
E BUlA BOMBA NA CAPELA SIX'IINA
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NDR�S, 19 (U. P.) � .• O "OBSERVATTORE ROMANO", óRGÃO OFICIAL DO VATICANO, DESMENTIU CA�1ir;MIGA.
NTE 'A INFORMAÇÃO. TRANSMITIDA PELA EMISSORA DE ROMA, DE QUE TINHA SIDO DESCOBERTA, NA}l�ÂPEt;A -r.

•

IXTINA, UMA BOMBA.DE-TEMPO DE FABRICAÇÃO ANGLO-NORTE-AMERICANA. SEGUNDO O MESMO JORNAL, ESSA
"DESCOBERTA FOI PURA INVENÇÃO D OS INFORMANTES".
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Washington - (Pelo Dr. necessitam, realmente, dos cuí··
Victor G. Heiser. -' eOPYl'ight dados médicos.
da Inter-Americana) - Que é I Não obstante o preparo e ;)

esgotamento nervoso? Tecnl� ,\ cuidado na seleção dos convo
camente falando, não há tal cados, 27, em cada mil, não
desordem orgânica. Quando os I t.êm constituição nervosa para
amigos ou parentes de uma resistir à vida militar e os pe�QuadrO$ que voltam. pessoa com qualquer perturba·- rigos das frentes de combato.

Nova ofens'l·va DI·poAol·ca aos seus lugares IÇãO mental

ql.lerem
ser delica- É interessante notar que ês

Nova Iorque - (Inter-Ame- dos, dizem que a mesma está ses, que se não adaptam ao mi�

Chung-King, 20 (U. P.) t.ol' de Chungkow, na pal't'3 l'icana) -Nova Iorque está re-\sofrendo de ,"esgotamento ner- litarismo, desempenham oti

No que talvez seja o comêço ela oriental da província 'de Hona. tirando ?� objetos de arte dos
'I
VOSo". Há n�uitos ypo� de d�- mamente as suas atividades ct�

.' �
.

'f' escondenJos em que se encon- enças mentaIs, Alem dISSO ha vís, razão por que procura-soesperada ofenSIva Japonesa na Uma coluna Japonesa I e orç�L- t a O M t· l·t M I t b' 0" d
'

, d'" d" 1
China Central, os nipônicos da atravessou as regiões üllm� ,rav m. e lOpO 1 a� u-

I
am e�, 01 an e numelO, e re- rea apta- os nas indústrias,

t f
A h' I d d 1 de tl'e's Call1lJo'

seum, que escondeu cerca de conheCIdas doenças elo SIstema onde ainda prestam eficientís-
a acaram as ol'ças c mesas a as ao ongo ::i, 15000 b' t d t d

.
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d P' 1 . t' d d Chu 10'kow O co
,. o Je os e ar e epOlS nervOSQ. _. gumas (oencas S1111a co a oraçao.

��!t;._..:!ç�__!....__-��...:.��....� ������a�o eOficia'r odiz �lue a; de �earl Harbor, já resti�ui� mentais podem ser prevenid'�s, hiid-;---P6bií�;----"""·-·--\lvidade no fôrças chinesas travaram vio- v�nas centenas Aaos seus prlllll� con�o, por exemplo, as que sao

Panamar.-c'!!!ónaPacifico lenta luta com o inimigo. Pa-
tIvos l.ugare? Cerca de 82 qua- ,deVIdas ao abuso do álcool. ;\8 '- U

.

\" ... 'b' l' l' dros, mClusIve o retrato de causas de algumas outras am Rio, 19 (A. N.) - Parte ho-
Melbourne, 1!) (U. P.) -. J. s lsha encontla-se �o 1e.: 111 1.1

Morse por Lafayette e o Geor- da são ctesconhecidas embora je, via aérea, com destino aôrças �,éreas norte-amel'lc��-, férrea �e Lunghal, �'e�l�o para Ige Washington, de' Trumbull, I a ciência médica tenha feito Washington, como delegado do
l�S estiveram em g,rande llitI- o.nde ha pouco os l1lpOlllCOS te- sairão do seu abrigo à prova de notável pl'OOTeSSO nestes últi- Brasil à Conferência Pan-Ame
:ldade em ��da a z��a de ?uer- nau:. en ;I�dO ref?r�,�S �e, MB:n 1= bombas para ser pendurados mos quinze banos, 'na descober� ricana dos Diretores Nacionais

.

a do PacIfIco. AVIOes alI.ados c�nUla,.afllll-d� llllCla! a ofet� outra vez nas paredes do City ta de métodos eficientes de t1'8 _ de Saúde Publica, o dr. João
nct�rSionaram contra a� Ilhas s:va pl'l:navenl, co.m, o _PTOp-:.:� Hall. Quando interrogado ré .. tamento de tais psicoses ou elo- Barros Barreto, diretor da Sau-
unIas ao nort,f'. do Ja,pao, .�!.l- SitO de, ,f:char as ?l�chas da 11: t2.entemente sôbre se i�so signi- enças mentais. de Publica do Brasil.

quanto 110 �aClf1co �ul �1.al1J nha fell ea ;'. qUlÇ�: e�tab:l,f\ fIcava que Hitler "nao viria Um conceituado neUl'ologh).. r •

. taca?a� �s mstalaçoes mIlIta: ceI' un�a art:na te!1e�tIe cllle-Imais", o prefeito La Guardia ta observou que causas às V9- Caiu da JaDela ,
e� nlpon�eas em Stwan, ond_e �a entle o htoral da, f.re::te da

respondeu: "Estou certo de zes sem importância podem. .•
01 destl'ludo importante aero- Ilha For.l1l.osa par� C:�1t�O, vi,: que ele não pode vir com fôrça ocasionall' mais "neuroses" 811- �IO (Pelo corre.lO) - O 111e-

,dromo, e em Rabaul, na Nova sando allVlar as desoroal1lz�d�" bastante para visar o quadro e tre os civis do que os violentos 11�oI Fernand� LUIZ, de 4 anos

�retanha. rotas de cabotagem e flUVIaIS. ating'ir o .alvo". bombardeios aéreos E . fIl�lO de Mana Consuelo Ro-
------------.. _.

.

. ?sa e dngues, moradora no edifício

1Darece aprox·lmar se a ·Invasao Substituto do ltm� observaç,ao mUlto �mpor'-í "Rosas" na praça D. de Caxias

I· - an e e assas encorajadora, �1, durante alguns momentosgeneral Wingate neste.� tempos de guerra. I de distração de sua mãe, trepou
. Londres,_ 9 (U. P.) � A tensão nervosa da pré-invasão Lop.dres, 20 (U. P.) - O ma- A fl1'll1e,Z� ao enca:-ar as cou-1 numa cadeira e debruçou-se sô-

aguçou-se notavelmente na Alemanha. Agora, a B. B. C. vol- ,ior general David Alexander, sas e o habIto �e eVItar os pe-, bre a janela que dá para os:tau ao ar em orradiacão especial para os países ocupados, ad�

I
de 44 anos de idade, foi nomea- queno� abOl'l'eC.llllento,S e. preo-I �undos do edifício. Em dadorvertindo-�s de que os 'seus receptores poderão ser confiscados, do su.cessar do falecido majol' cup�çoes se�n �mport.anqa PO-Illlstante, perdeu o eqUilíbrio ede uma hora para outra, pelas autoridades nazistas. Também general Wingate, comandante derao contnbml' mmto' para I caiu, projetando-se ao pátio in

