ende-se que os britânicos, de- os aliados atacaram Belgrado
q ue pl'ocurav�ll1 fugir. Os prisioneiros, em longas filas _que re-I pois de se retira�'e� d�s pon- I

em c�jos arredo�·es. consegui-
Londres, 17 (U. P.) - G:uer .. cordam Estalíngrado, marcham atoreloados, como se nao com- itos avançados próximos a íron- ram VIsar duas fabncas de ma

ril�eiros [ugoeslavos e nazistas 11ll';endessem o que, sl,lC:d�. Alguns ?.?ntam que os generais ale- tei!a da Birmânia lançaram terial de aviação. Na zona do
estao empenhados em san- maes e rumerios tem fugido de aVIa0, abandonando as tropas dois noderosos contra-ata- Canal da Mancha foram tam
grentos co�bates na pr,ovín- à sua sorte. Muitos nazis haviam abandonado armas, capotes, ques nos dois extremos do bém atacados os �bjetivos mi
da de Sandjak. O comunicado botas e as máscaras, para facilitar a fuga. Outros afirmam que

I
"front", derrotando comple- litares de Calais onde os na

do mar�chal Tito �dmitE' que unidades inteiras perderam toda comunicação com o Estado tamente o inimigo que amea- zistas instalara� os baluartes
os alemae�. conseg�llrarn recon-j Maior. Rumo a Sebastopol, os tanks esmagam e aniquilam mi-Içava a ferrovia de Assam a centrais do sistema defensivo
quístar Bijelo-Polje, depois �e

Ilhares
de inimigos, metralhando os que fogem. '

. Bengala. com que esperam conter a in-
cruenta luta em que 0:3 naZ1S- vasão. .

�i:'�fn�:�i.:;1��!��r��,Não querem outro ataque alemão em 1965 Foi descàrregado
.

fe?S desfechados pela aVlaça,o! Londres, 18 (U. P.) _ Um culos e que a estrada direta lo contrário, transfere tropas A�antos, I,? (C" M.) :- O g?
a�lada ,contra. Impo�antes r?Sl- . artigo do comentarista russo: nem sempre é a mais curta. do ocidente. Entre os prisioneí-

ve �? de Sa�. Pa 1l�,. co:n ;:- fi:
çoes, na Jugoeslavía facllIt,a: I Ehrenburg, em periódico edi-I "Por vezes faremos alto, mas 1'OS há muitos que em janeiro niall�ade de bar�,ntlI o J�b,.ste
ram, de forma destacada, a" tado pela embaixada russa, diz; voltaremos a caminhar. Não estavam na Riviera ou na J:�re-

c m.ct;tto do mer\.-a�o lllte��:.o,
operações de <?fen.siva e dE:�C�-1 que o Exército russo não só li- queremos mais terra, nem gló- tanha, E Hitler retira tropas ?:�OlblU a expo:-���a(�<.., de "fel:Ja� .

siva do.s guerrilheiros do nHüe-lberta cidades e regiões mas ria vã, 1914 e 1941 nos deram da Dinamarca, da Noruega .. O i)",::a ? estrangeIr.L; �,m �o_J�,e.chal Tito. "marcha diretamente para o
I
o bastante. Não desejamos que I Exército russo está abrindo t:�nc� d�S��. ml.�dl�:a, f,tV�:r�_.

Só t coração da Alemanha". Mais os teutos nos ataquem nova- a estrada rumo à Alema�1ha. .ado a g.llC� ma l c e r�:lC.O� ra a
adiante diz que rumenos e:mente em 1965. Hitler não está! Esta estrada é para si e �ara r.L�u o descarregal:1en�,o de OhO

malarla
r húngaros são pequenos obstá- retirando fôrças do oriente. Pe-I seu amigos." mll.sacas desse produto de mYl

Rio, 18 (A, N.) � O governo
.

naVIO surto no porto de Santos.
tomou importantes medidas

A· d
.A

0' I·
;. _.

f".relativamente à quinina, aten- 10 a o governo I a laDO PrOlecso de I mes
dendo a que seu estoque no O Instituto Brasil-Estados
Bl'asil é pequeno e tende a di- Nápoles, 17 (U. P.) - O marechal Badoglio iniciou 3,S Unídos, fará, realizar, para
minuir cada vez mais, pois e11- conferências individuqJs com os representantes dos seis pal'ti- seus associados, ho;e, às 4,30

quanto prosseguir a guerta dos que integram a Junta. Segundo informações fidedignas, o e 7,30 horas, sessões cinema-
não poderemos impOl'tá-la de marechal Badoglio está tratando de ver com os dirigentes dos tográficas, com a apresenta-
parte alguma. Por determina- partidos da Junta como s'erá a representação, dos mesmos no ção do seguinte programa:
ção do o'ovêrno, só as especiali- novo govêrno. Acredita-se que surgirão várias divergências A) Notícias do Dia n. 12.
dades ;ontra a malária pode- entre os partidos da Junta quanto à divisão dos diferentes mí- B) Balas para o inimigo.
rão levar quinina, isto, é a qui- nistérios, esperando-se, contudo, que a situação ficará comple- C) Mestres -da Música, n. ti.
nina do Brasil, enquanto per- tamente resolvida nos próximos dias, D) Alfabeto Mágico.
durar a guerra, só poderá ser

aplicada em preparados �uí
micos-farmacêuticos destma
dos especialmente à malária,

Ano XXIX três meses em Anzio

IMINENTE A QUEDA DE SEBASTOPOL
S ,. B I d Moscou, 17 (U. P.) - Os fugir por via marítima. Reve- russos foram detidos. Outros
O Ia e e gra o tanques soviéticos estão irrom- lau-se também oficialmente despachos soviéticos acrescen-

Nápoles, 18 (U. P.) - Pode- pendo através das fortes dpfesas que quase todos os aeródromos tam que, nos nove dias de ofen
rosas forças aéreas aliadas nazistas em torno de Sebasto- situados na zona de Sebastopol siva na Criméia, já foraIT). ani
atacaram hoje as instalações pol, as quais não conseguem já se encontram em poder dos quilados 30 mil soldados nazis-
ferroviárias de Sofia e Belgra- .

.

t· ,
'

t d t russos, que conseguiram des-
do. res�� 1.1 ao lmpe o os

_

a aques truil' 28 máquinas durante um tas e capturados .outros 4Õ mil;.
, sovIetIco�. .

Informaçoes de ataque contra um campo de o gue perfaz a cIfra. de 70 mil
Napoles, 18 (U. P.) - li. Moscou mdlcam que os ca- . - .

t N
. baIxas para os nazistas Deve-

, "t d b b 'd' d - aVlacao nq_zls a. os meIOS '"
.

pIOpOSl o o 0111 al elO e. nhoes de grande alcance e a b
'.

f d . d·t se acreditar que ainda existem\BelOTado hOJ'e efetllado a' I • -

d U
.-

S ·ét·
em m orma os acre 1 a-se ,.

.

b , CI0S-' aVIaçao a mao ov� Ica es- vanos milhares de combaten-
centa-se se� esta a primeira V:7, I tão atacando de forma intensa ser iminente a quéda de Sebas- tes germânicos cercados e
que a calPltal da Jugoeslávla a zona do porto de Sebastopol, topaI embora o comunicado de ameaçados de destruição a me
foi atacada pela aviação alia-Ipara impedir que os restos das guerra do Alto-Comando ale- nos que resqlvam depor as ar..
da. patidas fôrças nazistas postO�m mão tepha declarado que os mv,lil.

'

-

,_ �"."

