
PROMESSA DO PRESIDENTE VAR8
jBUENOS AIRES, 18 (U. P.) --- "LA NACION" ELOGIA A PROMESSA DO PRESIDENTE VARGAS DE QUE O B'RA"SI
POIS DA GUERRA, TERÁ UM GOVÊRNO DEMOCRÁTICO. "'NESSE SENTIMENTO -_. ESCREVE O JORN�L. ARGE
--- ACOMPANHARÃO O PRESIDENTE DO BRASIL TODOS OS DEMAIS POVOS AMERICANOS E' EXTRA-CONTINEN

QUE FIZERAM UMA .BANDEIRA DA MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONTRA AS FORÇAS DO DESPOTISMO. A D

RAÇÃO DO PRESIDENTE VARCAS _.- (;ONTINUA O JORNAL -�- SERÁ RECEBIDA FAVORAVELMENTE POR TODOS OS
PAíSES AMANTES DA LIBERDADE, DO QUE JÁ É INDíCIO A CORDIAL ACOLHIDA QUE LHE DISPENSARAM OS DELE·

GADOS/ PARLAMENTARES DE 10 :NAÇÕES AMERICANAS QUE COMPARECERAM À CELEB�AÇÃO DO '·DIA DAS AMÉ-
RICAS" EM MONTEVIDEU.
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Nova Iorque, j'9 (U. P.) _. A medida que se avolumam ::JS

sintomas da próxima invasão aliada, os nazistas vão substi
.uindo a calma artificial pelo nervosismo incontrolável. A des

,leito do malabarismo da propaganda alemã, a recente medida
Rio, 18 (A. N.) - Seguiu na do govêrno britânico em relação às imunidades. do corpo diplo

manhã de hoje para São Paulo, ! mático e à anulação dos salvo-condutos para os aviões suecos,
em v�agem de Inspeção às ins- I foram o bastante para criar entre os alemães um ambiente de
talaçoes do Ministério da

Ae-r
extrema tensão. Os comentaristas militares nazistas não lar

ronáutíca, o �itular da pasta, gam o microfone para tranquilizar a frente interna, já que não
sr. Salgado F'ilho, que VIaJOU podem parar o ponteiro do relógio, que, lenta, mas fatalmente,
em aVIa0 d� FAB, sob. o c�man-I se aproxima da hora"H". O correspondente de um jornal ber
elo do? majores Fana LI�.a ,e linense em Estocolmo também fez o seu prognóstico, dizendo
Purren:as Horta,. �eus OfICiaIS I que a invasão virá em maio, porque, nesse mês, o Canal da
de gabinete. O ministro da Ae- Mancha parece lazo tal a tranquilidade de suas ázuas
ronáutíca levou dois tubos de

e> , b .

penicilina para atender um pe
dido, tendo-os conseguido pOI'
intermédio do chefe do Serviço
de Saúde, coronel-médico Godi-
nho dos Santos. Washington, 19 (U. P.) - A atual ofensiva aérea norte-

B I
americana contra as ilhas Kui-ilas são a. operação preliminarA taque a er im para a conquista de algumas bases nipônicas naquela zona do

Londres, 18 (U. PJ _ O co- Pacífico. Ao fazer esta declaração, o secretário da Marinha, sr. I

mando das fôrças aéreas norte- Knox, ressalvou, porém, que ninguem, nem êle próprio, estava
americanas anunciou que po- em condições de informar quando será essa. invasão. A propó
derosas formacões de bombar- sito dessas operações, o contra-almirante Hussey acrescentou

deiros dos Estados Unidos ata- que estão sendo empregadas no Pacífico numerosas armas se

caram hoje Berlim e outros ob-
I
eretas de grande aplicação nas ações de desembarque.

jetívos alemães. Acrescenta

M
·

fque os atacantes foram e:sc01-) I uita gente so rendo do coraçãotados por fortes esquadrilhas
de caças da Oitava e Nona Fôr-
cas Aéreas. Outros bombardei- Rio, Hl (A, N.) - O professor Genival Londres, eonsíde
ros atacaram ao mesmo tem- rado um dos maiores especialistas e111 enfermidades do coração
po, objetivos 'inimigos, no C8.- e que vai dirigir o Servi�o a in,augUl:ar�se .amanhã no 'Hospital

",eDema nacl.onalnal da Mancha, escoltados por. do Pronto Socorro, destinado a. Assistência, socorros urgentes U
caças Thunderbolt. I e encaminhan�ento .doA qll� padecem de enf�ermidades cardíá- Rio, 19 (A. N.) _ Foi dívul-
Londres, 18 (U. P.) ._- Se-

. c:as, acaba de fa�er llllpref:;r:noll�ntes decla.l'açoes, revelando qu.e gado que o govêrno vai nomear
gundo as primeiras informa- e espantoso o numero do� ('ardl�cos no RIO e nas grandes c.apl- uma comissão para estudar os

ções, estima-se em 850 o numc- t�,lS, a;rescentando que esse nUll�el'o te�lde a aument;tl', dia :l meios e medidas destinados à
1'0 de Fortalezas Voadoras e dia, criando grave problema médico-social. Revelou ainda que criação da verdadeira indústria
Líberators que, com escol�8. de com método, coutrôle, etc., os cardíacos viv�m. �té mais �e �O \ cínematográtíca brasileira, cri
centenas de caças, participa- \ an.os trab�alha�ldo., Desde que apurada .a pflm��Iva. moléstia, I ando leis que protejam os 110S

ram nos ataques de hoje con- evitar-se-ao nao somente os acidentes irremediáveis, C01110 a I sos cinemas e atraiam para
tra a Alemanha, / invalidez prematura, I

eles grandes capítaís, _.,..-.

o MAIS A.YrIUO IHARW DE SAN'rA CATARI�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
-_._. --------- ---_._- _- ----�'--,---
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Foi de tremenda violencia a ofensiva aérea
Ano XXIX M. 9088

Argel, 18 (U. P.) - Foi

tre-r
rios de Plodiv, na Bulgária, e aparelhos aliados da zona do

m.en�amente violenta a oien.si- de BelgTado.' na �Ugoeslayia.llV1editerrâneo, na j?rnada _pa.
s

va aerea desfechada, na noite Os bombardeiros aliados nze- sada, efetuaram 1.600 sortidas,
passada, contra as vitais linhas

Iram
sentir a sua ação destrui- destruindo entre 15 e 20 má

de comunicações dos nazistas dora também �obre Zernun, quinas nazistas. Foram tam
em todo o sudéste europeu., Roggozarski e Trars, impor- bém atacadas as comunica
Centenas de Fortalezas Voado- tantes centros aéronáuticos cões ferroviárias nazistas ao

ras e bombardeiros pesados al- nazistas na Jugoeslavia. Des-] norte de Roma e na frente de
ternaram-se, dia e noite, na ta- pachos oficiais indicam que os I Anzio.
reta de interromper as comuní
caçeõs entre as fôrças nazistas
de toda a região balcânica. Du
rante a jornada passada, foram
altacadas preferentemente as

linhas ferroviárias que passam
por Sofia, na Bulgária, e Bel

grado, na Jugoeslavia. Entre
os objetivos atacados figuram
também os centros ferroviá-

o ponteiro aproxima-se da hora H

__......w.....,.._�...._...._Wo-'___..._..._�"..........�
• ..,..�__-�

Medidas drásticas contra as greves
Londres, 19 (U. P.) - O govêrno britânico adotou medi

das drásticas contra os agitadores de greves. As penas são su

perícres a 5 anos de prisão e multas de 500 libras esterlinas, e

serão aplicadas àqueles que estiverem ligados a movimentos
provocadores. O ministro do Trabalho, Ernest Bevin, que é o

principal autor da nova regulamentação de defesa, indicou que
aquelas severas penas foram adotadas porque o govêrno acre

Iita que nenhuma transferência do esfôrço de guerra nacional

pode ser tolerada, dada a proximidade da invasão da Europa
Ocidental.

Novo ataque
Londres, 18 (U. P.) - A rá

dio "Nacões Unidas" anunciou
que fortes esquadrilhas de
avíões norte-americanos ataca
ram hoje, à luz do dia, nova

mente, Sofia e Belgrado.

o ministro levou
PenicUina

A ofensiva contra as Kurilas

Rio, 18 (A. N.) - o ministro
João Alberto, coordenador da
Mobilização Econômica, as

sinou portaria, deterrrunando:
Nenhum estabelecimento de
ensino poderá cobrar preços
superiores, seja sob que título
Iôr, aos prevalecentes até o dia,
9 de novembro de 43, bem co

...
1 mo cobrar. taxas ou emolu
mentos; todos estabelecimen
tos de ensino são obrigados a,
dentro do prazo de 30 dias, e Il

viar suas tabelas ao Departa
mento Nacional c auto-idade
policial de sua jurisdição;
qualquer alteração nos preços
prevalecentes dependerá de
ato expresso do Ministério da
Educação e Saude; qualquer
infração das determinações

•• desta portaria, e apurada pela
.

polícia, sujeita o infrator a

.p��f��u ;!i:��i��:��:gf:;��f·
Nacional, ex-vi disposto no ar-

ItigO
6° e seu § único do Decre

to-lei número 4750, de 28 de
setembro de 42.