�conselha as populações a reservar alimentos, pois que será das fôrças de tl'ansporte aéreo cOI;S,erVal'.o bOJ?_estado l1).:�tall terno. Os moradores locaisdificil para as fôrças aliadas ali�nentar o p<?_vo das regiões libel'-: do exército britânico, que ope- e otlma dIsposlçao de espmto'. acudiram-no e chamaram aladas, porque as esquadras abadas estarao empenhadas nas :ram atrás das linhas japonesas Os que s�fl;,ell1N do "e,sg,otamen-I As.sistência, ' porém a criança�p�rações militare�, IllH, Bh'\l1Rntll·, to 1Vl1'VOf><;I sa.Q os urllCOS qUÇ'l velO logo oepois a fal�2._�r,

Que gente maliciosa 1 .u P:?r!!��g�,� ���í 'o
Montevidéu, 19 (U.' P.) - Correram insistentes 1'umOl'es, int.erventol' federal, sr. Erne3-

nesta capital, de que os �arregamentos de salitr� chileno para I t.o 1?ornel�s, presidiu a .inaugu
a Espanha se destinam a Alemanha. A leflaçao e�p.anhola, r�çao, h?Je, da pOl;te mterna
desmentiu êsses boatos declarando que o salttre adql.lzndo no· ClonaI sobre o ChUl, em hQme
Chile e transportado e�1, navios espanhóis lé totalmente desti- nagem à data natalícia do p.re
nado à agricultura espanhola, com vistas a ampliar a prod1l� sidente Vargas.
ção de alimentos para a população da Espanha.

«Esgoia:menfo nervoso"

8poueses caçados
orno elefantes

Quer o voto

0/
feminino
Washtngton, 19 (U. P.) - .A.

sra. Carmen Lozado, delegada
� boliviana à Comissão Inter

Amertcana de Mulheres, pediu
que a mesma envie ao govêrno

. de seus país uma moção para
que as mulheres bolivianas
possam votar nas próximas

H, 9089 eleições presidenciais.

Sidney (Inter-América-
a) - As tribus caçadoras de

achins, que povoam os rnon

ês do norte de Burrna, estão

Iaçando os japoneses à verda-
eira moda nativa. Sua maneí-]
a de agir é a seguinte: atraem ----

inimigo a uma emboscada, e
Ano XXIX Iepois liquidam-no usando

ma armadilha semelhante à -,�--------,---

ue utilizam pa:'a o� elefantes.
, ••

�����:Jj]i�!if���� [ francês o mel�or exérCito clan�estlDo �a (uropa
caem espetados nos b�mbú.s �el Londres, �O ({T. P.) _ Os o csfôl'<:ü de guerra allarlo. Di- mais, atos de sabotagem nos (']wfes prudentes � valorosas,
ponta, no fundo da armadilha. peritos militares concordnm em l'ig'id o lJ01' "mafluis", êsse exér- i transportes tnlmígos e ataques recolhem dinheiro e víveres,

que o "JIoYÍm{'nto Praneês de dto vem obrlgando os uaz.ís- as formaçõrs da 1fehmacht. distrthuem Iníormações períó
ltesistêncta ' organízndo, é um I tas fi reter no solo 1'1'aIlcê-s tro. :f:sse poderoso exército conta dicas, atacnm o inimigo, desa
dos melhores exércitos elandes- pas g'el'mftl1icas urgentemente com numerosos depósítos {le parecem em automóveis ou bi
t inos <In Europa, Êsse exérclto necessitadas na H,ússia e na eícíetns, surgem (la noite o da

Rio, 19 (A. N.) - Via aérea, N;tá destinado a Importante Itálla. Segundo informações armas (' munições, que serão llegulldnde, para voltarem qua-
,

1
' abertos através dai Françn .

Ií tregressou a esta capital o cro- papel, durante a eampnnha coufldenctaís, co hldns pela se rmet la. amonte e estarem
nísta esportivo e compositor a linda ]111 frente- ncídeutul, Eg- Unlted Press, mais de 1:'0 mil quando comece �l ofensiva alía- presentes em toda a parte, sem

f b da, 'Cm porta-voz do movímen- G tpopular Ari Barroso, que, des-l sa fflrça secreta é caleuladu em patriotas raneeses rece em, que a es apo possa assestar
de fevereiro último, se, achavajuus li)� mil patriotas armados, ag'Ol'íl! ,i,nstrução clanrl�stina to secreto francês afirmou que nenhum golpe' sério contra
em Hollywood, onde fora par- os quars, durante quatro meses, de OÍlCl31S da. reserva. Lente- dezenas de milhares de frauce- êles. "É êsse - afirmou o por•.

tícipar dos arranjos musicata � vêm combatendo constante- nas e centenas de trnidores têm ses, agrupados em tercetos, se- ta-voz em apreço - o melhor
para o filme intitulado "Bra-I mente' os alemães e fazendo sido executados por êsses 110- gundo o sistema. científico de todos os exércitos que a

sil", da Republic Pictures. I importantes eoutrlbuíções 1)Ili'fI meus, que prat 'cam, nlém d () elandestino, e dirigidos por França. jámnis teye".

o M.AIS AN'I'IGO DlARIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Floriallópolis-Quinta·feira, 20 de Abril de 1944

o regresso de
Ari BarrosO

a paz por intermédio do general fr,�nco!F�a�h������:���1
Londres, 19 (U. P,) - o mil-I· dHdl:' de uma paz em separado nuar à guerr» ate ohm; mas o O secretário (Ia Mar-inha sr.

re+hul HermUJl11 Goering' deve- entre à Alemanha. naaísta e II alto comando nasísta está dís- Franck Knox conferiu a '''n:i.f3-
rã ir u Espnnha, em futuro pró- Grã-nretnnl13. Salienta-se que posto II terminar II guerra, dalha de servieos distintos" ao

ximo, aparentemente, para con- os [ornnls espanhôís desde há H/fim·de impedir ii (}{'stl'uição vice-almirante' Jonas Ingram
feiend�.r com o Ag'elleral Frun- algum tempo vêm lnsimu1fiel(! d�s fôrças 1J�1� atualmente (lt· pelas "suas contribuições à
co, chefe do governo de lllll.rlri. que o general Franco esta rigem os destíuos da Alema- causa aliaela" na luta contra o

Segundo informou o sr, }�rankl g'l'andement(' íuteressndo no' nha, Ao que parece, o marechal inimigo.
King', correspondente diplomá- futuro ela, Alemanha. AilldH de Uoel'ing' seria o porta-voz do _

tico da Press Assoeíatíon, o ncôrdo com o sr, Frank King, alto comando alemão para ne-
.; Comprar na CASA MISCE

marechal Ooel'ing' e o genel'al o ":Fuehl'er" não está disposto godar a pnrr. IlOl' mtermedio do �
.1 t' I �� LI\NEA é saber economizar.

Franco discut.irão ti pOSSnJiJiA íl fnzer II paz, (Juerenuo C011 1· g'enel'a ... rH11co. : _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A nóneinl medísnte eontrêto

.tSSlNATURAtt
Na Capital:

�ltO Cr.
Semestre Cr'
Trimelltre Cr'
Mê!4 CrI
Ntíml!ro lYU}aO Crt

No lntulor:
Cr'
Cr'
er'

70,00
40,00
20,00
1,00
0,80

Ano
Semestre
Trimestre

80,00
45,00
25.00

O .. orilfinlltll. mesmo 010 pu.