Violento tufão
Atlanta, 18 (U. P.) - Bata

lhões de socorro trabalham
ativamente para dar refúgio
e outros auxílios às vítimas do
recente tufão que caiu sôbre

a Georo'ia e a Caroli-na do Sul.
O viole�to ciclone feriu mais
300 pessôas e matou ,outras
39. Os danos causados a pro
priedade somam �ári�s cente

;nas ct.e milhares de çl,Qlares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••aL'MI
«muro das lamentações» nazistas
Londres, (Por Jan Bolsen - precisão a promessa de Chur

Exclusividade do CEC para "O chill quando asseverou que os

Estado") - Berlim, a grande impiedosos golpes nazistas con

cidade alemã, capital e orgulho tra Londres, Conventry e ou

do Grande Reich de Hitler" tras cidades britanícas, seriam
transformou-se agora no "mu-] devolvidos- com juros aos crimi-
1'0 das Iamentações" nazistas.lnosos de Berlim. A cruel rea-
Berlim, a cidade inatacavel -

lidade da guerra aerea já en
segundo Goebbels em 1940 -

1 B '1' t 1 aran-I passa os seus4 momentos mais vo ve� er im e o_e as as b

apremiantes de toda a história �es. c:�dades 3:lemas .. �enh�.m�
1

-

� 'b' "

.

d Ber tugírá ao castigo por regosijar-

I'·'
a ema . ...,0 1e as rumas e 1-

1940 1 desmorona-Um choram hoje as suas ma- se em . pe o
.

g'u�s os grandes lideres nazis- menta dos.monumentos brita
.

debaixo dos terronstastas que impotentemente vêm a
nICaS

.

� .

sua cidade predileta ser redu- bombardeios nazistas. As la-

zida a um montão fumegante I·.nentações nazistas continua
de escombros e ferros retorci- rão até que o nazismo e os seus

dos sob a ação severa e vínga-j idealizadores sejam expulsos do
dora da aviacão britânica e convivia da sociedade cívílísa
aliada. Berlim' está no momen- da. Nenhum apelo será atendi
to recebendo os golpes de re- do, parta de onde partir. Con
presalia enviados por Londres. tinúa de pé o sábio proverbio:
Realizou-se com matemática. "--Quem com ferro fére ..."

Balanças Para Pesar Pessoas
e Para Uso Doméstico

.�.�f2:�_;;���
H--__----('.....d3-_

o estigma nazista
atravessará os
seculos
Londres -- (Por Charles Sís

mondi - Exclusividade do
CEC para "O Estado"). - A
aviltante mácula deixada no

mundo pela marcha nazista
desde setembro de 1939 jamais
se apagará da memória de to
dos os povos livres. Os episódios
dantescos representados pelo
nazismo no mundo atual vive
rão por todo o sempre, uma de
monstracão dolorosa da mons

truosidade a que chegam cer-
!.---------------..-----:

Broche de ourotos indivíduos cegados pela sê- Roma refu'gl·o dos anti· crl·sta-os Perdeu-se, no trajeto do Cinede do poder e pela fome dedO-,
-

Ritz à Praça Getúlio Vargas 19,mínío. O estig;na nazista atra- Nova Iorque _ (Pelo Conde ja hoje servindo de refugio aos um broche de ônix e ouro [formato
C los como um - ô.ncero.] de qrande valor estima-vessara OS,' se u

, Nicola Fíorenze _ Exclusívída- vandalos alemaes que procu-t I d tivo, Pede-se, por obséquio, a quemeXemplO, .a _pos erre a e'. par�, I de do CEC para "O Estado") - ram dentro dos seus muros es- o encontrou, depositá-lo nesta re-
que as g�Iaçoe� futuras se ter-

I Parece verdadeiro paradoxo capar ao castigo que lhes pre- daçõo, que será gratificado 5 v.4
n,em mais prevIdeÍ:�e;;. <', Pnrec8.- : que Roma tão vilmente ultraja- param os exércitos britânicos e

�..r"""",......... - -.

vIdas. contra as, ameaça", ,�,e. da pelos nazistas, quer em suas aliados, Não obstante todos os Está à vendaP?stel'lores tl_r�m.as. O sacrrn- raizes politicas e religiosas, esforços que os aliados dispen-
O ({Restaurante Pérola». ParaClO do povo britânico � de to��s quer no- seu proprio povo este-. dem no sentido de não destruir

aqueles povos que hoje sacrítí-, . _._- Ia capital romana parece fóra de mais informações, dirigir-se ao
cam tudo quanto possuem pa- duvida o seu desmoronamento proprietário, na praça üutnze,
ra garantir a, vitória da Iíber- II.ItrOlfO . pois é viavel que os nazistas s� n. 22. __ Florianópolis.dad�, lembrar� para sempre as

'!'I��'(JQ""VI,·J,.O' �r/I
entrincherem dentro da Cida-I V .• 4gloriosas reaçoes de uma gera- "V· ��V de Eterna na esperança de es- i

...........,..,...,;o_,._........................................._.,.�

ção que tudo imolou em defesa capar à irremedíavel sorte que Vendem-se 1 tacho dr
de princípios dos quais depen- Ib/�O os espera, Os nazistas estão a-

,

ferro galva
dem primordialmente todos os SORfl/�' cumulando crimes sobre cri- nizado, de 2 rnts. de cornprr-
sentimentos de uma coletivída- mes no seu momentaneo domí- menta por 1 de largura; e tarn
de. A história nos repete dia- nio da Europa, Os chefes nazi- bém ,uma t urbma de 6 cavalos
riamente as sinistras emprei- facistas não recuarão diante de de força, Ente n de rvse com o

tadas dos vándalos e dos hu- '

qualquer atentado pois não sr , Francisco N appi, na rui'

nos, quando séculos atraz de- ignoram que a menor pena a �J�.��..:.................-_�}predavam todos os antigos mo- sofrerem depois da guerra se-

G
•

h· P' dd lt de cí
.

OZIU eira.· umreaCl,SnBa-sepraCnumentos e cui ura e e CIVl- rá a de morte. Cabe pois aos
Iização, também hoje repetem- seus auxiliares, ao povo que os

ça Pereira Oliveira, 18,se êsses covardes atentados rodeia e aos legitimas patriotascontra a civilização e não me- impedir a consumação de maio-
nos certo é que, os mesmo se- res crimes dos que agora já fa-
rão lembrados com mais '; lgor ram cometido em nome de
dos que os da antiguidade, uma ordem que envergonha a
quando ainda era admitida humanidade e que contraria to-
grande parte daquela cruelda- das as leis humanas e cristãs.
de á fatores de ignorância. de Mesmo porque contrariando os
carência das leis e desgovernos diabólicos planos de Hitler, es-
generalizados. É por esse moti- tarão credenciando-se a mere-
vo que os responsáveis ppla cer a comiseração o perdão dos
atual catastl'ofe, jamais de,s-

povos livres. Por outro lado a
cansarão mesmo depois de Um sorriso radiante, isto é, sua passividade frente a tão
mortos, quandó. a huniani.dade dentes brancos e lindos-é monstruosos crimes acarretará
inteira lembl'ar-se-à com horror uma flexada de Cupido. a sua propl'ia condenação jun-dos tristes dias de ascf'ndência Mantenha-os impecáveis com tamente com aqueles que ini-
nazista na Europa, Kolynos. Limpa, refresca e ciaram a politica da violencia e
........,. - - .....,..,."...

dá esplendor. da barbarie,
-t>,
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Redação e OfiC1nM à
rua João Pinto n.? 13
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t4.SS1NATURAS
Na Capital:

An-o Cri 70,00
Semestre Cri 40.00
Trimestre Cri 20.00
MÊ's Cri 7,00
Número Ivulso ' Cri 0.30

No tntertor:
Ano Cri 80,00
Sernestr e CrI .5,00
Trirnf'�tr. CrI 25.00

(J

Mod. 3105
A mais prática balança paro
11110 doméstico. (Em vórias cores.)

Mod. 3201

BALANÇAS PARA
PESAR PESSOAS

Capacidade, 120 q/s.
Precisão de 50 grs.
Com escola métrica.

()� f1rllljnllj�. mesmo Dilo pn
blicados. Dia serão devolvI.

dos,

Ao dlrt'çào 080 se responsa
bi liza pelos conceito! emiti
dos nos artigo. assinado.

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

Sensibilidade máxima e precl
são absoluta.

* •

espinhas e suor excessivo

Outros afamados produtos COSMOPfillTll:
Aparelhos su n i t

á rioa em (''''TU <'''.111,,1-
tad" * Fogõe" * \.!Ileet:dol'e" * 'ál
"fulas Auln.u).[tticas pura d o s ..�trg-a
M_e1ais para água.

mediante
modele

Produto da Metalúrgica Paulista- S,A, Rua- Sapucaia
452 -, S. P.