Em homengem
ao Presi CIente

o aniversário do
prese Vargas

'0 preço do
ensino

Rio, 18 (A. N.) - Associan
do-se as comemoracões do dia
19 do corrente, a B: B. C. irra
rlrará, de Londres, um progra
ma especial em homenagem ao

presidente Vargas. Êsse pro
grama, será retransmitido para
todo o Brasil pela Rádio Cru
zeiro do Sul, desta capital, na

"requêncía de 1060 quilociclos,
las 22,05 às 22,10 horas, termi
nará com a execução do hino
nacional brasileiro.

De intensa cordialidade
são as manifestações, que,
hoje, em todo o território
nacional, se estão levando a

cabo, em homenagem ao dia
natalício do sr. dr. Getúlio
varças, presidente da Repú
blica. Nêsse alto posto, desde
24 de outubro de 1930, vai
fazer catorze anos que s.

excia. se devotou inteira
mente a solução dos magnos
problemas pátrios, motivo
pelo qual o povo o estima e

reuerencia, mormente neste

instante, sobretodos grave,
em que o Brasil jogou o seu

destino na luta pela liber
dade.
Há poucos dias, receben

do as homenagens dos jOT
nalistas cariocas, na séde da
A. B. I., s. excia. emitiu con

ceitos que foram recebidos
com todo o acatamento, me
recendo releuância a PTO
messa, que fez, nestes ter
mos: - "Quando gozaTmos
outra vez os ineçuauiueis be
nefícios da paz, completare
mos os órgãos inetttucionats
que ainda não se acham
funcionando. O povo, pelos
meios mais amplos e livres,
poderá, então, sem temores

de qualquer espécie, mani
[estar-se e escolher seus di
rigentes e represenianies de
mocráticamente, dentro da
ordem e da lei. Honraâos tJS

compromissos de çuerra. re
pôs to no seu ritmo normal
de vida, o Brasil há de ser

na paz çoperruuio segundo
as exigências da conciência
nacional, para maior orçu
lho dos seus filhos e maior
gloria de uma Pátria tão
çraruie e tão digna".

Canal de 900'
metros .

I ��rto Alegre, 18 (A. N.) -
Iniciado em 11 de fevereiro de
1942 e terminado em 21 de ou

�ubro do ano passado, será
maugurado no próximo dia 19,
em homenagem ao Presidente
Getúlio Vargas, o canal Itaípa
va das Flores, no rio Taquari,
obra essa que conta com nove
centos metros de extensão.

Obteve divórcio
Port Woorth, 18 (U. P.) - A

sra. Elliot Roosevelt obteve on
tem o pedido de divórcio, que
requereu contra o seu marido
coronel Elliot Roosevelt, segun
do filho do presidente dos Esta
dos-Unidos. A requerente obte
ve também a guarda de seus
três filbos... •
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ft pr&píSito lkJ aviversário do pres. Vargas A Agonia
J"�dr��8�. !���!�i��U1!elj���� d���lm�ea�n��!.et��!�a�nta_

.

da Jsma
Joyce, de Press Intormatlon I democracias, o latex necessário de popular, reuniu o Ministé- Aliviada em Poucós Minutos
Service} - trá pouco tempo, I aos aviões, aos tanq ues, à artí- I, rio, que aprovou nnaulmemeu- Em poucos minutos " nova receita --

d 1
- I l'

- Mendaco - come-u a circular no sangue,em . c al'açoes oficiais, os go- lharía mecanizada com que es- te a medir a: Desde entao, o aliviando os acessos e os ataques dfi 118ml1

vêrnos da. Orã-Bretanha, d0S
I
tá sendo ganha a guerra. I Brasil se arregimentando em ou bronquite. Em pouco tempo é posslvel.u.

� � � dormir bem, respirando Ilvre e fll.cillTlPntc.
Estados Unidos e do Brasil: A bauxita, o cristal de rocha, ritmo acelerado, vem dando Mendaco alivia-o. mesmo que () Ilwl seja

antigo, porque dissolvo e remove o mucusauuncíavam que os submarinos as pedras preciosas para os decisiva contribuição à causa que obstrúe as vias respiratortas, minando

nazistas hav-iam sido VarJ'l(�OS aparelhos de precisão, sezueu comum, contribuição essa .que
a sua energia. arruinando sua saúde, 1'"-

... .........t. zendo-u s e u t i rvs e premuturamcnte velho.
do Atlântico Sul. Para essa regularmente do Brasil para a"l conferirá ao país lugar de des- ���d��� �mgalJ���ti;an�f� (:�;;;) ,�;'.p��ie��·r�grande vítóría das Nações Uni- Indústrias de armamentos das

I
taque nos futuros empreendi- respiração livre e facil rapíuamemo e COIO

das, que veio garantir o supri- Nações Unidas: As fôrças brt- mentos de reconstrução do ���todi��Vi�p�;: s;;,;������, dl�j�sn��s�:;:/��I;
mento de gêneros ahmentíctos tânicas e aliadas sediadas na mundo. Por outro lado, o de- qualquer ral'máci>l. A »ossa garantia é a

sua maior protecüo,às fôrças em operações- na Ita- Inglaterra, à-espera da order-, senvolvimento industrial de- .. enda ft o Acaba comlia e na Europa, foi dos mais de marcha para a maior opera- i corrente do estado de guerra, ... ... ti a.,nu_

importantes o papel desempe- ção militar de todos os tempos, prepara o Brasil para os dias AGORA TAMBEM ,.. CR $ 10,00
nhado pela Fôrça Aérea Brasí- -- a invasão, - estão recebeu- futuros, que o consolidarão na

Ieíra e pela esquadra do maior do, há quatro anos, carne do posição de líder da América do

«S!lla�O amerl·CanO (país da América do Sul. D�s BrasiJ, e ainda agora, o govêrno Sul. U
bases brasileiras no norte � no do sr. Getúlio Vargas acaba de I Os aviadores brasileiros já
nordeste, especialmente de assinar com a Gl'á-Bretanha,! estão em luta nos céus euro

P,�r�a11liI'irn, el!1:Natal, pal't�l_n um eontr�to_para fornecimento

I
peus. !lá. pouco, uma ?-lissão

díàríamente, passares metálí- de um milhão de sacas de ar- aeronáutica, sob a chefia do
cos, que vão levar- a morte e a 110Z, produto que está sendo I

coronel Sá Earp, esteve na In

destruição às posições totalitá- abundantemente produzido na glaterra, onde deixou patentea
rias: Sem 'essa contribuição, a grande nação aliada, em vírtu-] da a explêndida qualidade dos
guerra teria -sido retardada e de de um plano gigantesco tl'a-l pilotos do Brasil. A aviação n!:L

os brilhantes sucessos, na .4fri- çado pelo Ministro Apolonio cional, nestes últimos anos,
ca do Norte, na Sicília e na Itá- Sales. I tem tomado vulto considerável
lia, talvez não tivessem sido No terreno militar, aguarda-, e é agora, uma respeitável reu-
possíveis. se, para breve, a participação lídade.
Mas essa é apenas uma par- da Fôrça Expedicionária Brasi- A posição privilegiada que o

te da contribuição do Brasil à leira nos campos de luta euro- Brasil desfruta na América do
__ . . .

causa democrãtíca das Nações penso A preparação desta Fôr-J Sul � com relação aos demas
Unidas. O Presidente Getúlio ça foi cuidadosa e suas armas. países do globo é fruto, a par
Vargas, cujo aniversário se co-! serão das mais modernas. País: do labor de seu povo da orien
memora a 19 deste mês, temi pacífico,

o Brasil não pensaY.=l.ltação firme que seu Presidente
levado Q país a um gráu de de- em guerra, quando estourou o

I
tem dado à. Nação. Num futuro

senvolvimento, que permite, conflito mundial. Manteve uma próximo, o Brasil estará em

nesta hora amarga da história I neutralidade lógica, até que su·- invejável situação no concerto
da humanidade, auxiliar eftci- breveto o inevitável: os ínsa- universal,
entemente os seus alíados.] dáveis agressores do Eixi
Quando, graças à traição [apo- afundaram navios de passagei
nesa, as Nações Unidas se vi- 1'OS brasileiros, em águas do
ram privadas de suas fontes país: A reação foi digna e à. al-jprodutoras de borracha, o Vale tura das tradições nacionais. O,
do Amazonas as socorreu e povo, saindo às ruas, pediu a IIcontínua a fornecer, para g_s declaração de guerra e c.) Pl'e-

Recentemente instalada
nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
já está funcionando o
,I SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço garantido

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

KUI Couelheiro Mlfra, .. e 5 - FONE 1.642
Entrell I domicilie

_ .._�-- :c::s: _�. _!!S±!Z!!§ •.

COM A fOR'A ARRAZADORA É CONVINCENTE que

SÕ A VERDADE POSSUE
e

com um SUCESSO que
só a verdade conségue,

foi iniciada pela A MODELAR
êI mais VERDADEIRÃ das liqUidações dos últimos anos.