I
bHcadol. nlo lIerio devolvi.

I
· di".". ��" .........
biliu pela. conceito. emiti<
dOa n()& artigo, aq!nadt»

Ali Autoridades respollsivel. p.l.
fiel execuçÃo dlUl Estatísticas MUl·
·,area. pod'em exigir, sempre Que ho.
ver dúvida Quanto à veraeidade d.
qualquer informação, que ealla III·
rarmante prove o q'll. ".daro.. "
má-fé eOP8titQe crime COllua • ...
!ftlranel nadoll.t cu. Il. II.).

I &ON�URSOS
OfiCIAIS

Para preenchimento di
caruts nas npartiçôes
rníbUca.s, o professor I.MANOEL LUIZ prepara

i:fl.Ildid.a tos.

IRua S'a-14anbtl Marinho, 3
(�·brarlo)

o eSTADO Qujnta.·felral 20 de A"'-iI ele, '944
• 7 FI m

CASAS
Washington, abril _. (Ser-, Para auxiliar os caç�s no Vendem-se: uma na Rua Ferno.n

vico especial da Inter-America- momento de levantar voo. na- do Machado, com 4 quartos, 2 so-
,

id d 31500 b os Tas. cópa cozinha, terreno plano,na) - Uma reportagem re.cen-, a menos e . mem r
medindo 6.4Ox50preçoCr$25.000,OO;te enviada pelo telégrafo ao das tripulações de terra da Tres na Rua Uruguoy, de rnedeí

"New York Times" referindo- Royal Air Force e 205 mil ho- ro , todas alugadas. terreno plano,
se ao imenso esrôrco coopera- mens das fôrças de trabalho medindo lOx58 por c-s 20.000.00;

�
.

d E t d Urrid tã dT Uma na Ruo Quintino Bocaiuvotivo que envolve um dos terrí- os sta os m os es ao 1 i-
(João Pessôe] com 2 quartos, cozi.veis ataques aéreos realizados gentes e ativos nos seus postos. nho. sala. dispensa. varanda. me

contra o Reich, como a ponta Dentro dos aparelhos sao car- dindo o terreno 8:'1:30.50 por ...
de lança do próximo assalto regados 3 mil toneladas. de Cr$ 7,500,00;

.

t b b 1t tIs Uma em Coqueiros, com 3 quor-à Fortaleza da Europa Nazis a, om as a. amen e exp osiva
tos, cozinha. sala, dispensa. bôoveio revelar que nada menos e incendiárias, 19 milhões. de
água. medindo o terreno 30x12xl.S

de 217 mil homens tomaram fitas de munição para metra- por Cr$ 12.000.00.
i parte nas atividades de apenas lhadoras € 120 mil projeteis Umo. na rua Almirante Alvim,
1
um dia de guerra aérea contra para canhões de 20 mm. com 2 quartos, sala, dispensa, ve

Á" rondo. etc .. terreno com 22x50 pOI'

I O Eixo. Para lev�r os a�acanu�s ao o-s 25.000,00.
I Êsses 217 mil homens, diz o -alvo e traze-los de volta as ba- Uma na Praça da Bandeira, com
I correspondente, têem a respon- ses são necessários 3.360.000 dois pa�imentos, 3 quartos, banhei-

I sabilidade direta de preparar galões de gasolina e 163.000 ga- 1'0., cozmha. Preço de venda c-s

os aviões, realizar o ataque e Iões de óleo transportados a�- i 60§��0�o ruo Quintino Bocaiuva
batalhar sôbre o território teriormente através do Atlântl-I (Estreito) com sclc , 3 quartos
inimigo e sôbre Berlim, príncí- co. etc. e terreno. com ll,16x52i5 por

PaI alvo no Reich Alemão. I Tais sã_o as fôrças exízídas i 18.000,00 cruzereos .

, • .

"..
.

�
b

tr I timo. na rua Deodoro com terreno
! As forças empenhadas mais

I pelo e�fOl ço de um ?'3: CaD �a i de 10,25 metros de frente por 56 de

"
ímedíatamente na parta me-: os nazistas. As estatístlcas sao fundos por 80.000.00 cruzeiros.
câníca e de combate da batalha impressionantes. mas mesmo I. Uma na rua Curitibano�. com 3
são faceis de enumerar como assim perdem de valor, na rea- �uortos. voronda� bc nheíro com
, . '..,

t d
I
agua quente e fua etc.. por Cr$e facIl enumerar, os equipa- lidade, ante o pensamen o e
22.000 00

mentes que os mesmos devem i que literalmente milhões. .de Um'C) �a rua Oswaldo Cruz {Es
manejar. No estudo de um dia! homens e de mulheres diaría- treito} 3 quartos, sala etc" terreno

típico de raídes aéreos, toman-Imente estão apoiando os parti- com 16x32 por 16.00_0,OO.
. di. t b t II I Uma na rua BOCOlUVO, com tododo as vinte e quatro _horas. e ?lpan es das � � las, p an�- conforto (duas residencios) por- Cr$ataque, num ponto nao muito [ando a estratégia da guerra 70.000,00.

afastado das bases de caças e aérea, entregando e fabricando
bombardeiros, vê-se que são I mais armas, transportando-a TERRENOS
as Fortalezas Voadoras, os Li-] por terra, mar e ar, para que a

Vendem-se um na Avenipo Trom- caminhões, e carroças, "em-
.berators, os Lancasters e, os' batalha que as exige, possa re-

powskí , terreno plano. medindo prestados" de outros estabelenecessários 12.100 para l?ilotal'j ce�er máq�inas e. homens. ga- 12x37 por o-s 15.000.00; cimentos, para transportar osaparelhos de caça americanos

I solína, petróleo, alimentos,
rou- Um na Avenida Mauro Ramo." bens dos judeus das casas pav.ide longo raio de alcance. pas, balas f. bombas. idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000.00; , . C· d d 1 'l'Um na Rua Jaguoruna. idem. O cais. a a peça e mO)1 la

idem, 10x32 por Cr$ 7.500,00. pertencente aos judeus na Ho-
I Um na rua Cornbcr-iú, terreno landa foi levada através ó�a
plano medindo 30x50 por 24.000.00 fronteira".
crueeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x45 metros por 11.000.00.
Um na rua Comboriu com 251145

metros. vende-se também o. me

tade por 20.000.00 cruzeiros.

Informa.ções com A. L. ALVES.
Rua Deodoro 35.

:r11l1 .. • , U

, (Um rêide aéreo contra o Reicb COMPRAS ti VENDAS
O .�. ST A O O mobiliza 217 mil pessoasDtarU{ Vespertino

. ,

-"';;' -
Redaçao e Oficinas 1
rua João Pinto n." 13

'fel. 1 022-Cx. postal 139

F"ARMACtA ESPERANÇA
do Farmacêutleo NILO IJATIS
HoJe e IUJlIUlhA IflI"A • lIua preferida

oro,....."Iona'. e Mt.ralllrétrafl - Bomeopatlu - Pt'Ir'f.rt>.,....
Artll'o. olp. borracha.

GarOf_ • .:ut.a obsel'TAncla no receltvAl'lo �11)j),,

'PREÇOS MÓD1COS.

_ 2 S

6.... " ... z -

.� 4 , ,!!.i ,��l_l. .� ,.

COM A:FORÇA ARRAZADORA E (ONV1HeUHE qUê
SÓ A VERDADE POSSUE

e
com um SUCESSO que
só • verdade coftségue,

foi i·niciíUla pela A HODELAR
a

_
mais VERDADEIRA das liqUidações dos últimos anos.