I I1MPREIlADA Casa comer-
n U cial precisa

Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS, Fabri

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

Farmácia
na rua Conselheiro Mafra. n. 45. - Fone 1642.

de uma empregada com prática
de serviços de escr ir ór io e que
saiba escrever à máquina. Pro
postas, por cartas, dando fere
rências, dirigidas à caixa pos
tal n. 139. V 4

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

logia. Matemática, Direito, En

genhari8, Medicina. Topografia,
Cinerna t cgr afia, Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

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

O. L. ROSJ\
Rua Decdolo. 33

2U.

Perco a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Pôde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um módtco da Ca!ifornia que atende

.s ICstrêtas de Cinema de Hollywood
rescobriu um método seguro e novo

; .ara reduzir o excesso de gordura
intíestétíca. Esta descoberta chamada
Forlnode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. C0l11eCe a r.:'er
der peso na prírneíra semana e nl�1l10s
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastühas
3 vezes por dia. Formôde estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
""ormode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode, hoje mesmo,. en;
qualquer' farmácia. A nossa garantia e

a sua maior proteção.
Distr, S. I. P. Caixa Postal 3786 - lia
Venda sob prescrição médicaOferece servicos

r a maior organização no

gênero nesta capital)

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Senhora de me ia idade, me

diante ordenado conveniente,
procura uma casa de família,
para ajudar. Tem prática de
costura, serviços domésticos c

bal cão. Trefere na Serra ou no

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

5 v,�3

Móveis
Comprar, vender ou alugar

56 na

A SERVIDORA I
._......._.._,._-. ...,.....-----..-.............................

Bungalow
Vende-se un'l «bungalow>l. na rua

Germano Wendhausen, 58. Trator
na ruo Uruguai, 25, com Nicanor
Cardoso. 8 v.-3

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Ru. Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrei. a domicíli.

"A 8:U1delt'a Nacional quando em prés
posição ,l.orizontal, e h'á ao centl'o da
testa da coluna, se �oJada; ii direita da
testa da coluna. se houver outl'a bandel·
ru; à fl'eflte e ao cefltl'O da testa da co

IUlla, dois metros adiante da linha peJu
demais formadas, se concorrerem trêll
"" mais halldelras". CDooreto-l"j n. 4.:145.

"4' Crediária Para-Todos"!

I

�
!

�--�-'-._.,_�--
.

O distinto público) de Florianópolis faça·nos
uma vlSlta 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. homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuos.
Temos secção especializada para conh cção de luxo, sob*medida.

Para-Todos» --
.
Rua relipe Schmidt, 38-Esqulna Gerônlmo Coelho--·Telefone: 1595

míras,
NOTE BEM:

(,A Crediária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVE.RSARIOS
A srita. Zita Flores, filha do

nosso diretor, completa hoje mais

Federaça-O Catarl·nense de Desportos i �eas��l��ad�, ��t;�O��I����é��nto�
.

preparadores, para dirigir os
....:c,- ..!.._ ensaios da seleção catarmense, Fazem aDOS boje:NOTA OFlt.AL N. 4/44 o que o fez com geral agrado

I
A ari ;o, Ivone Marinho. Ferreiro,

para O público esportivo barrí- fil�a do sr. Manoel Marinho Fer·A Diretoria da F. C. D., em N. Marcílio D.ias da L. E. V. 1.
ga-verde. Nesse magno certa- relr'C,ll,; a Rute Pereira de Campossessão realizada no dia 13 de para o Palme,lras E. C. da ,L .. J:. me nacional, a seleção eatarl-l Lo�oTr e�pôsa do sr. Alvaro Camabril, resolven: D. (p��s.e n. 236 - tornar par- nense consegl;iu duas vitórias pos L�bo, do a}t;> comérci� local;1 ° - aprovar a ata da sess"w te paI tu esta data). consecutivas sobre a represen _, a sz-ito . Eui-íd ice Co r-ne iro da

an terior; 4\) -- tornar público que, a
t

-
.' I Cunha Luz, filha do sr. prof. Edu-

. - .

V I
acao goiana.

I d P Luz'2° - deferir os seguintes pe- Assocl�ç',ao Esportí vl1: do :; li) Seria uma perda bastante r ara °sra: Alci�oé de Oliveira Dias,d ídos de registo: do Itajaí, tendo em vista a De-
lamentável a salda de Magr.o 'espôsa do prof. Vilmar OrlandoN° 2.671 à 2.673 - Ftlismino liberação n. 20-43, do Conselho
do conjunto "azurra ", que tem: Dias;

..Maf'ra, Nicolau Jansen Jr. lo' Nacional ele Desportos, passou no arande "eutraíneur" a suai o sr-. Edgar Sc�,:,e,der, f�gur.a.deIlão Teófilo Dencher pelo Am '_ [l denominar-se Liga Esportí- esperança para os futuros em .. , d�lstaq�e no cerico-ro esporbvo jorri-

d It
. ,

• IVlense,rica F. C. - Liga Riosulense, va do Vale o �Ja.l. bates, pois, segundo êle próprio I a srita. Zilá Nicolich da Silva.N° 2.674 à 2.684 - Sebast.iâ: 5° - tornar público qu.e, Ü,;).I- nos decla.rou que estava dispas.Garcia, Manoel Luiz Olegário do o amador Amauri Piazera, to a abandonar o clube Ü1,oTC:.-
Filho, I-Iercílio Simão, Antônio registado pelo América F. C., e1:1

sando no futeból gaúcho.
to

Deringer, Heinz Jocobsen, Ha .. Liga Joinvilense ele Desportos ° Avaí não deverá permitirTO Kretzschmar, Lauro Peretn solicitado transferência l�ara o
a saída de Magno pois êle rede Jesús, Ângelo Cé, Hélio Luz, Caxias F. C. ela mesl�la LI1?a, _e, presenta o baluarte mais seguEdmundo Franciosi e Arísteu o clube de ol'i?em feIto. objeção 1'0 para o progresso do futebólXavier Neves - pelo Duque de à transterêncía req�lenda, al ,- ilhéu.

Caxias - Liga Riosulense. gando ter o refendo amado]'
N° 2.685 - Arnoldo Orubba assinado Inscrícão pelo citado Bráulio Silveira

pelo S. C. Cruzeiro do Sul América F. C., para o, Campec- ° esquadrão elo Avaí está de
Liga Joinvilense. nato de 1944; e, � Liga. Join�i- festas hoje. É que assinala aN° 2.686 - Emanuel Pereira lense sub�letldo a consideração passagem do aniversário na.ca
elo América F. C. - Liga Riq-l desta Entidade, o senhor Pr� ..

lício do seu impetuoso "center-sulense. sidente, à vista do p�recer emi- torward " Bráulio, uma dasN° 2.687 à 2.690 - Valdern i .. : tido, exarou .0 segumte el�Sp? -

mais vigorosas figuras do c.:�-
1'0 Gil Ferreira, Antônio Cé,. cho: "A lei ele trans�erell('\� nárlo futebolístico catarinenso.
José B. da Cunha Jr. e João: de atletas, em seu, art.igo 7, No Campeonato Brasileiro
Luquíní - pelo S. C. Concór-' pennit: a transferenc�a �entr:: de,1\l�teból do ano passado,dia - Liga Rlosulense. I de uma, mesma Fede�aç�o, ,,�·IBrauho comandou a ofenSI�3,N° 2.691 à 2.692 - Otto MO'I :ll:la pala outra a���claç,ao,..",1"1 catarinense com uma atuaçãonlch e Herberto Parucker pelo jeitando-se l1:0 estàgto previsto. 'digna de encômios no prélioGlória F. C. - Liga Joinvilen-: f) atleta. registrado por um c1u-! contra a seleção de Goiás, em Da firma O. L. Rosa, distribui.,

d I t O "el dora das publicações da Cio. Edi-se. I be, po. e,. a qua quer emp , ," .'
que vencemos duas vezes con--

tora Leitura, do Rio, recebemos oN° 2 693 - Andréas Probst transfendo, tenha ou nao to- secutivas. oferta do n. 16 da revista «Lei-- S. C.' Concórdia da Liga Rio .. lmado parte em jogos oficiais, Suas mais explendidas "per- tura». Trata-se de uma bem cri-l i Ião podendo, entretanto, par- formances" Iorarn nos dois entada publicação, qne apresento
su ense.

,. f - tí . d 1111 mesmo CamI)eO" I variada crítica literária e farta3° - tornar público que c- I icipar e 1
"matches" travados contra :J. _

b iblí Tt
.

d Ina associ'L
.