Centenas e centenas de finíssimos MANTEAUX,
CAPAS, boléros, reoards e casacos de péles. Tail
leurs de lã e linho, Sobretudos, capas para senhoras,
homens e crianças, CASEMIRAS e LINHOS. CRE
TONES: ASTRAKANS. Todos os artigo� da com

pleta secção de TAPEÇARIAS, CORTINAS e

CONGOLEUNS. Aparelaos de FINISSIMA
LOUÇA INGLESA, etc. etc, etc.

:t:nfim, todos os artigos estupendos do maraviihoso e

seleci.üoado stock do estabeleci.mento! o qual, tão
mere.cidarnente, havia conquistado a situação de
PRIMEIRA CASA COMERCIAL da CAPI'l'AL.

.

,-

'f.odos foram remarcados com GRANDES, TENIADORAS e

ESTUPEKOAS BAIXAS!
N. B..:- As vendQs, durante o período da liquidaçêío, serão

feítai! exclusivamente a dinheiro à vista,

t'- •

/

a
'

• LB. •

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Otícínas à
rua João Pinto n.? 13

Till. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano CI" 70,00
Semestre Cri 40.00
Trimestre Cr' :!O,no
Mês CrI 7:00
Número avulso Cri 0.:10

No lntertor:

Ano Cr' 80.no
Semestre Cri 4n.lln
Trimestre I.T' 25.00

IAnunciO. medhwte contrhln

Os origfm:lll, mesmo nAo I'n

A direçAo não se respons»
bili%.a pelos conceitos ern n i

doa nos artigos "!linado.

-

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

logia. Matemática. Direito, En
genharia, Medicina. Topografia I

Cinernatogr afia, Eletricidade,
Rádio. Navegação Marítima e

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

O.L.ROSA
Rua Deodoro. 33

Não tenhas düvIda em de
nunciar um "quInta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; nio merece tua estima wm

traidor d. Pátria. (Lo D. N.).

� �. __ A!
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ANIVERSARIOS 'SÓ na

o nosso ilustrado conterrâneo sr ,

dr. Manoel Nóbrega, residente no

Rio, faz anos hoje.
•

Móveis
Comprar, vender ou alugar

Decorre hoje o natalício da gen
tilíssima srita. professora Zélia
Bessa da Veiga.

•

Faz anos hoje o nosso confrade
sr. Alvaro Tolentino· de Sousa, re

dator do «Diário da Tarde».
•

ft SERVIDORA
Conhecedor profundo do di

fícil esporte bretão o mais COI'1'.

pleto meia da capital e do Es-
. -..:.:- , tac1o, soube PÔl' à prova os se' s

. NOTA OFI(I.4i.- N. 4/44 predicados de verdadeiro "foot-
(Continuação elo número an

Ite en: jogos.�e.camp�onato e baller".
terior). torneios OfICiaIS, OS Jogadores Quando se assiste a um en- Festeja hoje sua data aniversário

a gentil srita. Adelaide Trindade.que estiverem devidamente saio do conjunto alvi-negro, 0S
filha do provecto educacionista sr .6° - abrir a inscrição, pelo inscritos na respectiva Diví- olhares dos assistentes conver- Luiz S. B. Trindade. 1 máquina para permanente,prazo de 30 dias, para o Cam- são - amadores ou Profissio- gem para o destacado "crack". •

tipo luxo, marca «w-ue».peonato da Divisão Extra de' nais - não estiverem cum- que é incontestàvelment.e nrn Hoje fez anos a exrno , sra. Faní
completamente nova;

1 Wanderley do Espírito Santo.
t bT d 500Profissionais desta Capital. i prindo pena aplicada pe a aut êntico malabarista da peto- es a nizo ar para

voltios;7() - abrir a inscrição para Justiça Publica, por sentença ta.
Passa hoje o natalício do sr. secador para cabelo, deO quadro de juizes da Primeira passada em julgado. Paulista de nascimento, X3,- Alcides Ferreira. bacalite.

I
Divisão de Amadores, dev.endo I _

h) - Os quadros compor-se-, v.ier tem s�b!do grangear a es- *

o jovem Júlio C. Tratar com Francisco Mouraa mesma ser encerrada dia 22' ao de onze Jogadores. Os qua- tuna dos df rtgentes elo "esqua- Faz anos hoje
F'í lho, _. Rua Felipe Schmidt.I

_

id d f'
.

de Azevedo. -próximo; dros sao con�1 �ra os su ICIen- drão de aço", e dos aficciona-
n , 18. __ Sobrado.8lO - cientificar aos clubes. tes ou constItUld?s; quando se elos do esporte-rei em nossa Vlajanteu w _filiados á Primeira Divisão de

I for�are:r_n no- rmrnmo, de. ,91" urbs " . Embarcaram, ontem, no ?,vião da 5 v.2
Amadores que, a partir de 1° (nove) Jogadores. Nesta hIPO-, Com a aquisição de XaYiN, Cruzeiro do Sul, com des�In� a s.

EMPREGADA Casa comerde abril corrente passaram a tese, é facultado ao clube com-I muito tem a lucrar o tri-cam-! Paulo, a exma. sro: rue Dl Ber-
cial precisa

. .

'

d '. -. nordi em co rrrpcrnh ici de sua ftlhavigorar as segumtes taxas: pletar °t�umde;o. e o�ze iog:-' peao catannense e o esporte Cecíli� Di Bernardi, que vai cursar de uma empregada com práticaJoia de filiação Cr$ 50,00 dores, a e o ecimo minu o o barriga-verde, pois estamos
o Conservatório de Música. de serviços de e ser i tório e queMensalidade CrS 15,00 jogo.

.. _ . que em futuro próximo, o "era- �-""""""'Gê""--""""""" saiba escrever à máquina, Pro-Registo de atléta .. Cr$ 5,00 i) - As mscriçoes dos Joga- ck" paulistano será chamado Prestlg a o ov rno e :" ostas, por cartas, dando reíeInscrição ao campeo- I dores a qualquer dos campeo- a defeneler o pavilhão catart- elass�s a�mada!l,) ! tO� se�/. rência s, dirigidas à caixa pos-nato, por atléta .. Cr$ 2,00 natos, deverá, no caso de ser o nense nas competições pebolfs- um qu nta - eo nn I.. ...

taL n. 139. V. 5Transferência do jogador, I atleta amador, vir acompanha- ticas nacionais. O. ]II.).
• _

_ -..-.. __ �entre clubes dest capital, c-.s do de prova exigida pelo § úní-

Bro"he de ouro10,00. I co ?o artigo 8° da Lei de Trans- Não se realizou O t d di'a li9° - tornar publico que, terêncía.
Devido ao mau tempo r..:::- san o o Perdeu-se, no trajetovdo Ci�epara a disputa do Campeonato J') - Em se.t.ratando do. atle- Ritz à Praça Getúlio argas ,

. nante domingo, não se real izo»
um broche de ônix e ouro [formatoda la Divisão de Amadores, ta amador, Militar, podera ser

a cor" da de grande r\8�·cnrs.) S. Leão IX, Papa âncera] de grande valor estima-deverão ser observadas as se- ele inscrito, na Divisão de
promovida pelo "Veleiros d" --

tivo. Pede-se, por obséquio, a quemguintes deliberações: I Am�dores, mediante a autor i-
Ilha", ficando a mesma adiada De vez em quando, eneon.tr:-1.-j o encontrou. d?posit.á�lo nesta re-al - O campeonato da Pri-' zaçao expressa do Comandan- A mos homens de tal perfeição dação, que sera gratlhcado 5 v-B

meira Divisão de Amadores se- te da respectiva Unidade, e,
para o próximo dia 23 do l11eS

�ue, espontaneamente, reco.....
- ........- ......-_............ - -_ .. _-."._..,_-

rá disputado, si possível, em para pa:·t�c�par do Campeo�a-
em curso.

nhec�mos que. De�ls não cess� Está à vendadois turmos, cujos quadros s€- t? da. DIvl�ao Extra de Pro.fls- Nova diretoria Ide
criar seres,ldea_Is. Um destes

O «Restaurente Pérola». Paratão constituidos exclusívamen- sI_?naIs, alem dessa
A a�tonza- Dentro em breve, será real i- personagens e o filho do con�e mais informações, dirigir.se aote de atletas amadore_s. . "ç�o� outra da Conferência Bra-

zada uma assembléia geral dos Hugo de Nordga�l, �runo que
b) - Os jogos serao desen- sileira de I?e.sportos. . .. i associados do "E. C. Bocaiu-I n.asceu, em Egisheim (Alsá- proprietário, na praça Quinze,volvidos de acôrdo com a tabe- 10 - S�llCItar as Ll�'a? .fIlIa-,va", desta capital, afim-de tr'l_:c1a), aos 21 de Junho de 1?�2. n. 22. -- florian6polis.la oficial, organizada pela das, o envio, antes. de mICIO do

i tar-se da eleição da nova dire- i Em.breve tornou-se este primo V .. SF. C. D.
., I ca!l1peonato, da� licenças, em

toda desta vitoriosa entidade do imperador Conrado no oe-

V"""·
·

d·_ ·:r
·
..
·
..

r -7c) ._ O tempo do Jogo sera ong'I.nal, concedidas pel�s res-I esportiva que dirtairá os seus Ilehre por sua beleza, su� gr.an- en em-se ferr�ac g�lva�assim dividido:. ipe.c�IvoS comantes, afim de
destinos no biênio de 1944-19"45. de capacidade como crentlst.a nizado, de 2 mts. de cornpri-90 minutos (45 mmutos ca- militares tomar parte em cam-

e homem de estado, sua santí-
t 1 d 1 .

t
'. 't d dores ou mi

-

men o por e argura e amda tempo) com 5 mmutos de peona os e ama ores ou mis-
O I A P E T ( venceu dade e humildade. Severo CO!l-

bé bi d 6' av 1 s
.

d) I t
.