Centenas e centenas de finíssimos MANTEAUX,
CAPAS, holéros, renards e casacos de péles. TaU·
leurs de lã e linho. Sobretudos, capas para senhoras,
homens e crianças, CASEMIRAS e LINHOS eREo
TONES. ASTRAKANS. Todos os artigos da com�

plets st'cção de TAPEÇARIAS, CORTINAS e

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

Enfim. todos os artigos estupendos do maravilhoso e

selecionado stcck do estabelecimento, o qual, tão
merecidamente. havia conquistado a situação de
PRIMEIRA CASA COMERCIAL da CAPI1'AL.

rudos foram remarcados (om CiRANDES, TENTADORAS e
ESTUPENDAS BAIXAS!

N. B•. - As ,'endas, durante o período da liquidação, serã.o
feitas (tl!:ClUfiiv�m.nt. o. dinheiro à vl$t�.

"

k'''
.. ''' "':J: ,,,",, " .•• 0Í0iilC"

\

,

$ •

Dr. ALEXANDRE Dle'
MATtos

CIRURGIÃO DEHTISTA ;

Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 ... (Edifício S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 1 horas.

Pilhagem após
a deportacão
Londres, abr il (Interaltado,

- Quinhentos e sessenta bar
cos, com capacidade de cem

a. mil toneladas, cada, foram
usados pelas autoridades na

zistas para transportar os

bens dos judeus deportados da
Holanda. A grande pressa ql'")
exigiu aquele número de pe
quenos navios fluviais dev �

ter sido distribuída entre (',5

ma.íorais do partido naz ista,
que são sempre beneficiados
quando se efetuam massacres
e deportações em massa ri )

judeus. "Encerrou-se o drama
judaico na Holanda." - escre

veu um jornal clandestino ho
landês, recebido em terrttór.o
aliado. "Toda a propriedade
moveI dos judeus - prosse
guíu o jornal - foi roubada
e levada para o Reich. O tra
balho começ-ou em maio de
1942 e continuou ininterrupta
mente até outubro de 1943.
Uma firma nazi-holandeza de
Amsterdão recebeu centenas dr:

As anedotas e piada!! aparen
temente Ingênuas são grande!!!
armas de desagregação mane

Iodas pela "qulntaocoluull".
(L. D. N.).

t _
•• IL. 5, '4�. _.1 .•

)

r
I
I
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e por atacado, instalado na ruo

o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está fendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema da lavação de seu
.

vestido estam- ,
pado, a TINTURARIA GUARANY lava" e passa pelo novo pl'ocesso

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

I Leve, hoje mesmo, para casa, o seu sabõo PRIMEIRA. de seu vestido, leve o à Tinturaria Guarany. - Rua João Pinto, 17,

��������������������������'..���������������������������������������������

O ESTADO E5Portivolívid;S·��i�lil�ta. �n:n!�MO�:UI(��� I
Figueirense Futeból Clube I veria ser levado a efeito do-

.

= : Virgem
Da Secrétaria do Figueiren- mingo último, no gramado da ·······e;RSARIOS ........

Montepulciano, em Toscana, é
P·

... . ANIV]i_, , ,

se F. C., recebemos o seguinte enttenoiárta do Estado, devi- uma pequena cidade que pode glo-Por motivo do seu natalício, será
orício que muito agradecemos,' do as grandes chuvas. dar-se de ter visto nascer vários

P d cO"-
hoje muito felicitada por suas ami-

santos dos quais alguns são muitoSr. Redator. reparan o-se para o u guinhas a gentil srita. Nadir Lo- corihecjdoa e venerados em todo o
Tenho o prazer de comuní- fronto que possivelmente será pes de Almeida.

_ mundo, corno, p, ex., s. Roberto
cal' a V. S. que, à vista do dís- levado a efeito no próximo do- Bellarmino e a santa de hoje. Foi

.

B r Faz anos hoje a exrno . sro . Alice d 1"77 IPosto no novo Estatuto Social, 111lngo, o arroso realizara, no ano e " que e a começou a

l-Arantes Zimmermann. sua existência nesta terra. Bem
vem de ser eleito no dia 21 do aman la, um rigoroso ensaio de •

cedo manifestou o desejo de entrar I
corrente o primeiro Conselho conjunto. Nesta data deco!'ré o aniversano para um convento. Os pais relu-
Deliberativo dêste Clube, e eleí- da srita. Norma, filha da sr-. Eu- tavam, não querendo separar-se

t d di 2�1 d Iermlna hole sébio Brasil, funcionário da D.R.C.T. de uma filha tão virtuosa PareceOS e empossa os la • o an- "Iiv ,.
.

que escolheram como meio termodante, OS membros do Conselho De acôrdo com a nota oficial o sr , Otávio Regia, funcionário a entrega da menina a freiras que
Fiscal, da Comissão de Sindi- :1. 3/44, expedida pela F. C. D., da Mesa de Rendas da Alfandega moravam num convento muito
câncía e Diretores daquele ór- +errnlna hoje o prazo para a de ltajoí, faz anos hoje. pobre. Mas, a jovenzinha fez ton-

gão e do Clube, para o biênio inscrição dos atletas ao cam- tos progressos na vida espiritual
Fazem anos hoje: que/sua fama se espalhou por toda1944-45, como abaixo se decla- peonato da la Divisão de Ama-
sra.: Carolina Dias; !fália. As Irmãs Dominicanas de

ra: dores. srita.: Iete Correia; um novo mosteiro em Proceno pe-
CONSELHO DELIBERATIVO: srs.: Egon Tietzmann, Elói José diram ao Papa Nicolau IV que

Presidente, dr. Armando Calil Sensacional t Rosa, delegado especiol de Polícia, designasse a Inês abadessa deste
rega a de Araranguá, e Ascendino Vieira convento. E embora a santa t ivea-Bulas; vice-presidente, dr. Os- Será, finalmente, amanhã, Maciel, escrivão da aludida Dele- se apenas 15 anos de idade - e,

valdo Bulcão Viana; 10 secre- \s 10 horas, a interessante cor- gacia policial; como parece, não tivesse feito os

tárío, dr. Milton Leite da Cos- rida de barco a Vela de longo- jovem: Horac'io Beltrão. votos religiosos sequer
- o Sumo

ta' 2° secretário Raul Wen-
!.)ercurso, promovida pelo "Ve-

... _ .......... _ .......... �__.r� Porit.ifice rocedeu ao pedido. Anova
,

'L" superiora, a-pesar-de sua poucadhausen; dr. Altamiro aba leiros da Ilha" entre' os seus idade, era urna verdadeira mãe
Guimarães, dr. João Eduardo associados. para as irmãs, enquanto que usava

Moritz, tte. cel. dr. Ugo Silva, de uma extrema severidade cori-

Osny Ortiga, Roberto Moritz,
- -...----�---�

sigo mesma. Sua santidade rnere-

Prestigia o Govêrno e .' ceu-lhe o dom dos milagres. Entre-dr. Thiers Lemos Fleming, Ca-
elasses armad&8, _ 09 será,. tanto, os habitcmtes de Monte.

pitão Átila Barroso, Osvaldo de
1m "quinta _ co)oolat.", (L pulciano nunca se tinham cori-

Passos Machado, dr. Renato formado com a perda de sua patrí-
Gutierrez, dr. Cesar Seara, o. 1'.).