Informaçao I logra ICO.Iam concedidas· as seguintr�s na o por maIS : u -

América, de Joinvile, nas quais Agradecidos.transferências: lção (�1° ---: artlgo_17) ..Ora,_0 o Avaí venceu pelos "scores" --
_

Augustinho Vieira, do G. :-;,).1 fato de ter SIdo ele ll1SCfltO nao de 14x3 e 9x4. Nessas duas pe-Olímpio, da L. B. D. para o E. \ o obriga a p�rmanec�r .no ela- lejas, Bráulio marcou nada VENDEM-SEc. Tupí da Liga JoinvilenSi" be, tanto maIS ql�e, SI tlV:l� t_o- menos de 11 tentos.
(passe n. 243 - podendo to-! mado parte em. J?gos oflcla�s, ° "Es-tado Esportivo" eu:,,
mal' parte jogos oficiais parLcl' pode ser transfer�clo, l1la� �l�O primenta-o afetuosamente, a l
dia 16 de maio de 1944). tomar parte em Jogos ofICIal'; 1nejando-lhe muitas feUcidadc'-
Emílio Ambrósio Lopes, do por out:'o c11:1b_e. Cl�mpre nob!]'

em 'sua brilhante e vitoriosa
Caxias F. C. da L. J. D. para o II que, a ll1scnçaod e "eAfetuadJ,> carreira.
Palmeiras E. C., da L. B. D., p�l'a ter. o a�la 01'. cone 1··

(passe 11. 235 - podendo tomar çao d: )og.o . Con�ed�-se n, Nova aquísição dopãrte joO'os oficiais partir do I (ransferencIa requer:d� .

Figueirensedia 19' d� maio de 1944). ,I (Continua no proXlmo nú-
Desde o dia 12 do correnteNildo Teixeira de Melo do C ,mero). mês que se acha nesta Capital

.,...-�.�._. .:-_._._._·�-�w ·_·.._·",. ... ·_·_..,. o "player" santista Arnaldo
dica as suas horas de lazer Jorge (China): ex-defensor rioO Bocaiuva comemorará I exercitando como diI:etor-té�-1 qU�dr� de aspIrante do A. 1\.

O seu aniversário. " Co nico, a juventude nonanoPoll-1 Portt�guesa e, Jabaqu�ra.° "E. C. Bocalll;a , d,�'J:,2 I tana no manejo da pelota, cO;'ll C�llla, sel� expen,�lentad,)capital, comem�rara no PI OXt-.
o unico ideal ele engrandecer no esquadrao de aço , e cas_omo dia 8. de n;a!o futuro, o �e,l j Santa Catarina no cenário <>'0-11. agrade ao� paredros do alvl"

sexto a11lversano de fundaç�? portivo do Brasil.
.

l:egr?, sera contratado para de
com uma grande <tarde espoItI- Em fazendo esta nota, o "Es- fende-lo no corrente ano, !l1.
va 1:0 estádio da. F. 9· D.. "tado" esportivo, faz votos de posiç�o ,de m�ia-esq��rc1a. , IDIzer o que fOi o BOCalllV?: que o "Bocaiuva" alcance.j ? EHtado esportlvo, sau�[.1no esporte varzeano e amacb-

O'l'andioSb sucesso na sua tarde· o Jovem e destacado futebolul'ista da ?apital nestes_ seis �n,� �sportiya de maio próximo qUé ,ta. pl1:ulistano, �ugurando feliZde vida. e consa que nao .esta, a<, tão justamente merece. estadla entre nos.
alcance do crol.ista, pOIS, toda

Florianópolis, conhece a sua

tnijetória.
Citemos por exemplo, vários

"cracks" que hoje brilham no Informações que nos chegam
('en:�rio esportivo catal'inel1Se, �dianta!? ."q_u.e o, c�ntrato elo
que ele lá sairam para ingressa t' eo�ch F. elIx .lVIda",llo tCOl11, J

no profissionalismo ilhéu, tais Aval tenmna all1 a es ,e mes.

lomo Adolfinho, o "keepe!'" I Durante o longo perI�do em

:naravilha do Estado, Djal�a, q.ue. prep�,rou o e,�quad�ao pro
o sempre lembrado zagueIro,! flsslOnal azur.ra ,M�gno sem

que eletrizava a as?istê�cia I �)]'e .soube deSlllcum�ll'-se C�l�lcom suas jogadas magIstraIs,. t�
. JustIça, zelo e hones.tldade, V11··

PADARIAque Deus levou-o para si, am-
I tudes que bem exprImem e sa-

"

bos defensores do Avaí, cam- lientaI:1 o seu g�'ande amOr pe-
peão estadual de 1943. lo conjunto ava�a�o.
Atualmente, o "Bocaiuva" St� Dand,?? ma�m�o ela sua

exercita com uma plêiade de eompe�encIa proflss�on�J, lVIa�
'jovens, que no futuro serão 0:3 no mUlto teu: conrtnbUlc�o para
"ases" do futeból catarinensf'. fazer d� AV�1 o que_ hOJe l'ea�-Todos os sucessos do queri- mente P: bl-campe�o catan
do "Bocaiuva" são devidos a nense e um elos maIores grô
cooperação, o �ntusiasmo e o mios. profissionais do sul dr)
cavalheirismo do destacado es- BrasIl.
portista conterrâneo sr. Agapi - Quando, POI: o�asião do Calll
to Veloso, que a par com os peonato Brasll�ll'O. de Futebol
�t"nlS :;j.fafel'es hurocráUOO$1 dl�" de 1943, O antlgo Jogador \'l�

Segundo consta nos meil'f.
esportivos da cidade o clube do
sr. (}rlando Scarpelli, excursio
l,irá no próximo domingo a

Blull1enau, aOllde enfrentará ._.__-_-_...-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_� ...
'

um clube de alta categoria :r: a I �ornprar na CASA M.ISCEzona do Vale do Itajaí.
.

LANEA 'é sa ber econc rnlzar.

o contrato de Magno
termina este mês

O Figueirense excursionará
a Blumenau

t 6 v.-3
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I COMPRAS E VENDAS

I C��j�m_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 Quintino Bocaiuva

5 v.1 �h!� s=f��ôcll�;:=a� ��;:���. c:!:
SIMPLES E' MELHOR dindo o terreno 8x30,50 por ...

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

tos, cozinha, sala, dispensa; bôa
água. medindo o terreno 30x12x1,5
por Cr$ 12.000,00.
Uma na rua Almirante Alvim,

com 2 quartos, sala, dispensa, va'«8818-O americanoC( ronda etc'.. terreno com 22x50 por
I Cr$ 25.000,00.
t Uma na Praça da Bandeira, comRecentemente instaladO dois pavimentos,3 quartos, banhei

nesta capital, para ondu- ro, cozinha. Preço de venda Cr$
lação permanente, eqtti- 60.000,00.

Uma na rua Quintino Bocaiuvapado com todo conforto, (Estreito) com sala, 3 quartos
Ja está funcionando o etc. e terreno com ll,16x52;5 per<' SALÃO AMERICANO" , 18.000,00 cruzeiros.

Uma na rua Deodoro com terrenosito à rua Visconde de
de 10,25 metros de frente por 56 deOuro Preto, n. 2 (ao lado fundos por 80.000,00 cruzeiros.

do "Belo Horizonte"). 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" terrena
com 16x32 por 16.000,00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

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

uma primavera.
•

Assinala a data de
versário natalício do
player Práulio Silveira,
militando no Avaí.

hoje o oni
conhecido

atualmente

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGDDO
E Sallará da Cama Disposto para Tudt

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bílis. Se a bilis não corre li-
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martÍrio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contu��
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

«LEITURA)

1 máquina para permanente,
tipo luxo, marca «Wella»,

completamen te nova;
estabilizador para 500

volHos;
secador para cabelo, de

bacalite.

Tratar com Francisco Moura
Filho. -- Rua Felipe Schmidt,

n. 18.·· Sobrado.

A alimentação simples, natural,
sem muito tempero nem grandes
preparos, é a mais conveniente no ..

climas quentes.