. .
.

.
.

-

b 1 em uma tur ma e c a omtervalo para escanço. os.
. , N' e nbate amistoso travado sigo mesmo, era tao onc oso

I de fôrça. Entender-se com od) - O amador que num 11 - Comunicar aos interes- .: o I,
Ioi no trato com todos que mere ..

I F
. N; A

'
.. I d

.. -

C sábado a tarde entre os (OlS sr. ranCISCO appl, na ru�campeonato, houver partIcIpa- sa os que, a mscnçao ao am-
t" 1 "d I A ceu ser chamado "Bruno ()

D d 15 v 5
. ,-

E 1 t d D'
. -

d A d possan es e evens o. . . co oro. .do de um Jogo na Dlvisao x- I peona o a IVIS310 .e ma �-PT' I t\. P C d t Bom". Com apenas 24 anos de r., _ -_ w..-_,tra do Profissionais, não pode- Ilres,
encerrar-se-a. Impreten- .�.

1
. C., e "'

.... , es ia idade foi eleito bispo de Toul, I "oz·,ohe·lra. Precisa-se derá na mesma temporada, dis- velmente, dia 20 de abril.
.

caplta dvellceu °tPrll11elld'o, pet.1 bispado pauperrimo e semlm; [U • uma na Pra-p�tar jogos na Divisão de Ama- 12 - Tendo em vista o E�i- é<::l11aga ora con agem e' se '3
em perigo de S81' invadido por ça Pereira Oliveira, 18.dores pelo mesmo ou outro clu- 'tal nO 2-44, do Conselho ReglO- tel�tos a um.

d vários exercitos. Logo depoIs f' .be. nal "de Desportos, que prorro- ..

A turma vence ora os .para, .. de sua saoTação episcopal co- O erece servl<OSe) - O amador participan- gam, á vista da determinação t)ens do "Estado" e�portlVo.
mecou a r�fOl'mar o clero, obra Senhora de meia idade, me-te do campeonato �e Divisã<;> do Conselho Nacional; o prazo que como Papa extendia a to- diante ordenado convenie?�e,de Amadores, podera passar a para reqllerer o alvara de fun- Teremos regatas êste ano?
da Igreja. Ainda bispo de Toul, procura uma casa de famlha.Divisão Extra de Profiss�onais, cior:am�nto, até dia �5 d.e Já vão caminhando para uns
teve grande merecimentos pe- para ajudar. :Tem pr�ti:a de

?i não tiver. e.fe_tuado maIS de

51 n::aIO, dIspensar
para a ms?r�- dois anos, que os clubes náuti- la conservação da

pa.
z entre o cost,:ra, . servIços domestlcos e

Jogos na DIvIsa0 de Amadores, ç�o dos Campeonatos da DIVI- cos desta capital não realizar,
imperador da Alemanha e o rei balcao. Trefere na Serra o� nonão podendo, entretanto, vol- sao �e.Am:;tdores � Extra de as suas regatas oficiais. da França. Depois da morte do I Sul do Estado.

. Informa�o�s,tal' a Divisão de �madores no

I P.roflssIonaIs, a���ra do !un- �ã?
.
p,odemos atinar �om eg·

Papa Dâmaso no foi Bruno por �arta, a
, �afla da Glona,mesmo ano esporbvo.

.

clOnamento, e�{lpdo pel? :tem ta melcla, en�reta?;to, sa� con- eleito sucessor daqueJe, toman. avemda Herclllo Luz, 11.f) - O amador que estIver 9° da Nota ?flcI�l_antenoI. sas da .terr.a (�o Ja teye.
. do o nome de Leão IXo. Quas(� 5 v.-4participando do respectivo I 13 - As mscnçoes para �s Martweh, R;achuelo e A!do I todo seu pontificado consist'.��campeonato, não poderá tomar

: a�letas arr_:adores, - formula- Luz, �erdad,ell·.as expr�s�oc·C! em viagens por vários paísp õ, I unnalowParte em J'og'os amistosos com nos - serao entregues por esta nos melOS naut!cos brasIleIros
de e'11 1'''lI111'0-es de b1'Sl)OS ltl.. V d �h 1

I - •

D f'd ' - on • '"
" en e·se um « unga OW». na ruaou contra profissionais salvo Federa.çao deP?IS d,e _

e en os �1 estao, vendo, talvez os Se'.lS
tava contra o mal da simonia e Germano Wendhausen, 58. Tratarlicença expressa de Desportos, I

os p�dIdos de mscnçao ao res- lJ�rcos apodrecerem; nos �f'J ..

outros vícios. Empreendeu un� À
na rua Uruguai, 25, com Nicanorração Brasileira de Desportos,: pectIvo Campeonato.. , .

poes, pelo longo penodo de ll1;,;,-
expedição contra os Norman- Cardoso. 8 v •. 4

P9r intermédio desta Federa·, F. C. D:, em rlonanopolls, tividade.
'. dos para libertar os povos SUl). VENDE-SE um bungalowçao.

_
113 de. abnl de .19 A. ."

A data de .21 de abnl: era ,de 'uo'ados e maltratados por e:-;- na Av. Maurog) - Só poderao tomar par- FláVIO Ferran - SecIetano ,e.:rande. rebo!lço nos melaS natl· �e� homens do norte, ficando Ramos, 94. Vêr e tratar na
__"'_'_"_.�·_.w_ tJ�os da �aPItal, :Q.0r s_e1' a esc�- prisioneiro deles em Benevell- mesma rua, n. 86, das 17 às

ex- lhIr:la pal a a rea�_I�açao da pn- to. Caíu doente e voltou para 18 horas. 15 v.l?1e1ra regata ofICIal, mas...
Roma _ pois, os Normandos' _ _••este ano, nem se fal_a em tal
consentirall1 agora em seu r,". "A Bandeira Naclonal quando em préR.cousa. Te?remos ou nao regata.s 2:1'esso. Tendo l'ecebl'do os gc:..

posição hOl'izontal, e irá ao ceutro da
1 d· , - - testa da coluna, se Isolada; à dll'elta dae�n 1944. Tem a pa avra �s ;- Sacramentos em presença do testa da coluna. se houver outra bandel.

ntes do re1110 enl Flonano "a; à frente e ao centro da testa da co..ng� -

clero e de muitos leigos, fah�- luna, dois mf"tros adiante da linha pelasnohs
1 d b !lemll1s fO",,",,1as, se concorrerem três':...........:....••....,......".•...,....... .,._-.wwvw ceu aos 9 e a ri! de 1054. ou mais bandeiras". (Dooreto-leJ n. 4.545.

Federação Catarinense de Desportos
[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775 .

A terceira rodada do
rorneio Munícipa I

São Paulo - O ComeI'chl
foi derrotado pelo São Pauh.
por IxO;

O Coríntians venç�u a

Os jogos de domingo tuguesa de Esportes pela
S P I ,pressiva contagem de 6x1;em

.

ão aU o
. I o Palmeiras venceu o Jaba.RIO - Foram os segumtes 0S .

I r 2xO'.
. d t

.
. dada do qual'a )0 ,

Jogos. a er.c�lra.l
o

I O Juventus abateu o Ipira!.-TorneIO MUl1lc1pal:
o-a por 1xO;Sábado, o Botafogo abateu o b

_

Bangú pelo "score, �e 6xO; A F. C. D. contempiadaDomingo, o Amenca logrou O sr. Interventor federal nes-
vencer o Fluminense por'.3x�: te Estado, assinou e111 data dü

O Flamengo venceu o Sao 14 do mês corrente o decretoCristovão por 5x3;
. n. 773, que concede o auxílio d,,,

O Vasco venceu o MadureIra Cr$ 18.000,00·à F. C. D., para o
Jlor 5x3; corrente ·--an o.
Canto do Rio e Bonsucesso

empatou por 1x1.

SALADA DE SAÚDE Missa e agradecimento
ZOE' TAULOIS DE MESQUITA

Xavier, malabarista di pelota
Dentre tôclas as aquisições

feitas pelo renomado Figuei
rense F. C., com o fim de l'efo.'
çar o seu homogêneo "eleven"
destaca-se sem dúvida a de Xa
vier, o "crack" paulista qne

I)oJ;'� I a,q'l,lí chegou, trEli;nou j;I vencel,l,

Não há saúde perfeita sem ali
mentação escolhida e variada. Em
qualquer regime é indispensável o

uso de frutas crúas, verduras e

legumes frescos. Coma lm'ania,
banana, mamão, abacate, manga,
espinafre, alfac�. couve, bGL'talha,
chicorea, tomate, cenoura, couve
flor.
- ---........- ...�............--..