. cio. Para rehavê-Ia ofereciam-lhe

�:iII�a�d�;���f��{'l���e�� ��� r----"'"
-

'-C··O---MP-A-·N-
...

U--I-·A-w-.-::-A-
....

L--I-A---N--ÇA--",D--A- --B--A""·lA-7�l �i:�;a�;!��:eoq�:m!�:t::e�:;�: !
lo, dr. Álvaro Millen da Silvei- -: Esta consideraçã.o fê-la aceitar a

ra, Carlos Edgar Moritz e Ira- Fundada em 1870 _ Séde: B A I A oferta, tendo sido autorizada pelos
superiores. Trabalhou lá algunsjá Gomide. lNCENDIOS E TRANSPORTES anos. Mas, exgotadas as forçasSUPLENTES - Tomaz Cha-

Capl1.61 e reservas Cr$ 71.656.189,20 físicas, a morte veiu colher esta
ves Cabral, dr. Heitor Ferrari, cu!' do balanço de 1942: flôr aos 20 de abril de 1317.

r

..
_

..._."...••...,........... ..-.-.-.-.-. ..,Tte. Duarte Pedra Pires, Pe- Responsab!lldades. . Cr$ 4.999.477.500,58

dro Xavier, dr. Domingos E. da Recerta . . .. . Cr$ 70.681.048,20

Trindade, Aldo Luz e Sílvio Ativo......... .. Cr$ 100.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20

Machado. - DIRETORIA DO Responsabilidades.... . Cr$ 76.736.401.3í'�,20
CLUBES - Presidente, Orlando Bens de raiz (prédios !! terrenos) Cr$ 23.742.657,44

Scarpelli; Vice-presidente, Car- DIRETORES: - I:Jr. Parnj'Ilo d'Ultra Freire de Carvalbo, Dr. Francisco

los :b;dgar Moritz; Secretário de Sá e Anisio Massorra. /
Agências e sub-agências em todo o terr ttor-io nacional. - Sucursal no

Geral, Manuel Ferreira de Mé-
Uruguái. Regufadores de avarias nas principais cidades da América, Europa

lo; primeiro secretário, Aldo e Afrlca.

Luz; primeiro tesoureiro, Ira- AGENTE EM FLORIANóPOLIS

çá Gomide; segundo tesoureiro, C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmídt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. 'I'elegr, "ALIANÇA"Procópio Dario Ouriques; SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME.

Diretor Geral de Esportes NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
Terrestres, tte. Duarte Pedra �.._ _ .,._-_- .....v.. w_ ..,..,....,._- -....,..,.,.-_-.. _ .

Pires; diretor de Iuteból pro- GASTE U I H Rfissional, Tomaz Chaves Cabral; P I A T va arma anti tanque
BEM o SE D N EI o

diretor so.cial e .de propag'anda., • li li 11' no -. Mais do que a pobreza, a má
nutrição é devida à ignorancia e à

OSAn� Ortíga: dIre.tor do Patn-I Londres CPRESS INF'ORMA- arreme�sadas pelos c�nhb�s de negligencia. Aproveite o dinheiro.
mo.mo, dr. Domingos E. da TION SERVICE EXCLUSIVO ,75 centímetros da artilharia de reservado aos alimentos, adquirindo

d d Rtios que são verdadeiramente úteis �
São convidados os pe-'I'rindade; ora 01', r. ena o

para "O Estado" em Santa campanha. t
.

ao organismo. Gaste menos em
r en es e pessoas arnlGutierrez.

. Catarina) - Acaba de sair da Constitue o projetor em um
carne, arroz, feijão, farinha, bata- !'à\lI !Ir.'i\... gas de ADÉLIA RE

CONSELHO FISCAL: Milton Lista Secreta a P. L A. T., tubo de aço leve, dentro do ta e doces, para comprar mais
-

lII!l GIS, para as.istirem

��a����ldO Abraham e Danú-

f?nI�J�!lr'a ��i�n�����n���� ��:;sã:�ea m��l�e g�ge�r���: ��;':::::-:_::�:::::�::; ��-r �:?::�:,::�eO�;:���SUPLENTES - Humberto Ma-
armas da infantaria britânica. por polegada quadrada. Quan- "A Banüerra Nacional quando em prés no dia 24 (segunda-,

R
.

posição horizontal, e Irã ao centro <lachado, ��rio Moura e ai- Construída segundo planos que do se solta esta mola, avança testa da coluna, se isolada; à direita da feira), às 7,30 haras,
mund Vieira I . ,.

ma s ig d aço que fere a testa da coluna, se houver outra bandel· no altar de S. José,o,
_

não seguem os pnnClplOs or- u e PI a e
. 1'<1; à frente e ao centro da te.sta da co-

I na Catedral Metropolitana. E queCOMISSÃO DE SINDICANCIA todoxos e extremamente eficaz cauda da bomba, fazendo ex- IUDa, dois metros adiante da bnha pelas D. b A

Domingos Norberto da Silva, I contra a maioria dos tipos de plodir um cartucho aí existen- :��m��sls bfHO:���;I,::,:. ��e�������r��n4.���· I re�s aaê:;eÇo;ie��:oq::t:.comparece.
Walter Moritz e Isac Rodrigues. 'tanques inimigos, quando dís- te. A 'explosão projeta a bomba
SUPLENTES· Getúlio Zomer, parada a curta distância do sôbre o alvo e torna a

compri-IJúlio Gonsalves e Osvaldo Do- alvo. mil' a mola, sendo desta manei
mingos da Silva.

.
A arma e respectiva muni- ra absorvido o coice e ficando

Sirvo-me da oportumdade cões foram satisfatóriamente a arma pronta para novo dis
para apresentar-lhe as minhas I planejadas e produzidas dentro paro,
Cordiais suadações esportivas. de um espaço de tempo extre- O Projetor póde ser dispara-

MANUEL FERREIRA mamente curto e estão sendo do do ombro em qualquer po-
DE MÉLO fabricadas em série em todo o sição, e em virtude do sistema

Secretário Geral. país em estabelecimentos do II de absorção do �oice, o atira-
/i.l" itT, Estado ou narticulares. dor tem a sensaçao de apanhar

Jogarão amanhã O pouco peso da P. I. A. T. um empurrão para a frente, e
.

Devido às fo,rtes chuvas (Jne (menos de 15 quilos) faz com 'não para tráz.
desabaram sôbl'e a cidade, o

que possa ser facilmente trans- A P. I. A. T. já foi sobejamen
sensacional prélio entre os portada à linha da frente. Tem te experimentada em combate.
"teams" Palmeiras e.lpil'ang'l, poder suficiente para impedir 1\s tropas c:ana�enses puseram
que deveria ser reallzado, do- o avanço de tanques e produz fora de açao dIversos tanques
mingo último, foi transferido efeito devastador contra fortins alemães com esta arma em lu- Emprega-se com vautagPUl P6-
para amanhã, à tarde, no gra- e ninhos de metralhadoras. É ta corpo a corpo na Itália.