Preços módicos e

serviço garantido

A V I S O
Ao comereto, aos fregueses e ao público, em geralk o

abaixo assinado, proprietário da Padaria Osmar, avisa que
qualquer negócio do seu estabelecimento, reJativêlmente a
compras, pagamentos ou cObrancas, só será
reconhecido, quando efetuado por êle, por sua espôsa, Eugênia
Meira, ou por qualquer de seus filhos: Osmar, Oscar ou Osvaldo,

F!orianópolis, 14 de abril de 1944.
FRANCISCO MEIRA.

«OSMAR»

santo do dia
18 DE ABRIL

Si" Apolônio Martir
Este ilustre defensor da fé

católica ocupava em ROJ?a o

alto cargo de sena�or: MaIS po
rém, do que esta dIgn:d�de, ga
nhavam-lhe sua erudiçao e sua
piedade e estima geral. Entre
tanto um de seus escravos
acuso'u-o de ser cristão. Desd.e
que o imperador �ômodo SUbI
ra ao trono imperial, gozavam
os cristãos de bastante paz e

liberdade. Esta feliz situação
aproveitou Apolônio para. ar
rancar às trevas do pagamsmo
zrande número de almas. Eis
que de repente, despertou de
novo a sanha dos governantes
contra a religião de Jesús. Apo
lônio foi citado para compare
cer perante o prefeito Perênio.
Este exigiu que Apolônio re

nunciasse a sua fé. Não conse

guindo isto, devia o santo de
fender sua fé perante o senado.
Para-este fim elaborou uma

apologfa da fé cri��ã, lend.o-a
na ilustre assembléia. A Im

pressão de seu discurso foi tal
I que os inimigos mais ferozes
não sabiam como responder.
Lembrou-se, então, alguem do
decreto de Trajano, segundo o

qual cada um que foi acusado
de ser cristão deveria morrer,
senão renunciasse à sua fé.
Apolônio foi condenado a mor

te e decapitado. Foi no dia 18
de abril de 189.

Quem sonegar informações à E.
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E. nesse CaIIO,
'lerá julgado, militarmente, como

Inim�o do Brasil (D. R M.).

Dr. LAURO DAURA
SENHORA

e

participam a seus parentes
e pessoas de suas relações

o nascimento de sua

primogÉ!hita

VERA-LÚCIA
Fpolis., 12·4·944.

TERRENOS
Vendem·se um na Avenida Trom.

powski, terreno plano, medindo
12x37 per Cr$ 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um na R�a Jaguaruna. idem

idem. 10x32 por Cr$ 7.500,00.
Um. na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24,OOO,OQ
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,

RUQ Deodoro 3S,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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passa pelo novo processe
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e por atacado, no posto de venda

Eendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema da lavaçãoo já conhecido SABÃO PRIMEIRA está de seu vestido

instalado na rua pado, a TINTURARIA GUAFANY lava e

I'
João Pinto 17. - Fone 1428.

Leve, hoje mesmo, par? caso, o seu sabão PRIMEIRA. I "Sti.mol",
uma grande novidade. Não se preocupe com os manchas

de seu vestido, leve o à 'finturaria Guarany. - Rua Joõo Pinto, l
"

�
1

DR. HUERREIlW IL\ FO�SECA
MÉDICO

Clínica de Adultos e Crianças
Doenças da Péle - Doenças Venéreas

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

As 2as. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas
Reiniciará sua dinica em fins de abril

PrOPí etários _. J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muito s bonif cccõ JS e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

....-- � �

BAR E ARMftZEM OR I [NT(Rua V, Me' r e !es I 11

-

i···············..·································i Roma não
i D.)'I., ;,$.C-,,·"",··_ (O"1$. I saciará Hitler
: \ Nova Iorque (Pelo Con-

I I i de Nicola Fiorenze - Exclusí-
• I vidade do CEC para "O Esta-

I CONTI'NENTAL I
do"). - A sêde de destruição

• e de sangue que domina Hitler
: e os seus asseclas desde setem-

: As mais famosas rnusrces, com os mais bro de 193D ainda não se des-
• : vaneceu. Bem pelo contrário
: famosos artistas.

j. parece haver sido intensificada
: DLTIMAS NOVIDADES com os grandes ultimas êxitos Nova York (De Robert Nor-

lO!
das armas aliadas que levanta- ton - Exclusividade do CEC

: . Na « RAD I LA R�» _���ou���c:C11;�:i��aen�� ����l�:�t�sJa���{� deCI�::�I�
: Rua Trajano. 6 : zísta. Todas as grandes cidades ços nazistas para as frentes de

; : �ur?péa.s, cons,id�r�das -!?elo.s oatalha, afim de equilibrar o

....................................................:. nazistas como I,n�mlgas passa- po.d�ri? . esmagador das tropas
ram pela destruição, pelo saque britânicas e aliadas nas frentes
e pela opressão. Nenhuma foi

I europé_as, é exquisito que Hí-

poupada. Varsóvia, Copenha- tler nao pretenda queimar os

gue, Bruxelas, Atenas, Belgra- seus ultimos cartuchos no sen-

I
"' v Sia. de acrescentar.wo agrade- ti d d it

. _

do e Pragas todas elas sentírarn ' 1 o e eVI ar a mvasao do seu� cer .. g-en rileza.:E$íEE 1.411-
dentro da sua carne o ferro cri- I próprio território pelas tropas
minoso do nazismo. A resistên- SEN () /'tEU APE,71TIVO aliadas que já lhe rendam as

I cía de Londres ao assalto nazis- lWIiJl1.ET{J! suas próprias fronteiras. Não
'ta foi castigada com a maior

i

!?§'f' �:,,..� II
resta dúvida de que Hitler está

atrocidade de todas as guerras � �'!!!.� � _

economizando homens, isso
•........................amwa......._..._._w.�;........*��. b__ o bombardeio sistemático [{/I'IPIiO{}(/rODAKI10TSA.lf/O,ptT.fSE6IJROS porque em ora as suas reser-

e deliberado das populações ci-
IT"••'AI

'Ivas
de pri�eira linha estejam

Crédito Mútuo Predial vis. O mesmo teria acontecido exgotadas ainda o facínora ale-

c?m.Mosco�, não tôsse a resis- MACHADO &' elA mão pode perfeitamente mobi-
têncía gloriosa do povo russo. I . lizar vários milhões de homens
Uma após outra, essas outrora

I
Agências e �epresentaçõ,es e� Geral capazes de empunhar os tu-

pacificas cidades, verdadeiros Matriz:
� Fl�l'lanopohs zís. Poderá Hitler pretender

t d
.

'1'
_

d
Rua Joao PInto. n. 5 com êsses exércitos d

.

cen ros e CIVI Izaçao e e cul- Caixa Postal, 37
-. e nOVICOS

LUfa foram caindo sob o golpe Filial: Cresciúma e anciãos improvisados em 801-
'Sinistro dos maiores destruido- Rua Floriano Peixoto, s/n (EdiL

.
dados, aspirar a uma rendição

res da história. Próprio). Teleg:-ar:'as.: "PRlr-:rT?�" lmenos incondicional que a que
eh' '. d R

Agen tes nos prs ncrpo is m u rucrp ios Ilhe se exizem a Inzlaterra e osegou agOl a a vez e 0- , do Estado '

to> b <

ma, Pela palavra de Churchill -.................-............- ..----....._--.......,.._ seus aliados? Acreditamos que
o mundo livre foi informad� Presttgta o Govêrno e ai· não, mesmo porque embora

-

o

de que os aliados pouparão Ro- i'hHI"eH tlrlllsds8. - 08 !lflrá' chefe nazista tenha demons
'ma, porém e oi; nazistas? Estes IIU1 "Qu.lnt.a. ('olun1.ta", (L tra�o em �ertas oC3Lsiões íncrí-
por certo não a pouparão da o. N.). ! vel mgenmdade, nao poderá a

mesma forma que não poupa- --.--:;. . _. ID:esma chegar ao ponto de acre-
ram as outras. A destruicão de yrefHIl uma. pa.rte, de seu ditar que as tropas britânicas
Roma não saciará Hitler: é ne-

trôco em ., Se�()s Pro DO�lltc e aliadas recuassem diante de
cessárío portanto que se façam I Po;,.re do .H.�H'l)Jta�. O? CarI:ln- um exérc.ito maltrapil?o, esf'o
cessar as agressões nazistas (1(' ,�est.lra cont�lltU1n(lo para meado e Impotente. HItler eco

cortando o mal pela raíz, I que :]e tome

In.
aIS um pouq��a nomisa homens unicamente

�...........................� de Ieíte, tenhn melhores med
í

.. para formar um exército de
Carnis a s, Gravatas. Pijames ] camentos, lllllis coníôrto no .retaguarda que lhe favoreça a
Meias das melhores pelos me Ieitnríe �HfriUlento, etc. etc ••• 'fuga quando se dér o colapso