.

.-......- .......-.-.-.--..""

Anté)nio Lopes de Mesquita, Antenor To.ulois de
Mesquita e família, Antônio Tauleis de Mesquita e

famaia, Demerval Rocha e Zoé de Mesquita Rocha
e filhos, Eugênio Trompowsky Toulois e filhos.
Amélia Taulois de Melo, Cecília Trompowsky Tau.

lois e Cordolina Caldeira Taulois convidam os parentes e amigos de
sua inesquedvel espé)sa, mãe, irmã e tia ZOE' TAULOIS DE MESQUITA,
para assistirem à miss'a de 7' dia que mandam rezar na Igreja de
São Francisco, no dia 21 do corrente às 7 horas. Outrosim agradecem
a todos os que compareceram ao ent�rro, aos que enviaram flores, ou
condolências e finalmente aos que ÇQ!IlJllilreceram a êlise ato de Sant�
Religi.ão, 2 V •• 1

As anedotas e plad88 aparen·
temente Ingênnas são grande�
armas de desagrega(jão mane·

Jadas pela "qulnta·coluna".
(IJ. D. N.)e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lCARTAZES

o ESTADO Quarla ..feira, 19 ti. Abril de '944

EDITAL
De ordem do sr. Delegado Regional do Imposto ele Renda

e para conhecimento dos interessados, faço público o seguinte:
I" - Até :30 de abril de cada ano, as pessôas físicas e ju

rídicas, por si ou por intermédios de representantes habrlita
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 30 de abril a declaração só será recebida
se ainda não tiver sido iniciado o processo de lançamento "ex
officío "

e mediante aplicação ao imposto calculado, da multa
de 10 �(.

I3° - As pessôas jurídicas ínstrurrão suas declarações com O
.os seguintes documentos:

a) Cópia do balanço compreensivo de doze meses de ope- " _ _.._• ..-..__-.. w�"'oi I
rações, encerrado em qualquer data do ano civil que Caf'adores de feras Ianteceder imediatamente ao exerc-íoio financeiro e111 \I

que o imposto for devido: humanasb) Cópia da d�monstração da c�nta ele �u�r�s e p.erda�; Londres, (Por SpectatoJ' _

C') Demonstratívo da conta de despesas bel ais, pOI natu- Exclusividade do CEC para
reza de gastos:

.

... _ "O Estado".) - Os combate E.

d) Demoustr�çao d� conta de mel'cadon::s,. f�bn?aç�o ue atualmente se desenvol·
ou pro:luçao, c�nforme se trate de comercio, llldustr.la I �em em território da Birmânia,
ou agEIcul�ur�,.. , . . . da índia, da China e de todas

e) Relação dlscnmu:aJÜva dos créditos �o�slderados 1 n- .

as frentes de batalha do Pací-
cobráveis e debatidos a conta de previsao ou lucros e

fico revelaram um novo tipo de
perdas;

_
I soldado desta zuerra. Trata -se

4° ._- Os balanços, demonstraçôes da conta de lucros e do cacador de homens. A mo-
perdas, extratos, dicrimínaçõe? de COl1t�� e lançar:lentos e dalidade de luta introduzida
quaisquer outros, �ocumel�tos de contabilldade, deverão se� a�- pelos japoneses nas selvas asía
sínados por atuár-ios, perttos cOlltador.es,. cOl1:_tadores ,ou guar -

tícas exigiu por parte dos sol
da-livros legalmente registrados eom indícação do numero do dados britânicos e aliados ídên
res-pectivos registro. Assinará também o titular da firma ou um tíca atuação. Os japoneses es
dos sócios.

. _ . , . . [pecializam-se em lutas de guer-
5° - A repartíções pagadoras feder::ls, �staduals, mun}-I rilhas, estando esparsos por

cípaís, os departamentos e entidades autárquicas e paraesta-. todos os recantos da frente de
tais, não poderão pagar vencimentos depois de 30 de abril, aos' batalha, bem armados e muni
funcionários e 111ilit�res que recebam :encimento.s superiores \ dados e protegidos sempre pe
a Cr$ 12.0{)O,oo anuais, sem que estes exibam o recibo de entre-IIOS acidentes do terreno. Os
ga de declaração de rendimentos. lbravos soldados aliados desem-

6° - As pessôas físicas e jurídieas são obrigadas a enviar penharam- heróica atuacão em

a esta repartição, até 30 de abril, informações sôbre os rendá...::' todas as batalhas
. travadas

mentos. pagos ou creditados no ano anterior, com indicação da I
contra os nipônicos usando

natureza das respectivas importâncias e dos no::nes e endereços I' com êxito absoluto a preponde
das pessóas que os receberam. Quando os rendimentos se refe- râncía extraordinária das ar

rirem a residentes

no.
estrangeiro, ° informante mencionará

Imas
aliadas no combate as fé

essa círcunstância.
'

ras nipônicas encurraladas no.
.

70 __ As autoridades superiores do Exército, da Marinha, rochedos asiáticos. Assim se

da Aeronáutica e das Policias, bem como os diretores ou chefes desenvolveram as lutas nas sel
de repartições ou entidades autárquicas e paraestatais, deve-I vas da Nova Guiné, nas ilhai:'
rão remeter até 30 de abril, informações sôbre os rendimentos' de Salomão, na China, na Bír

pagos a seus subordinados o,u a terceiro?, no ano ant.eri?r._ Imânia e �a Índ�a, onde os ja-
80 �. Nas declarações físicas, devera constar a profissão I poneses sao varridos ao togo de

e nas jurfdicas, nas "indicações quanto aos sócios", nomes, 1'e-, barragem, lanchas-chamas e

sidências, capital registrado, lucros creditados aos sócios, 1'6-,metralhadoras portáteis. Essa

tiradas, etc. As declarações tanto. físicas com.o jurídicas, dev�m j' tática .uS"ada com tanto
.. ê.xíto do Parmacêutíco NILO LAUS

I
.

1 1 f
�

F 1 Hoje e amanhA serA • sua preferida
ser preenchidas com letra perfeitamente egrve e' (e pre eren- pelos Japoneses nas .1 ipmas Dr..... aacJonale fi estrangelras _ Homeopattas _ ".,rfllmart••
ela à máquina, assim como os documentos que as acompanham, na Península da Malaia e nas

I ArU&,o. de borracha.

Delezacía Regional do Imposto de Renda. lndias Holandesas, não vêm liarante-flool a exata observAnela no recelto.Mo 0.4111100.

FlOrianÓPOlis, 13 de abril de 1944. surtindo o mesmo efeito nOE PREÇOS MÓDICOS.
Haroldo Luz lUltimos combates travados ••••••••••••••_ ..

Chefe da Se. Tl'. com as tropas aliadas em vírtu-
-�_..._�._----: � _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I de da tremenda mortandade

!...,_.,..,.__
_�..w..--.. w__,.__ • _.- _,. -��- ••• ��. -� -�.�

japonesa,
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA" :: ------- : i ,i

/

Fundada em 1870 - Séde: B AtAl: ......----------, II'. IN'CENDIOS E 'l'RA,NSPORTES :. Dr. LAURO DAURA e [ COl: CapItal e reservas .. ·························· ..... er, 71.656.189,20:. SENHORA

I As mais famoNs'aTs INmu.EsícNasT,AcoLm os mars I'. CUras do balallÇO de 11l4Z: '. partiCipam a seus parentes
_:' Respon3l!bUldades ..•• .... ..•. . .....•••...•..•..• Cr$ 4.999.477.500,58 :. e pessoas de suas relações

.: Receft'a . ....•.....•..•.•... , ....•.. Cr$ 70.681.048,20" o nascimento de sua • ::. Ativo Cr$ 105.961.917,10:. Primoq&nita·1 famosos artistas.
.!': SiiTilstI'OS pagos nU5 últimos 10 ano! erJ 64.980.957,20: VERA-LÚCIA .-

'. Reepon39biJid,ades .... .... .... . .. , ••...•.•....•. cr, 76.736.401.3�,20 I ULTIMAS NOVIDAOES
•�: Bens de raiz (prédioo e terrenos) er, 23.742.6D7,44: Fpo!is.. 12·4·944.

N A O:.� de 8�I:��8�m�;O;;:: Parnfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. FranciSco

I: ------'-'----S..

v....-.41' j. . a « R DI· LAR) i
, .Ag6nciIlB e SUb-ageilClaB em todo Q território nacional. - Sucursal no , ;:1: UruguAi. Heguladores de av!U"la� nas principaIs cidades da América. Europa : I Rua _ Tr a i a no f 6 •

e Afrlca.

'MO :,

AGENTE E�l FLORIANóPOLIS I ALVARO RA S
.

•
C A lU P O S lJ O B O & C I A. - Rua Felipe SchmJdt. n. 39

• li ó ..