�'.
ra combAter as irregularidadeli>

mado da Vila Operária do Saeo extremamente certeira. Também, com gTande êxito, ,.. das ftmções periódicas rIRS Fle-
dos Limões. O projetor dispara uma bom- uma divisão inglêsa a usou con�

, � �z" nhoras. É calmante e regulador
O aludido confronto será.. ba de um quilo e um quarto tra' os fortins alemães, Certa

AVO.i�); dessa� !un�ões.dos mais emocionantes e renhi- de pêso que, penetrando 10 ocasião, à noite, u'm sargento �Â\.�.<� FLUXO-�EDATlNA, pela f'UR
dos, pois os dois leais adversá� centímetros em couraça da de uma brigada de tropas de

��.. �;���\ comprovada eficácia, é muito re-
rios luta,rão tenazmente para a mais fina qualidade, causa sé- para-quedas, com uma P..I.A.T. �f��; Y' ��, ceitada. Dflve' ser usada com
conquista da vitória. rios estragos dentro dos tan- apanhou de emboscada uma

�;;;;-'í\\A
. �...{� confiança.

II Ques e destróe as tripulações. coluna de transportes automo- • ,\�J) -/c�� FLUXO-SEDATINA encontra-se'
Não foi disputado _

Disparada à distancia mais veis alemães, que levava refor- ti f(lH) ;lMAt em toda parte.
O Esperança e o BarroSO na) conveniente do alvo, a bomba ços e munições para a frente, Idi�p\ltara,l'n o a.lniRtoso que de� é tão eficaz quanto a$ granadas . al'l'asandQ-�. �!!IMI'_-_-_--- ,...__....._,

João Pinto 17. - Fone 1428.

no posto de venda

(
6 v.·SPrtvarío dos

prazeres da
bôa meza?

Por que?

PILULAS DE

REUTER
otornarAo
apto a co

mer de tudo.

�

RODa
Df. RItMOS
GOoo;lÚ4R

. dos números
Lindos c. varia .

musicolS.
f

. as'
TôdClS as 505. err .

Dr. LAURO DAURA e

SENHORA
participam a seus parentes
e pessoas de suas relações

o nascimento de sua

primogênito

VERA.LÚCIA
Fpolra., 12·4-944.

Quem sonegar informações à EIJo:
.atísríca Militar, trabalha em pról
·ie país inimigo. E, nesse easo,
'erá julgado, militarmente, eomo

nlmil[o do Brasil (D. E.. M.).

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

lVI[SSA

,

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA;
EVITARÁ DORES
Cólicas UterinasAlivia as
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'I Rio, (Por Origenes Lessa --', trincheira: a batina do papa, o encontrou a fôrça. A fôrça ale
Copyright ,d� Inter-A�erica-' sentímentalísmo da terra, a in- !má já nada pode. Voltemos
na) ,

- ,A rápida sucessao �os !genuidade, que ele sabe existir, !POiS às armas psicológicas. Lá
acontecimentos �m n?ssos dias, Ido que costuma chamar almas está Roma. O Vaticano, O paem que tudo, nao somente a. bem formadas", de que êle tan-Ipa, Lá estão tesouros que mi
guerra,_, tem um sabor amargo [to riu em outras eras. E êle se lhões de homens veneram pelode relâmpago, faz com que se

I
refugiou nesta trincheira con- mundo. Roma é passagem. Roprecípltem, ,co�o que num pas-!tando com a nossa capcidade ma é centro de comunicações.sado remotíssímn, os aconteci- de esquecer, .. Fez do mosteí- R:oma é a chave da Italia. Hi- 5 v.2

mentos da véspera. é questão Iro de Monte Cassino, onde se tler não pode perder a Itália. ítM_..
......

P
.......

R
.....

E--·G_,.·A--
...............

DAc:-::7�;��� s:manas para qu.e �l� fato lentricheirou, que transformou Encastelá-se em Roma. Faz de li . eial precisas� ,transforme em. �lstona an- em praça de guerra, um aten- Roma uma praça de guerra.tlga. Tudo se precípita, tudo se tado das Nações Unidas, a um Das maiores que tem. Podere-
de uma empregada com prática

amontoa. tudo se ergue e des- monumento histórico a um samente fortificada. Centro de deb se rviços de _:sc;:iró:'io epquemorena como num passo de mosteiro tradicional a' um te- industriais de zuerra. Canhões
sal a escrever a maquma . roo

mágica Coisas esta-o h' d da i S
'

tí °d·f·· 1 Dostas,�orcartas,dandorefel . C egan O souro a Igreja. ua propagan- an I-aereos nos e I IClOS secu a- A'
dir i a ' .

cois�s es�ão passando, Muitas da bateu, insistente, nessa te- [res, no alto das igrejas e resís- rerc18sÍ391flgl as a catxa �os.e m��. N�o ha tempo para que cla. Certo de que esquece- têncías, E olha ingênuo para o I �...-;_:...-..-..-..:..................................................._.1
�� sltuaço�s se Iíxem, para que ríamos as igrejas, os mosteiros, mundo; irão os aliados profa- i B b drrases e atltu�es se perpetuem. os monumentos, de todas as nar, desrespeitar, destruir a ci-] roc e e ouro
l�esul�a�o: mnguem esquece I religiões, que êle prendeu, ba- dade eterna? Tão ingênuo tão I Perd,eu.se, no trajeto do Cine
tao ràpídaments como o ho- teu e matou. Mas foi em vão. simples, tão simplório, Co.ita-! Ritz a Praça

'AG�túlio Vargas 19,
meme moderno. Ele é o grande Essa trincheira psicológica era do Quem destruiu Cassino I �m bro]che de orux e ouro lforr_nato
desmem

.

dE' ," .

-

. . . -

I ancoro de grande valor estãrno-
'.

ona o. essa capacI- frágil, O mundo esquece, mas nao foi o bombardeio anglo- ; t ivo. Pede-se, por obséquio, a quemdad� d.os hOJ?1ens desta, hora não tanto assim. O �undo coI? I americ�no, _foi o alemão que lá I o e�controu, d;posit.á�lo nesta r-e-

angustiada, e um dos grandes I preendeu. Era preCISO destruir i se entrichelrou. Cada bomba daçoo, que sera grahflcado 5 v-B

r,ef�glOs e um d?s grandes re-,. Cassino, porque estava em Cas- !
que cair sôbre Roma não ser�. Es4a' a.....

...............

CUISOS desse eX�laor�mano co- sino, o mesmo homem que pí-I jogada pelos aliados, seta J vendanhec�dor da psícología popular .lhara, deprara e destruida mi-
I
atraída, como por um íman, I

q1!e e o Fuehrer. Para a multi- .Ihares de outros monumentos pelo invasor alemão ... " O o «Resteurente Pérola». Para,dao, para o homem �a rua, a' religiosos. Mas a degringolada Inundo esquece, mas não tan- mais informa(ões dirigir�se ao"campanha da Polónia, que continua. Na Rússia, nos Bal- to quanto o julga Hitler. E faz . _.

.'
.

tanto encheu de. horr�r o mun- cans, na Itália. E a invasão pe .. mais do que não esquecer: ra-. proprtetêrto, n� �raç� �utnze,90, 9uando da mvasao alemã, sa no ar como a espada fatal ... ciocína. Hitler não estava pre-I n. 22. �- Horranopohs.
e COIsa ,que parece passada há Como deter a marcha do iní- parado para enfrentar homens I .