_

'
ncre s preço; só na CAS� MIS

. (Caml�a}Ht d� Jolumanidade 'tot�l das fôrças germânicas,PETISCOS - Roll·mops - Herrings Ptckles - Cama» CILANEA - Ruo Tralano. 12 do Hospítnl de Caridade}. fugmdo dessa forma não só-
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de I mente ás potências aliadas.tainha fumadas - Pern il - Pasteis - Empadas -

como também á Iuria que se
Salame - Peixe frito. etc. etc. apoderará do povo alemão,

·�L-YR-a,-B-ORG-ES-&-C-Ift:- I �i_'il��i.C_l0,m__artiriz_a_doe_ludi-
Reconstruções, pinturas, reformaS

IConsulte nossos orçamentos para pagamentos a �

longo pr aso, prestações módicas. e vera com o é

I cIlMflA��R�T--IP·"'A"'.ao·zlPS·E·g·s·,lIll1lfoci! transformar seu prédio velho em uma cons-

trução moderno. mediante uma entrada pequena.
Compra. vendo e administração de imóveis.

Ruo Felipe Schmidt ri" 44 - FLORIANOPOLIS

�=================� HOJE . 3a.feira

I -, CIHE (<<ODEON)�
FILHA I MAE I AVO I O melhor filme de Hun���f'�':OB���:��, desde «Ultimo Refúgio

Todas devem usar a Relíquia macabra
com: Peter Lorre e Mary Astor

'lmr.p.Sj I :hl
A R;'�ç:�J:d!gi����+;:��p!'���II�:::�IO

(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivie as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagernpa
ra combater a8 irrpgularid8des
das ftlnçÕeR periódicas das se

nbcfs8 É calmante e regulador
des�a" fuoções.
FLUXO-SEDATlNA. pela 811/\

comprovaria t'ficácia, é muito re

ceitada. Dflve ser usadtt com

corifíanC8.

IFLUXO-SEDATINA t>DcontrlHH'
f'm toda partt'. .

_....__----------""""'-- ._ ... 1

DO DIA

Dr. ALEXANDRE OElMATTOS
CIRURGIÃO DENTISTA

I; I
Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 -- (Edificio S_ Francisco),

Consultas diariamente
das duo s às 7 horas.

Hitler econom5za
hom�ns

"0,11:

CINE «IMPERIAL)}
A's 7,30 horas:

Si é forte não perca e si é fraco não assista:

O fantasma de Frankenstein
com Lon Ch,mey. Lionel Atwi!1 e Sir Cedric Nardwicke

CORRIDA DE CAVALO (Nacional)
O PERIGO DAS ALTURAS (Aventuras)
Preços: Cr$ 3.00 e 200 Imp, até 18 anos.
--

6"-Feira, dia 21. SIMULTANEAMENTE no ODEON e

IMPERIAL Maria Montez em:

Ao . sul de Tabiti

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL
Declara aberta a inscriçào aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

wl1:1 uhert a a inscrição para os exa
IlIes vestibulares, mediante o qual
;erú permitida ai matricula no Cur
<;0 P. de Educação Fisica do Es
lado.
Os candidatos deverão satisfazer os

;('gll in tes requisi tos:
a) - Ser normalista;
b) - Ter 18 anos e menos de 30,

de idade;
c) -- Ter bons an tecedcnles;
d) -- Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição fisic ..

e mental.
A inscrição será processada me

dia.nte requerimento dirigido ao

[nspetor de Educação Física, e de
vidamcnte instituido dos compro
vantes das alíneas a, b c c.

Qualqucr informação a respeito,
jJodel'á seI' obtida, diál'iamente, na

Inspetoria de Educalção Física (rua
.Io�o Pinto, 42), no horário do ex·

pediente.
Florianópolis, 5 de ja.neiro de

lfJrl4.
Cap. Américo Silvdrll d'Avih,

:Oiretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o iStADO-TerCI"felta 18 de Abril de 1944

INDICADOR MÉ.DICO
DR. ROLDÃO CONSONI

cmnRGI,\ (;mu], - ,\I!r.-\ Clnl'RGI..\ - �lOli(';S1'I.-\S ])JD SR.'\HOHM; - p,·\nTOS
FOl�rn,ado pe!a Fucutdade ele ::\lefllcjna ela Un ívers ídade de São Paulo, onde foi

Assir5tc'lte por \'úl�io� anos d,o Sel:\':l('O Cirú.rg ico do Prof. Alip io COrT'ei,a ;�reto.
CLruJ'gJa (lo est<}'lnago e �V�8lS bilhares, tn testtnov delgado e gTO,SSO. tir-óltle. rins,

pl'óslatn. bexiga. útero. ?v<JJ!'10l_":' e uompas. Varicocele. hi.clrrOl'Elle. var izes r: hé raiia,
CO:\SUl/I'AS:.D:n, 1 O� as 12 hora.s. na <.'a'8'3 ele Saúde São Sebastião: das 2 às

;) hora'. ii Raia J. el ípe Se hanklt., 2,1 (altos ela Casa Pat-aíso ) . Te l. 1 ..j!)8.
HESJDJ�"C1A: Rua E,'tc\'c·,.; .í

ú

n toi-. 17fl; Tel. :\17G4

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUJ'so 1e Aoerfe ieoamento e Longa Pr átlca no RIo de .Janetr:o

'::UN�Ut.'I'A� - Pela manhã. dtartamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto 009

"badoa, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rna JoAo Prnt o a. 7. 8ob ....do -

"one: 1.461 - ltel!lldêncla: Rua Prestdente Couttnho, �3.

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Djplomado pela Faculdade Nac. de Meo lclua da UniversIdade do Brasll)

1Cx.lnterno do Serv iço de Cl íri.íca Médica (lo Professor Osvaldo OliYe�a. médIco do

Departamento de Saúde

('''INICA !\lIilOHJA - Moléstias Interuus de adultos e ci-Ianças. C'O.'iSUIll'ÓP.IO

e RI';:-;IIlIi:1\CI!\: Hua J','llpe Sclllui<l' 11. :l� - Tc!. 812. CO:\SU1/L\l'! - Il", H\ à� r x.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

gspecialista, assistente do Prof'exsor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447
--------------------------------

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MÉDiCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTúRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.4()\,)

Consultas das 10 às 1:! c das 14 às 15 horas
HESIDE:.:-.lCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7S;�

DR. BIASE FARACO
.\féll1CO - r-hefo do Setvico tl,(� SiCilli'S elo Centro ele Sa úd e

DOE�ÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UItO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VEHMELHOS E ULTHA-VlOLETAS
CO�SULTAS: das 3 às () 11. - H. Felipe Schruidt , ,l(j

HES.: H. Jo ínví le, -17 - FONE 1648

CLIXJCA nE OJ,HOS - ounoos - NARIZ - G.'\RGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Ilx,t.nterno da Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário dos Serviço.

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

lJbere do Serviço de Qftalmologia do nepar'lamento de Saúde e HospltrJl de Carlda"e

CONSUVl'úRIO: Itna Felipe Suhrnfdt ,
S. Fone, 1.259 - COXSUT!1'AS, nas 2,;10

às 4; uorns da tarde - IUJSlnf]'XClA: H. COllsclheiro ll-lafl'a. 77 - FI,ORL\.NórOJ,lS.

(NSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO ICUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Fermado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

Clilllca médica em geral. pediatria. doen

ças do sistema nervoso. aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

A!I8lste·. Técnico: DR. PAULO TAVARJi)!'I

Curso de Radíolog ia Cl!nlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (S:lo Pau-

10'). Especializado em Higiene e Saúdp

públlca. pela UnIversidade do Rio de Ja·

netro. - Gabinete de Ralo X - Electr<>

I'.anilografia clín íca - Metabollsmo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de mteros

copia e análise cnníca. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.1911. - Flor1anópoll.s

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO'

UnirFa e Ortopedia. ClInIca e Clrurlfla

do toraI. rarl"" e doenças de ••mborllll.