Caixa Postal o. 19 - TelefoJlc 1.083 - Rod. Telegr. "ALIANÇA". CIRURGIÃO·DENTISTA
SUB.AGENCIAS EM LAGCNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME· ,

NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL, : Rua Vitor Meireles, 18

Divisão do Imposto de Renda
Deleaacla Reglonal no Estado de Santa Catarina

•

BAR E ARMAZEM ORllNT[Rua V. Me:reles, 11

PETISCOS - RoU-mops -- Herringa - Pickles - Cama.
rões recheados � �andwichs -- Cebolinhas - Ovos de

tainha fumados - Pernil·- Pasteis - Empadas -

Salame Peixe frito. etc. etc.

A pessõ& enve

lhecida e aba
tida pela prlsão
de ventre, reju
venesce, toman
do com regula-

ridade a&

DO DIA',
! '�I

PILULAS
DE

BRISTOL

HOJE 'ia.feira HOJE

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

-

CIRURCiIÃO DENTISTA
Cans. Rua Nunes Machado
n. 7 •.. (Edifício S. Francisco).

Consultas diariamente
das duaa à.s 7 horas.

CINE
Às 14 horas. -- Festiva Matinée. -- Programa.

Robert Cummings e Larayne Day em

Quando a mulher quer
Fred M8c Murray e Madaleine Car roll em:

Uma noite em Lísboa
Um programa espctacula r .

COMPLEMENTO !'oTACIONAL (OFE Nat.)
Preços: Cr$ 2,00 e ] .50 Livre de Censura

A's 4.30 e 7.30 horas:
Um programa incomparável e espetacular:
Bela Lugos i, no filme cheio de terror:

O fantasma invisível
Lew Ayres e La r aine Day em:

O segrêdo do dr. Kíldare
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat

Preços: Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00 Imp. até 14 anos.

CINE «IMPERIAL)}

o
A's 7,30 horas:

Ultimas Exibições. _-- Lon Ch s ney J r. em:

fantasma de Frankenstein

No

com Bela Lugcai.
Humphrey Boggart. 1)0 seu melhor papel:

. Relíquia macabra
com: Peter Lo rre e Mary As tor

Programa: CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac)
Preços: Cr$ 3.00 e 2 Ou Irnp s t

é

18 anos.
_._ -------------

IMPERIAL - amanhã às 5. e 7,30 horas

Nas garras do Falcão
\

com George Sanders
j

dia 21. SIMULTANEAMENTE no ODEON e

IMPERIAL. Ma r i a Morit e z em.

Ao sul de Tahití
A RECENTE VIAGEM DO PRESIDENTE GETÚLIO

VARGAS AO PARANA' (Nacional).
---_... _- -----

6' feira.

FA.RMACIA ESPERANÇAI

I CONCURSOS
OFICIAIS

Para preenchimento de
cargos nas repartições
públicas, o prOfessor IMANOEL LUIZ prepara

candidatos.

IRua Saldanha Marinho. 3
(Sobrado)

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mill.
'.ares podem eIigir. sempre que ho".
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada ID'
Cormante prove o que declaro•• A
mÁ-fé constitue erime contra a Me
.araDca lIaciollaL (D. B. II.).

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Rua Trajano. 1 J

fabrico n te e distribuidores das afamada.s con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de oasemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões} marina e aviamentos
paro alfai'J.tes. que recebe diretamente dos

melhores fábricas. A Casa qA CAPITAL" chema Q atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuorem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, � FILIAIS em Blumenau e Lajes.

f
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o iSfADO-Q&iatta�telra 1t de Abril de t944
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����:':�ré!: �:'�?!��se�:an�!!�!1
,J, �lacwhinnie, de PRESS tróleo dos Estados Unidos e do'

NFORMATION SERVICE - Irã, Até março de 1943, acre

xclusivo para "O Estadb" em ditou êle que o combustível se

anta Catarina) - Jamais, na escassearia na Inglaterra, mas
Grã-Bretanha, se duvidou de não no Reich e julgou poder
ue o bloqueio constitue arma seccionar as rótas vitais da

e efeitos lentos, Contudo, êsses Grã-Bretanha, Em março de

feitos estão se tornando ago- 1943, houve, porém, uma mu

a visíveis. Durante quatro dança radical na guerra naval.

nos e meio de luta, as artérias O poder dos submarinos e

o Terceiro Reich foram tão dos aviões alemães que opera-

'olpeadas pelo bloqueio que, I vam no mar se restringiu sem

ificilmente, mesmo o mais ar- pre mais, enquanto os golpes,
ente nazista poderá encarar sofridos pelos navios aliados

om otimismo a situação pre- foram se transformando em

ente. Chegou a hora em que a alfinetadas. Março dêste ano

lemanha tem de contar com era apontado como o mês em

mais grave escassez de petró- que os submersíveis nazistas

eo. ! deviam reiniciar uma vigorosa
ofensiva. Mas a tentativa maio

No léste, os russos avançam' grau-se. Os alemães alegaram
irmemente e vão se aproxi-, ter afundado um total de vinte

ando cada vez mais dos poços e nove navios mercantes aliados

{petrolíferos rumenos. A amea-I com 156.000 toneladas. Com

a contra os poços da Galícia,! pare-se isso a certos períodos
a Polônia, aumenta. As usí- anteriores da guerra, quando
as de petróleo sintético estão Berlim pretendeu que, num

endo consistentemente bom- único mês, seus submarinos

rdeadas e, em qualquer ca- haviam pôsto a pique mais de

o tal combustível não poderia
I
um milhão de toneladas mer

su'pril as necessidades bélicas' cantes das nações unidas.

'ermânicas. O Japão dispõe I Nos seus comunicados díá

de petróleo para fornecer ao )1 rios, durante o último mês, os

Reich. Mas Hitler não possue I
alemães anunciaram que dois

nem petroleiros, nem vasos de 'I'navios haviam sido afundados

guerra para proteger viagens pelos seus aeroplanos. Contu

de além mar. O Japão, por seu [da não se descobriu nenhuma

lado, não pode desviar navios indicação de que uma só uni

para auxiliar a Alemanha. E, Idade tivesse sido destruída por
assim, o precioso combustívellaviôes nazistas no mar, no der

fica no território nipônico fó- correr de março. E é assás sig
ra do alcance das garras do \ nificativo que Berlim tenha,
"fuehrer". I em lU de abril, anunciado con-

Outrora, Hitler ansiou pelo: iuntamente os afundamentos
dia em que o poder naval esti- feitos pelos submarinos e pela
vesse, na Inglaterra, tão redu- Luftwaffe, sem especificar os

zido pela ação dos submarinos algarismos creditados a qual
que os navios britânicos não I

quer dos dois serviços.

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade(

E L E I'C Ã o
Devendo proceder-se a 2 de Maio, proxrrno futuro,

à eleição das dignidades que terão de servir no hienio
de J944 a 1946, de acordo com os artigos 21 e 23 do
compromisso, convido os irmãos da atual Mesa Admi
nistrativa e os que em quolquer tempo ocuparam co r

gos de dignidades e consultores, para 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
comparecer, remeterem à Provedoria suas listas dentro
de envelopes fechados e assinados.

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

S v. alto 2

I LVHA, BORGES & CIA.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos o r çcrrn e-n tos para pagamentos a

longo proso, prestações módicas, e vera como é
iaci! transformar seu prédio velho em uma cons

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

Rua Felipe Schmidt ri? 44 - FLORIANOPOLIS

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas boníflcccões e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

o CAVALO QUE
GANHAVA TÔDAS
AS CORRIDAS I

; c:,������RCtAt
ESPECIALIDADE

DR.. RGERREIRO DA ,FO:XSECA
MÉDICO

Clinica de Adultos e Crianças
Doenças da Pélo - Doeneas Venéreas

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

As 2as. e 6as. feiras 8TH Palhoça, das 2 às 5 horas .

_!einiciarã sua clínica em fins de:_:a�b=-r:.:U_� �����_��M��������������t��

....- ••_-.-_-_-.-_..-_-_-_-........�-......J"4."...- ....._w

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

(//'1/){}O/JUTO DA KhOTS.A, 1110..('01'1. éU6UROS
.......�__ ITI..'A. __.

Sua Implacável Inimiga
era ... Sua Melhor Amiga �

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

cavalo que ganhava tôdas as cor

ridas e acabou perdendo por ter

saudades elos elonos! E, mais:
Como a morte revelou o segredo ele duas
velhas e' irreconciliáveis antagonistas, Uma

lição que a todos aproveita... Pág. 89.

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Cf t\. WETZ.EL INDUSTRIAL-JOINVILL'E (Marca regíst.)

recomrneuda-ge para roupa fina € roupa comrnum.

Exijam o Sabão

;.

Ele liuman�zou a Penitenciária I
A famigerada prisão de San Quentin era um inferno de iridis

cip lin a '" mas veio um ral rno funcionário de lunetas e a

transformou numa inst.it.uiçào penal modelar... Pág. 66.

Os vivos vêem pelos
01hos dos mortos! (omo se adquire

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

Um psicólogo descreve o que
caracteriza a personalidade, de
que modo se forma, <; como

assegura o tril:nfo... Pág. 63.

..