V .• 5
cem, ha duzentos anos, algo migo vencedor? A "Fortaleza que raciocinassem. E o que é:V-�d-"�""'t-;;�h�""-·d";como a guerra de 7Q ou as. cam:

I

da Europa" desaba. Seus exér- mais consolador: não estava I en em-se ferro gal vapanhas de Napoleão. FOI ha citas desmoronam, com as

mU-j preparado para enfrentar 1;:0- nizado, de 2 mts. de cornpr ic�nco anos apenas. Mas ness�s. ralhas que os defendiam. No mens mais fortes. Estes, ele mento por 1 de largura' e tarncmco anos, houve .acontecI-1 poderio militar alemão já nem aprendeu amargamente a sa- bê b d 6' l'�entos para encher todo um i
os nazistas acreditam. A fôrça

I

bel' que �xistem!
.

demf,uma IuEr ttnad e cava os

E1€culo da história. E se os rus-I
. e orça.. .n en er�se com o

=. não e,stivessem agora, rei-
FARMACIA ESPERANCA �. o�ranclseo Nappi, na rua

nícíando as avessas, uma nova
...:. ,.,:J_....��,.:>..:.......-_-_-_.........................��-�.:

guerra da Polônia, para o ho- A SUA FARMÁCIA "ozlanbel·ra·. lPlmreaCiSnaa-S�prda(mem da rua a Polônia não li
mais contaria. E o bombardeio RDa COD.elbeiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
cruel de Varsóvia, a destruicão Eotrella a dotnicíli.
de cidades inteiras pelo inva
sor alemão, o massacre de cen- CARTAZEStenas de milhares de civis iner-
mes, os campos de concentra-, .---"':""I'......-- ---:!"------""!!."!!"'!!��--
ção. a mortandade dos judeu' HOJE Sa.telra HOJE
poloneses, tudo isso desaparece- I
ria da memória dos homens

\

devorado por outros horores �I
outras preocupações. Mesmo
porque a Alemanha soube re

novar, diáriamente e sempre, Sinistro!
O seu cartaz de crimes e barba
ridaes. Porque falar em Varsó
via, quando havia Belgrado?
POl'que falar em Belgrado em

escombros, quando na Grécia
morrem de fome centenas de I

milhares de homens, mulheres i
e crianças? Por que recordar J
Lidice, quando, só em Nico-jlaiev, 25.000 civis são passados

Ia fio de espada? Felizmente,
para salvação do mundo, esses

própr�os horrores que eram as
vitórias alemães, caminham há
muito para um passado Írre
tornável. Há mais de um ano

que êles deram lugar ás vitórias
da Africa, da Sicília da Rússia.
Há mais de um ano que o gTi
to de Stalin é uma realidde pa
ra o coração angustiado da ter�
ra: "Morte ao invasor germâ
nico". Hitler está batido. Seus
generais assinam manifestos, !apelando para uma Alemanha

Ilivre, exatamente como os luta
dores subterrâneos da França,
da Bélgica, de metade da Eu
ropa sob a pata nazista, pro
curando erguer das tuinas as Irespectivas pátrias. Hitler já

l'sabe. Sabem-no os seus maio- .

rais. Está vencido. Resta-lhe' Domingo,
vender earo a derrota. Resta
lhe a possibilidade de uma paz
negociada. Que êle sómente I_
acha poss'iVel. E uma última'

A · última trincheira

DO DIA

CINE
A's 7,30 horas:

Programa incomparável
Macábro! Bela Lugcsi, no filme cheio de mistérios:

Fantasma invisível
Lew Ayres e Laraioe Day rm:

O segrêdo do dr, Kild�re
Um tilme diferente. - Nà Programa

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat,
Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 Imp. até 14 anos.

CINE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas:

Um programa atraente
Robert Cummings e Larayne Day em

Quando a mulher quer
Fred Mac Murray e Medaleine Carroll em;

Uma noite em Lisboa
Uma viagem deliciosa e romântica!

COMPLEMENTO I'TACIONAL (OFB Nat.)
Preços: Cr$ 2 00 e 1,50 L'vre de Censura

Amanhã. SIMULTANEAMENTE no ODEON e

IMPERIAL, Maria Montez em.

Ao sul de Tahíti
�------------

SIMULTANEAMENTE no ODEON e IEPERIAL
O maior espetáculo do ano

Surgirá a aurora
c,-_;m R.�lnh R:ch<lrdson e Deberah Kerr.

VENDEM-SE
1 máquina para permanente.
tipo luxo, marca «Wella»,

completamente nova;
estabilizador para 500

voltios;
secador para cabelo, de

I
bacalite.

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

n. 18.·· Sobrado.

•

Proibição acertada

EM SENHORIS
Novo Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal paro o trotore- n
to com ótimos resultados de varizes,
que prejudicam o circulação veno s c.

Senhora de meia idade, me Esta medicação, no dose de tr ê
s co he

re s dos de chá 00 diol em água oçuco�
diante ordenado conveniente. rodo, restitue às perna. o .eu este do

normal e o beleso estético. Em ide tico
procura uma casa de família. dose debelo os mal •• co usados pelo.

Para ajudar. Tem prática de mamilos hemoidários interno. e e.t."oo.,
inclusive os que sangram. Não enconhCJn�

costura, serviços domésticos e do na. formócia. ou drogarias, peça dire-
toment" ao depositário, ex. POS rAl lB7�balcão. Trefere na Serra ou no· (um·oito·sete·quatro) São Pouio.

Sul do Estado. Informações, HEMO· YIRTUS (Líquido)
pór carta, a Maria da Glória,
avenida Herçí,io Luz, 11. MACHADO & CIA.

. 5 v.-4
A A' R -

G)._............._ _.._.................__..........,."._............... genclas e
. epresen�aço,e51 em era

B I
I MatrIz: Florlanopolis

unga OW Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal, 37

Vende·se um «bungalow», na rua Filial' CI'esciúma
:}errnano Wend�ausen. 58. �ra tal' Rua F.loriano· Peixoto, s/n (Edil.
�a rua UruguaI, 25, com Nloanor Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
""ardoso. 8 v.·4 Agentes nos principais rnunicipiol

do Estado

VENDE-SE �; A��ntraal�� Camisas, Gravatas, Pijames
Ramos, 94. Vêr e tratar na Meiasdas melhores pelos me

nesma rua, n, 86, das 17 às
I
Dores preços s6 na CASA MIS'

16 horas. 15 v" 2 CILANEA - Rua Traíano, 12

ça Pereira Ol iv e ir a, 18.

Rio, 19 (E.) - O "Correio
da Manhã" diz que, muito
acertadamente o govêrno
paulista, afim de -garantír
o suprimento do mercado
interno, proibiu a exporta
ção de feijão, levando a pro
vidência até determinar que
fossem descarregados oito
mil sacos do cereal, já em

barcados em um navio atra
cado ao porto de Santos.
Essa é a medida que deve

ser irrevogavelmente toma
da, em relação à venda de
cereais para o exterior, des
falcando os "stocks" porven
tura existentes no país. Con
vinha, porém, que o con

trôle definitivo partisse do
govêrno federal, de modo a

tornar-se extintos a todo o

território nacional.
Dificilmente existem ago

ra sobras ou excessos de sa
fras. Êsse subterfúgio é uma
especulação, e, como já ad
vertimos, antes de mais na

da conviria saber até onde
vão as decantadas sobras.
Matematicamente conheci
das, teriam de entrar em

confronto estatístico com a

cifra média do consumo. Se
há sobras de certos produtos
como se explica a majoração
de preços dos ll1esrnos? O
ato do govêrno de São Paulo
deve ser tomado como pa
drão de iniciativa, em defe
sa da economia popular.