CONSULTÓRIO: R. Joã.o Pinto 7 Diá.
rramente das lá às 17 horas. R,I!;SIDltllo

elA: Almln:.IJ't! Alytm. 36. Folte 761.

DR. SAULO RAMOS

DR. REMIGIO
CLtNICA H:eDICA

Molé�t!llB Internas. de Senhora3 e cri

anças em Geral. CONSULTORIO: Rua

1l'elipe Schmldt - Edlf1clo Amélla Neto.

rorre 1592,9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
jTOtNC1A: J Largo Benjamin

,

Conatçmte. �

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Senho

ras - Vias Ur-mártas.

Curso de especialização de G meco-

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor l\Ioraes ele Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

o CAVALO QUE
GANHAVA TÔDAS
AS CORRIDAS I

rara reajustar as grandes massas humanas
Rio, 15 (A. N.) - Estanís

lau Fischlowitz, antigo repre-
; sentante da Polônia junto ao

Bureau Internacional do Tra ..

balho, é considerado COIllO um

elos homens que mais conhe
cem assuntos sociais no mund ).

É tão notória sua sabedoria
nesse assunto, que o govêr-ro
brasileiro resolveu contratá ,0

para acompanhar a elaboraçà J,
revisão e consolidação das n. '3-

sas leis de previdência soe �d.
Depois de 10 anos entre 11 )'3,
conhecendo português co no Fundada em 1870 - Séde : B A I A
qualquer brasileiro culto, se- INCENDIOS E TRANSPORTES

!
gue agora pata Filadélfia, Capital e reservas , .•........... Cr$

Dr. Newton L. d'Avila li afim-de �ep.:es�ntar a Polônia Cifras do balanço de 1942:

_ Me'dl'CO _ . na. C?nferencl.a d? Trabalho, II Respon38bilidad€B..... Cr$ 4.999.477.500,1>8

e l í Iízars di 21\
Receita. . .. . ,..... Cr$ 70.681.048,20

Ex-In ter-no da Assistência Municipal dqU a I se rea lzara no la' Ativo ..:. . Cr$ 105.961.917.10

Ilspech,J1"ta em moléstlaa d.e senbona - e do Serviço de Clínica Cirúrgica O corrente. Pouco antes de Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Partoe. a cargo do Prof. Castro Araujo partir, falando aos jornalistas, Responsabilidades.. .. . . Cr$ 76.736.401.306.20

Alil'A CIRURGIA ABDOMiNAL: eet.()
. do. �i� de Janeiro.

_ declarou o seguinte: "Delega _

Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

mago, vesicula, útero, ovár íos, aPé�dlcc. V IilS U rtnarl.aS
- O'pe�açoes dos de 50 nacões do 1l1undo vão.

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra FreLre de carvalho, Dr. Francisco

tumore« etc. _ CIRURGIA PLASnCA I Consult: Vltor MlureJíag, 28. .• .

de Sã e Anisio Massorra,

00 rliJl�INEO _ Hérnl.... Wdrocele, VI> Atende diariamente às 11.30 hs, e, reunir-se e assentar as base" Agências e sub..agênclas em todo o território nacIonal. - Sucursal no

.I'Icocele. 'rratamento ecm dor e operaçio à tarde, do.a 16 hs. em diante sociais do novo Inundo. Va1l10S Uruguál. fleguladores de avarias nas principais cidades da

de Henlorroldll8 e varlze. - )<'ractur .... : Resid: VidaI Ramos. 66, cuidar ele assuntos pl'ofund<i� e África.

aparclhOll de &,éS80. Opéra nOl! H08pltal� F<:ne 1067.
. mente trancedentais. Vamos AGENTE EM FLORIANóPOLIS

de Florianópolia. (Ausente ate começo de Maio) ver como se l'eaJ'ustará a si-I
c AMP OS J.J O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39

Praça Pereira e OUTelra, 10. Foae, 1.0011.
N

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. TeJegr. "ALIANÇA"
"or6"(I: Da. 14 •• tel hora•• dlarl.men..... tuaçao dessas grandes maSSRS SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

DR. AURF:LIO ROTOLO humà!la,S, qu� eNstão mobilizCl, I NAU, BRqSQUE, LAGES E RIO DO SUL

HELENA CIIAVES SOUSA M'd' C"_ p"
das. Esses mIlhoes de homens __.._.........,..,...-'IoI'\...........-_-..............._.._"...,........._-......_-...w..........._,.....",..,.""""'-'";.,..,..,..............,....".,._�'W'Y'o<�"'"'"""'_�

e ICO - UUf(laO - arteuo
IIlNFERMEIRA OBSTSTRICA R A lOS X

(rartelra)M t IA d
Moderna e possante instalação'

Diplomada pela a em ua •
de 200 MA.

de Florlan6polu lJiagnóstico precoce da tuberculose
Atende ch.madOl! a qaalQ." Dulmonar, úlceras gástricas e duo-

hora lenais, câncer do estômago, afe-
Praça da Bandeira, 113 - ... b

.;ões das vias biliares, rins, etc.
(AnU&,o Larl'o 13 de 118101 \plica O Pneumo-torax artificial

llara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
(:ompleto gabinete' de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur-
1 as. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro. 3

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

Telllfgne.l.475

Tratamento especializado, médico e

cn-úrgico, das afecções elo aparêlho
genital feminino (Uterc, ovários,
trompas. etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os d is

túrbios da menstruação e da esterili
dade.

Tratamento moderno da hlonorra-

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle eridoscópíco - Uretroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VEItMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Fone: 1.663.

Residência
(Sobrado).

Rua Tiradentes 7

Sua Implacável Inimiga
era ... Sua Melhor Amiga I

Leia, no novo número de SELE
ÇÕES, a história singular de um

cavalo que ganhava tôdas as cor

ridas e acabou perdendo por ter

.saudades dos donos! E, mais:

terão que reintegrar-se na vida I ternacional do Trabalho terá de
civíl e precisamos fazê-lo de, ser retor'tnado, para readaptar
modo que não produzam abalos I se 'às novas condições de vida
sociais o seu retôrrio. Temos entre os povos. Posso, por fim.
muito mais ainda que fazer adiantar que o plano de Beve
como por exemplo a socia.liz.a- ridge, como obra prima da
ção c1efi:litiva da medicin�.. O

I previdência social, se�'virá _de
pobre nao pode pagar médico, base para estudos e discussões
e depois da guerra êle não o

. da próxima conferência e suas

pagará. O próprio Bureau In- I

resoluções.
.._._-...._-_-.-_ .,...- -_-.-..- - -.-u _.., •••••_ �

�
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"

Como a' morte revelou o segredo de duas
velhas e irreconciliáveis antagonistas. UnIa
lição que a todos aproveita... Pág. 89.

Êle. Humanizou a Penitenciária I

.
"

A famigerada prisão de San Quentin era um inferno de indis
ciplina. " mas veio um calmo funcionário de lunetas e a

transformou numa instituição penal modelar... Pág. 66 .

Os vivos vêem pelos
olhos dos mortos I (orno se adquire

Personalidade
Como a medicina restitui a vista
aos cegos por meio do enxêrto da
córnea de cadáveres... Pág. 17.

Um psicólogo descreve o .que
caracteriza a personalidade, de
que modo se forma, € como

assegura o triunfo... Pág. 63.

ITENçn-O I Qualquer e s s i-
• natura deve ser

subsc:rita exclusivamente por inter
médio dos nossos agentes abaixo in ..

dicados. Cautela com os solicitantes
não autorizados!

----------------------' J. W. T.