AuOf(J�
ITEN ç a- O , Qualquer .. ssi-

• natura deve ser

subscrita exclusivamente por inter

médio dos nossos agentes abaixo in ..

dicados. Cautela c.om os sol.cttemtes
não autorizados!
________� J.W.T.

Agentes em Flo-ianópolis . PEDHO X \VlEH, s. CL\. - TIlJa Felipe Schmidt, 8

Represerltanle Cend TIO JJrn ... iI: FEH,\'!)OC1Il"<\(;LI\ - Nua do Rosória,5';-A - 2.oanrlar - Rio

ua ndo alguém. tal como (I�
lheiro da uuetracão a-cima, of_

lhe, em o.mé.vel gesto. um cálice do
excelente ..perítavo K NOT, lemDr&o
... V. Sia. de acrescentar, ao agrada
cer a gentileza:E$TEE T..lJ.J'1-
BEl1 (J NEY APEOlilVO

PREDI!.ETlJ!

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

espinhas e suor excessivo

Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri

cado na rua Lacerda Coutinho, 15. A' venda na

Farmácia «ESPERANCA».

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Tol1E I(,N\)T.

2
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povo e da incapacidade mate
rial de o referido ministério
cumprir sua tarefa. Está tam·
bém havendo séria divergência
àcêrca da pasta da Educação,
pois os cristãos-democratas
não concordam com a designa
ção de nenhum elemento cleri
cal, a menos que, para sub-se
cretário, seja indicado um cris
tão-democrata. Indica-se, en

tretanto, nos meios bem infor
mados, que a maior dificuldade
será encontmda na nomeacão
do ministro do Interior.

-

Esteve em nossa redação o sr.

Henrique Silva. que veio de
Cresciumo. num Ônibus do. em
presa Auto.Viação Cc torinense.

b
..

d" t"1
S.s. pediu·nos que registasse- Rio, J 9 (E.) -- No volumoso

P·assa rinque o IDU 1 mos o fato· de êsse carro. que inquérito policial-militar de ;vva Iorque, 18 (U. P,) _

tem o n. 10, haver feito a via- �

Nápoles, 19 (U. P.) - Foi capturado, por elementos do gem Bem os faróis em funciona. que foi encarregado o coronel As pessoas que vão comparecer
Quinto l!�xéTcito, um pequeno tanque de rádio-controle. Os sol- menta. Saíu de Cresciuma à Jaime ele Almeida, mandado a um concerto da orquestra
dados aliados tiveram tempo de impedir (IUe fôsse destruído

noite e aqui chegou também de nstaurar pelo ministro da sinfônica ela N, B. C, que será
J noite. sob fortes aguaceiros. O " -

., id T
..

1pelas chamas, afim-de facilitar o estudo de SE'U aparelhamento, ajudante do motorista vinha
.suerra para apurar acusaçoes reg: a por OSCal1l111, roje à

Como se sabe, esse tanque é dirigido a longa dtstâncía pelo empoleirado no pàra.choque da I feitas
ao cidadão Adolar Sc11- noite, pagarão nada menos de

rádio, tendo outro dispositivo que provoca a explosão, em mo- frente, para «obserllar» o corn i-

I
wartz, proprietário do navio 6.4·22.150 dólares em bônus

mento dado, de cerca de 60 toneladas de explosivos. Do exame
riho . Foi uma viagem demorada "Cisne Branco" , com alegações II de guerra. O concerto será ou-

- e cheia de sobressaltos.
) de que esse brasileiro vinha vído no Carnegie Hall. Aque-realizado, resultou a seguinte sentença dos peritos: "O tanque

nazista é muito ínteressaute, mas não passa de brinquedo
.

exercendo atividades suspeitas, les que lá irão podem escolher

inútil.". O Congresso de o corregedor da J. :'Ii., dr. :\-lá- lugares que variam entre 20 e'

=----- . Homeopatia rio de Berredo Leal, depois de 25 mil dólares. Todas as despe-

E -I d·
A.

I
P t AI J 8 CA N) um meticuloso exame nos au- sas correrão por conta da Pede-

S_,p.e.ra1m - se mUI ��,. Ivergenclas cFaOpil.Ote.ranlo,ceOrraI�Sr'�I.'m�"el?1�10tecn.10:11'g'�I:e�ssstao', tos exarou o seguinte despacho, I ração Americana de Resíduos,
••

J '

_

' em audiência de correição: I excepto aquelas com os mem-

N�poAt�s, .1.8 (U. P.) - O

nO-I mllll�tel:lO C0111. el,e�1entos d.e Sul-Americano de Homeopatia. "}:<--'eita, como fiz, a correi cão I' bros ela orquestra e Toscanini,

v<?O'�ovel�? ?o n:arechal Ba- te:1dennas �ea�lO,�al'laS à�, (11- Ao certame, que foi coroado do llOO presentes autos de inquJri- pois estes ofereceram seus

d�bl.lO sela mtegrado por ,.17 reI ta,
.

e ��l o "Impasse'. A maior exito, foram apresenta- to policial-militar atinente a) préstimos a título gracioso,
mmlStros, que representarao, Junta PolItIca resolyeu chamar dos interessantes trabalhos re- indiciado Adolar Schwartz, jul--
em sua parte, os seis partidos Badoglio a Napoles, a-fim-de lativos à atividade homeopáti- go l)!'ocedente o seu arquiva-

Salva pela
da Junta Italiana. Segundo 'discutir a situação. ca do continente. Hoje regres-' mento por não haver constata- Penicilina
consta, haverá Ulll ministro -- -_ - , --..-

sará a l\1ontevidéu o dr. 1"vano I do a existência de crime ou rtê Porto Alegre, 19 (A. 1\',)
�em pasta, que deverá ser o Intensa luta Duce, delegado do Uruguai 'ao transgressão disdplinar a pu-I Te_ve �lta, sabado passado, a
senhor Benedetto Croce ou o

L d' � 18 (U P) conclave. F'alando à reporta- nir conforme foí atenta111llete ]>rnnell'a doente de graV( en-
conde Sforza. Ao que parece, a.-. don I e:::;,

h 1 T' ·t· �-f
O Q,. O'em clpclarou ter tido mag'ni- al)i�rado lJelo encarreo-acIo do fel'midade que foi tratada e

ll·s·ta dos n v
.,

t
. , u, o marec aL 10m arma I '?

'
.

.

-

.' . < " . ""', ITI' '1' T " .

,

o os n:�lllS ros Ja �s; lue os "partisans" sustenta- fICa IlllpreSS;;l.O do congresso e mesmo. Pelo que determino se
sa, a pe a pen�cl lll�. . I�ta-seta pronta, embala os membro. .

1 t t I acentuou' O eOl1o-resso (le- faça a devida comunicação i de uma senhola, lecolhlda a

dirigentes da Junta ainda con- aml tV1,oke;-; da eMl1?ohn'lro. cohm os senvolve�-se de ma�eira co� autoridade de orio'em depo;'s Santa Casa com infeccão pUOl'-
tinuem estudando o a nt ele m s e Ia 1 aVI te na '. '. '

. "",, I.

I peral
•

A " d·t . h .' SSU't o. ,ona montanhosa central' da que foram Ju1gaclas as. teses de registradas as alterações O: lt 1 d "ele 1 a-se que a.vela mUl as ,',' <\. t. ,apresentadas, Todas as dlSCllS- l)rocessuais em ata Comin1'- leStl aCto o emplego da
divergências àcêrca da pasta

leI VIa

I'
L �leseen a que �Sl fotr- sões se processaram num ambi- ql'ue se e Pllbll'cllle se';

.1.
penic.;i1ina foi excelente e, ao

d, A' " lt '
.

t d
. :as a emas exercem VIO en a .. .,

- -

. "

1
.

.a gucu ma, em VIS a a Sl- "

- ,

t d
" ente vercladelramente ClentI- que se anunCIa, no segunc o dIa

tuação de extrema miséria do ,nessao a ,o�s e a Bosma, on- fico". A libertacão de da aplicação desse medicamen-
1e a luta e mtensa em todo�. os to, já apresentava melhoras
;etores. «Fronteira Agreste» que se acentuaram até o sext�
Londres, 19 (U. P.) -- Tre- Rio, 18 (A. N.) - O capitão dia, quando ficou inteiramente

menda derrota foi imposta às Amilcar Dutra de Meneses, di, fóra de perio'o.
.

fôrças "chetniks" elo marechal II: UlU OOENÇA retOl: geral do DIP, receb�u o Ainda na ""'Santa C ,t'
Miahiloyitch pelas fôrças do =À��� s�gumte tel�gr�ma: "� �ll'eto- sendo feito tratalllent�S�dê��i�
s�u compatriota o marechal .I PAaA Â UÇA.

na �a �SSOCIaç�,O Brasllelra de
I co com penicilina,

.

TIto. O encontro elos guerri- - Esclltoles conglatula-se V�lo ..