Agentes em Ftortanópolis . PEDHO XAVIER & CL\. - Rua Felipe Schmidt, 8

Repre"wnlan/e (;t>ralllo llrasil: FER"'\"\DO (:lIl�\(;('I,\ - Rna do Roeúr i-v, .J.:;�A - 2.0(lfUlar A Rio

71.6116.189,20

SE�iJAS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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São discípulos Vatutim morreu

ferido
Carne argentina no' R1:0

Rio, 17 (A, N,) - A partir ele hoje, nenhum açougu��
do

Rio, à.,S segundas e quintas-feiras, poderá :ender c�l'ne a rres

taurantes e hotéis. Por outro lado, a parttr de hoje, nen um

restaurante ou hotel poderá apresentar em seus "menus" pra
tos tte carne que não seja argentina, Para isso, o produto de
Buenos Aires foi distribuido em vários açougues elo Rio,

Esquadra para depois da guerra
Washington, 18 (r. P,) - o sr, Stel'ling Cole, dec'!al'Ol:

que a Sub-Cornissâo de Assuntos Navais da Câma!'a examinara

na semana entrante a proposta pela qual as unidades navais

do EE. U, das categorias inferiores à de cruzador, serão distri

buídas pelas nações latino-americanos, para a criação de uma

fôrça naval inter-americana depois da guerra.
------------------------

Para despesas
'do OlP

do Quisling
Washington, 18 (U. P,) - acusados para minar o espírito

Trinta pessoas, estigmatizadas do povo norte-americano, por Moscou, 18 (U. P,) ,- Iníor
pelo govêrno como discípulos intermédio de seus líderes, e macões não confirmadas que
dos" gauleiters" norueguês Vl- instigar os membros das fôl'·- agora circulam, atribuem a
dikuns Quisling e francês Pier- ças armadas à insubordinação, morte de Vatutin a ferimento
re Laval, ocuparão hoje o ban- aos motins e à negativa do recebido em combate, há seis
do dos réus perante o Tribunal cumprimento dos deveres. Duas semanas, quando teve de 1'8-
Federal como acusados num mulheres se encontram entre,' nunciar O comando da la
processo de sedição, que enu- os acusados, havendo entre as Frente, Os mais notáveis ci
mera o próprio Hitler como provas colhidas documentos rurgiões da Rússia lutaram
conspirador ligado ao "com- que dizem que Roosevelt e o inútil e desesperadamente pa
plot " destinado a estabelecer Congresso, conluiados. "veu- ra salvar a preciosa vida elo H
UIll govêrno nazista nos Esta- deram ,<

o país e que o ataque bertador de Kiev, nas horas
dos Unidos. É)sse julgamento, japonês contra Pearl Harbour que precederam c seu Ialecí-
que é o maior dessa natureza foi um "convite deliberado" menta. .

desde a entrada do país na, para lançar os Estados Unidos ------------

Iauerra teve seu início há dois à guerra. Acredita-se que <J O dr Saulo Ramos avisa�nos e' se baseia em documen-' julgamento durará dois a qua- que estará ausente tempo
tos precisos, segundo os quais I tro meses, podendo os acusa- raríam en�. reabrindo sua
Hitler e vários altos oficiais, dos ser condenados a 10 anos clínica no próximo mês.
nazistas conspiravam com os

1 de prisão cada um.

CONVURSOS
OFICIAIS Rio, 18 (C, M,) - O Tribu

nal de Contas ordenou o regis
tro do adiantamento de Crx
1.896,800:00 ao tesoureiro do

I DIP, Antônio Nicolau, para
despesas a cargo daquele de-

Ii
partamento no 2° trimestre do

I corrente ano.

PARA FERIDAS,'
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC,

Para preenchimento de
cargos nas repartições
públicas. o preíesser
MANOEL LUIZ prepara

candidatos,
Rua Saldanha Marinho. 3

(Sobrado)

Comissão dissolvida
Rio, 18 (C. M,) - o mirus

tro da Fazenda, tendo em vista'
o que propôs a Diretoria Ge

ral, resolveu dissolver a comis
são instituida para proceder a

investigações necoosárias_ ao

pl!'lno da fiscalizaçã,o. da ly?n- Rio, 18 (A, N.) _ O' general reais e traçantes. ErÍl seguida, o
teira, dev�ndo os f�llclOl:aIl?S Eurico Gaspar Dutra, ministro ministro Gaspar Dutra, rumou

q_?e compoe!ll a .meblna c�mls�1 da Guerra, esteve na Via Mi1i� para o Morro do Engenho No

sao, ,:,o�tar n:p-edl8:tamen�t, c�o tar, ontem pela manhã, em vi- vo de onde observou os exerci

exerclclO� da funçao de chefia, sita aos quarteie da Fôrça Ex- ci�s de tiro real, pelo Segundo
de que sao ocupantes, pedíclonáría Brasileira. O mi- Grupo do Primeiro Regimento i

Querem elevar nistro foi recebido, em Deodo- de Obuses Auto-Rebocados.

1'0, pelos comandantes da FED,O preco... daí seguindo, em "jeep", até o
Rio, 18 (A, N.) -- O Serviço Regimento Sampaio, onde to

de Alimentação de Previdência
mau café com os oficiais d'-,,

Social (SAPS), em exposição quela unidade. Em Jericinó, o
de motivos, pediu ao govêrno titular da pasta da Guerra as
autorização para aumentar pa- sistiu a exercícios e demons
ra 2 cruzeiros o preço da rereí-

tracões da Nova Companhia 1e
ção que fornece aos trabalha- Fuaíleíros do Terceiro Batalhão
dores no restaurante da Praça do Regimento Sampaio, queda Bandeira. O presidente da

constituíram na travessia de
República, tomando conheci-

li meampo de redes minado, emmento elo assunto, exarou o S(l-
'd baí -l

. ma"r.cha rastejante .e aixo .ue CASA MISCELAN·""A, distri-guinte despacho" . Autorízo, d f d t· Ih d .
�

. cena o ogo e me la a mas
buid d Rádi R C Aatendendo às atuais errcuns-

tí létel U1 ora os a lOS • .

tâncías, o aumento do preço do �..::;_••!.::-�..:::!.�!•...�e....e.:.?J....1.!J ,Victor, Vâvulas e Dsicos. -

almôço para 1,60 centavos, es· MI·88a-O argentl·na Rua Trajano. 12,
tabelecendo-se, também, sem

nova maioração, o aumento das Rio, 18 (A. N,) -, A missão Atividades
qualidades nutritivas na retet- comercial argentina, chegada suspensas
ção, afim-de eliminar o "defl- 'ontem ao R'io, iniciou hoje, ce- Npva IOl;que, 18 (U. P.) - O
cit " alimentar daqueles que

I
do, suas conversações em com- governo hungaro suspendeu as

S(:' restringem ao almôço. Au-
I

panhia do adido comercial da- atividades de 28 corresponden
mentado o preço do jantar, que

1

quele país, com as nossas au- tes da imprensa, acusando-o.s
f. servielo extraordinário e não. toridades responsáveis, A man-I d,e desenvolve.r a me?ma poh
obriaatório e com outras nh'-' teiga, o queijo, a carne e ou- i tíca dos partidos dissolvidos.
dida� de e�onomia na admi-; tros produtos alimentícios, que

I

Re�orda-se que o� partidos r�
nistração, poderá o SAPS co .. a Argentina pode

r

vender, e feridos for�m extmtos no sa

brir-se do "deficit" que pOI"'1 também ovos em po, eis ° ob- bado e coníiscados== �s seus
ventura lhe acarrete o almôço [etivo dos entendimentos que bens, por determinação do
frwnecido pelo preço ora fixa-, prevêm convênios _com facili· pr�mier húngaro a serviço do Ipo", !._'-'--,__� .. _ '., "

,;laq,es de importaçao, �elcli<

íc )Lil8 Q� IDI
NOME. ]i; UlI
.1JlllOLOI
�

PODEROSO AUXl
LIAB NO TRATlr

fiNTO DA

Prefira uma parte de seu

trõco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de", e estará contríbulndo IHlI'a
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medí
eamentos, mais coníôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Cnmpaha de Humanldarlo

do Hospital de Carldade) ,

,

TENHA JUIZO
TEM SíFIL.,S OU REU.

MATISMO DA MESMA

OR!GEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

13"fJl:&�lPFJ
A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago, oe
Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradaveí .

como um licôr
O ELlXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Slfllts e Reumatismo

da mesma origem
.

F1'\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS
Sobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a,
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .!H4. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de índícação apre- faclI manejo para o público
prlada (slfills em varias de no combate á slflllp. quallda
suas manUe�taçõel<) os resul- 'dei que Irequenternente a
tados têm sido satlstatortos, orovelto no Ambulator ío da
poís são rapídos e duráveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Perreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

I
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