[heiros de Tito e as fôrcas rea- ato de liberação do romance CASA MISCELANEA, distri.
cionárias de MihailoviÚ:h teve "Fronteira Agreste", cuja apre- buidora dos Rádios R. C. A
hlgar nas montanhas da 8ér- tensão injustificável motivou ü Victor, Vávulas e Dsicos.
via Central, onde os

,; chet- protesto unânime dos intelee- Rua Trajano, 12,
niks" se reuniram às unidades -'----.---,-- tuais amantes da· liberdade. .----------

búlgaras. Os patriotas Jugoes- Ataque feito pelOS Cordiais saudações. Ass. Afon- A Turquia no
lavos mataram 17 chetniks e -Mosquitos» 80 Arinos de Melo Franco, \'ice- bom caminho
capturaram 98. Londres, 18 (U. P.) - Bom- ,presidente", Londres, H) (U, P.) - O jor�

bardeiros "Mosquitos" ataca- --,---_-------- na1 "Daily Telegraph" publica
ram ontem à noite importa.n- O preslde�te foi um depacho pl'ocedente de Es-
te centro industrial alemão. para Araxa tambul dizendo que a Turquia
foram também bombardeados Rio, 18 (A. N.) -- Embarcou suspendeu as licenças de ex-

loutros objetivos situados no ontelll l)ara A1'axá o Pl'eSic1en.tE' pOl'i'ação de cromo para a Ale
território do Reich. Apenas urn Getúlio Val'gas. O Chefe do 00- manha. Esta medida foi toma
avião britânico não regressou a vêrno desceu ele Petrópolis às ela em virtude da troca de notas
sua base. pl'imeirali horas da manhã, oficiais entre os governos aJia�

chegando ao aeroporto "San- dos e turco, durante a última
tos Dumont", cerca das 9,15. semana.

No aeroporto o Presidente foi
recebido pejos l\linistros da Ae- Sái OU não sãi
rouál1tica, do Exterior, da Edn- petrÓleo!
cação, da j1'""'azenda, da Guerra Rio, 19 (á. N,) - l;"'oi noti
e de outl'aR altas aUloridades. ciado quP o governo baixará
O Presidente tomou. a seguir, brevemente decreto, estabele�
lugar no avião, que o conduzi- cendo que todas as lieenças
ria àquela estanda mineral, para a exploração de jazidas
viajando em companhia de um petrolíferas caducarão, se, 110
dos sens ajudantes-ele-ordens. prazo de dois anos, não se tive
O avião prestclêllrial decolou às Irem i�JÍciado as ré�peetívas
1 O �1 Qraf), pesqUlRaS,

. '--..,.--

Moscou, 18 (U. P.) - Contí- ele Berlim, entrementes, fez
nuaru os pilotos soviéticos a' alarmante irradiação, preve
sua tarefa de destruição dos n indo o espírito público para
transportes nazistas que teu-! nova ofensiva russa ao n01'Oe8-
tam chegar a Sebastopol para

I

te da Rússia, Disse o locutor
evacuar as guarruçoes da que os soviéticos estão reagru
Wehrmacht. No interior da cí-. panda seus exércitos, perto de
dade, os alemães iniciaram ai PSkO\T. na fronteira da Letônia.
demolição de todas as edíf'íca-: Quer isso dizer que os nazistas
ções importantes, afirn-de-qi e � vão pôr as cartas outra vez ...
os russos nada de útil encon-!

_.,--- ----

trem quando a reconquistarem" .,.••••••Enormes colunas de tumaca r::

que envolvem Sehastopol são·
visíveis das posições russas,
cuja artilharia, ao martelar o

inimigo, concorre também para,
destruição da cidade. A infan-(taria e os tanques soviéticos,

POl.'
outra parte, ap.roxímam-se Icada vez mais da gran de base

naval, tendo Tobulkin, ao atin
gir o outro lado da baía, e se
colocado a apenas três quilô
metros da mesma. A emissora.

PIIIILIII
11111[011

CONTRA CasPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

/

6 o ESTADO- Quarla.feira, 19 ele Abria de '944

I •

Estreita-se o cêrco de Sebastopol!
Moscou, 18 (U. P.) - Os soldados de Yeremenko p 'I'ohul

kh in, apoiados por fôrças de tanques e de artilharia, continuam
estreitando o cêrco de Bebastopol, contra a qual avançam (10
norte Iéste e sul. A resistência nazista é considerável, mas, a

despeito disso, os russos vão abrindo caminho na dírccão ela
grande base naval da Críruéta. Em certos pontos, os �'USSOq,
mediante violentos ataques, conseguiram efetuar novos avan

ços, aproximando-se ainda mais da cidadela do mar Negro, Os
canhões pesados soviéticos e a aviação, por sua parte, atacam
intensamente as principais defesas nazistas em SebastopoJ,
para facilitar o avanço das fôrças de "I'obulkhín e Yeremenko.

,TONICO CAPILAR

POR ÉXCELÉNCIA

Não

�:�!:������) As próximas batalhas russas
P' 1 � (A N) O " Moscou, 18 (U, P,) -- O Co- ta o problema c1e cobrir cada

o'ed��' da .]nsÚ;a' acai)a d�O��l�= I
maneio nISSO põe em. prática setor da frente sem por os ou-

""'
,�-. planos ele largo alcance para as t.ros em perigo, arriscando-se a

xar doterruinar-áo informando .'

, ,o. 0-:' "
batalhas da pr-imavera e do ve- uma irrupção desastrosa.

o ue nenhum d-'blstO ele eSCIl- -

\ t t
-

lé Od C'" '1tura ou testamento de súditos rao. 1 cons an e pressao a e_s- essa e a rrmeia eram va -

d "... .1
'

t '1'
tI' ele Lernberg, a concentra cão vula de segurança alemã c-on-

o P1XO ou r e palses sa e 1-
-' •

'

;', . .'
t 1 teito aó t

de poder aso exei cito II a fl on- tra uma ofensiva pelo Mar Ne-
es pac e SCl' e1 o somen e ('om ,

1" '1 1 B 1 terra checoslovaca, o ataque gro contra o Danubio.

Blcell�l'a :Sll)E't('la .

( o
�

sanco c.o pelos Alpes da Transilvânia e Com uma dessas defesas per-
raSI . .'-i (e r:-rn1111ar:ao especl- ".

_ "

fica exce icões indicando os
as op.eIaçoes alem oe Odessa, elida e a outra cambaleante. os

. .:
1 _, ,'.

. ,_. constitue apenas a parte do alemães e satelites devem
paises CUJos súditos estao isen-

1 1 E t' J f t t
�

d 1 f'
tos de quaisquer exigências e qua.( 1'0 gera, m oe � a ren e apressar a cons ruçao e e e ('-

;- . '1" '.
.' C"'<. ';', ',. as �I'opas russas estao perto sas muitos quílôrnetros a oeste,

flue.;ao. !
1,1 quia, ;:-)ueela, �Ul- dos baluartes que defendem o Consumada a "Iimpesa

'

e1a
ça, sp,al.1 la, Portugal e parses próprio Reich Criméia e assegurada a passa-da América. .

N P k r' .. b 1
-

d baí D' t 1
�_._,_.�_____ arva,

. s ov, v ite S {, sao gern O aIXO 111es er, a ire-se
nomes que vão figurar de mo- caminho para investir a fundo
do saliente nas batalhas vin- contra os poços petrolíferos de
douras. Ploesti, com ajuda da esquadra

O comando alemão confron- e aviação,
Viajando sem

luz
Nada ficou apurado
contra o proprietário
do �Cisne Branco"

Um cODcêrto que
vale milhões

de

Napoles, 19 CU. P.} - Foi
muito movimentada a l'eUlllaO

da Junta Executiva do Comité
Italiano. A sessão só terminou
às 6,50 horas da tarde depois
de ter o Partido Socialista afir
Imado a sua recusa em colabo
rar eom o marechal Badoglio,
a menos que sejam concedidas
aos partidos esquerdistas pas
tas importantes no novo govêr
no. Um dos líderes esquerdis
tas dedarou depois que Ba.do
glio deve 'comllllicar ao rei sua
ineapaddac1e de formar novo

govêrllo, a-fim-de que Vitor
Emanuel designe alguém em

eondições de atuar como pri
meiro ministro. Da reunião
desta tarde surgiu a crença de

gue Ba-�lQ�liQ t�E�a formar um

o dr, Saulo Ramos avisa
(111' estará ausente tempo
r4riamente, reabrindo sua
:o:linica no próximo mês.

Teatro
Sábado ultimo o Art.e-Clube

realizo1l seu anunciado festival .&0 norte de Jassyno Salão de f'estas da Igreja II
Presbiteriana, tendo ao mesmo Londres, 18 (U. P.) - Os
comparecido grande e seleta rus�os estão atacando as po�
assistência. sições alemãs ao norte de Jas�
Foi encenado o drama de sy, apoiados por formações blin�

João F'rainer - Lágrimas de dadas. Segundo admitiu a

Esposa - onde desempenhou emissora de Berlim, esses ata.
papeis as srtas. Alba Norma, ques são muito violento$. Re
Ceei Guiomar, 10ne Freitas e I velaram ainda os nazistas que
Zule SaibrQ, e os amadores em certos pontos da Rumânia
Antônjo Silva e Jorge Silva, 'os soldados soviéticos foram
sendo todos lll\ütO Çj.plaudido$, r,�pelido$.
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