Oferece servicos

VDRIZES

DR. GUERREIRO DA FONSECA
MÉDICO,

Clínica de Adultos e Crianças
Do�n�as tia PéJe - Doellc;ns Venél'eas

CONSUVfúlUO ---- Rua Felipe Schmiclt 34
HORARIO - Das 2 às 5 horas

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

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

espinhas e suor excessivo

SARDONIL
Fórmula especial do farmacêt.;tico NILO LAUS. Fabri

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

Farmácia {(ESPERANCA»,
na rua Conselheiro Mafra. n. 45. - Fone 1642.

"I' Crediária Para-Todos"!
o distinto público de Florianópolis faça·nos
uma visita e ficará conhecendo o que há de
meihot' na praça, além das vantagens que
oferecemos nos sf'guintes artigos: Capa�! para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux. Sedas, Lãs, Peles, Case
mira�, Ternos feitos pera homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns.

NOTE BEM: Temos secção especializada para conff.' cção de luxo, sob-medida'.

t��-�����_._ .. ,"���,�!!r.�.�, ....��,!.!:'-:!'�.���!�. _._."' �_�.�._ P�!iP�_.�:.���dt.'_����.��.��n_a. G��ôn.i�_����lho���_Te�_efo_n�.: ��_95..,.........,

, s

\
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INDICADOR MÉ.DICO. Sensacionais experiências
um sábio soviético

de'
DR. ROLDÃO CONSONI Moscou, abril (Por Mikhail , agora que essa etapa de suas

Polonsky - Copyright da IN- experiências se acha quase
TER-AMERICANA). - Até há terminada. Algumas de suas

pouco tempo a substituição de rãs com coração transplanta
um coração num ser vivo con- do já vivem há quatro meses.

siderava-se como uma tanta- Os biólogos que mantiveram
sia impossível. Agora essa ma- os animais sob uma observação
ravilha acaba de ser realizada constante, dizem que suas vi

pelos pesquizadores nos labora- das decorrem praticamente
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS tórios da Comissão Anti-tascís- normais. Todos os fenômenos

Curso :te Aoerfei..oarnento e Longa Prãtica no Rio de Janeiro Ita de Homens de Ciência Sovié- biológicos se verificam como de
I)ONSlJl!l'i\S - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto 008 tíca. costume.
"bad'WI, das 16,:10 às 18 horas - CONSULTORIO: Rua João Pinto a. 7. sobrado - O professor Nikolai Sinitsyn, O "coração auxiliar" não é
I"one: 1.461 - l{e!JIdêncla: Rua Presidente Contlnho, ,!3. do Instituto Médico Gorki, um problema prático imediato

iniciou suas experiências nesse em cirurgia, mas não se pode

MAR IO V·, EN OHAUSEN I sentido com rãs. De duas du-I negar a imensa significaçãoOR. V zias de rãs dos laboratórios, prática da experiência. Desde
(Olplmnado pela Faculdade Nac. de Meo íclna da Universidade do Brasil) I dez foram submetidas ao bis- há algum. tempo se estabeleceu

t;x·lnteroo cio Serviço de Clilllca/Médica do Profe�sor Osvaldo Oliveira, m.édico
do ! turi do cirurgião; e depois da que as propriedades dos t,eC'idos!Departamento de Saude I -

dif
.

tâ
.,

d
".-

l'I,INIt:J\ J\H:IIH'A _ Molt'stlas In teruus de adultos e crianças: CONSUJ!l'óRlO .operaçao se 1 erenciavam ao dos animais e sangue IrIO nao

e IU;StllEi\l'''': Hua j"ellpc Schmillt 1I.:SN - 'reI. 812. COXSUL'fAS - Das 111 às 18. ,pouGo das demais que foi ne- diferiam das dos tecidos dos

II cessário atar fitinhas às suas animais de sangue quente.
OR. ARAÚJO patas para distingui-las. Sôbre essa base o professor

I Na realidade, são os primei- Sinitsyn pode chegar a certas

Iros seres vivos da história do conclusões derivadas de suas

I mundo nos quais um coração experiências com as rãs. Re-

ltransPlantado deita raizes. Os

I
solveu desenvolver sua idéia e

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 "coracões doados" foram inse- cõntínuar as experiêncías com
--------------.-------------- i ridos "dentro do torax dos aní- animais de sangue quente.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS .mais junto ao "coração prin- Realizou então exertos de

IO ital cipal", ligando-se uma por uma "corações auxiliares" em cães.
Serviços de Clinica Infantil da Assistência Municipal e ospt a terí

- -

t 1 t d f"de Caridade .as ar enas - e o novo coraçao O coraçao ransp anta o
.

OJ I
CLlNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS I começou a realizar suas fun- ligado à veias usuais e as ar-

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405 ções normais de impulsionar o terias continuaram f'uncionan-
Consultas das 10 às p e d(!s 14 às 15 horas sangue. do por um período considera-

HESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 783 O professor Sinytsin fez es- vel. Essa experiência também
tudos mais profundos para en- pode, portanto, ser considerada
contrar a solução dos proble- um êxito.
mas relacionados com as com- As experiências do professor
plexas operações do coração. Sinitsyn apresentam um in
Cortou O coração de uma rã e dubitavel interesse para os 111e

transportou-o para o peito de dicos e fisiologos em todo o

outra. O professor considera mundo.

t'WU:CU wm.-\I, - .-\l/l'.-\ (,Jnt:RGL\ - ;IlOl,f;Sl'IAS ])li; SE�Hon·.\S - PAR'I'OS
•

Formado pela F'aculdarle de illedicina da Un íversídade de São Paulo. onde foi
A,sislc·1·te [lOJ' yál:io, .a"os do Servíço Ci rún'g'ico do Prof.. Alípio Cot-re ia _l\eto..
ctnll'gj�l rlC? estt}111agO e,v�as bllJa res, Jnte6ti1.1o�· delg'a�lo e g rosso. t iró ide,

� l"H:S,
pl'ÓS1at�t. beXIga. útero, ?vaJ1lC� e trompas, Vt:n·t(,.QC'el�. h.lclyocIeJe, vc:�LZes e hCl:nlê:l.
CO:'\SUVfAS: Do, lO as 12 hor-as, na Ca6H de Saiulo São Sebnst.íão: das 2 as

;:; noru-, Ü Raia Felipe Sclum.id t, 21 (altos da Casa Para iso) . 'fel. 1.398.
11ES1DÉI\CIA: Rm1 E.,·tel·cs .Iún-ior, 170; Te]. ]\[7(i4

DR. MADEIRA NEVES

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 -:- À tarde, das 3 às 6.

Dos

DR. BIASE FARACO
:\léc1ico - chefe do Servlco l!€ Sífil�s elo Centro de Saúde

DOENÇXS DA PELE - SíFILIS ...... AFECçõES URO-GENITAIS DE

AMBÓS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEHME!�I-�OS E ULTHA-yIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às li h. - R. Felipe Schmidt, 'W

RES.: R. Joinvilc, 47 - FONE 1648

CJJtNICA DE OLHOS - OUYWOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
�:X.lnt.erno de Serviço do Professor Leônldas Ferreira e ex-estagiário dos SerTlco�

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

(Diploma de habilitação do conselho Nacional de Oftalmologia)

eh r d Serviço de Oftalmologia do Departamento de Satide e Hospital de Caridade
e 7'O;SUJ/l'ORIO: Rua Felipe Sclunldt, II. Fone. 1.259 - CONSUL'l'AS: Das 2,30

il" 6 hm'as dR tarde _ RESIDl':NCJA: n. COlIselheit·o Mafra, 77 - FLORIANOPOLIS.

,r·Xiisc·oi····1
I CONTINENTAL i

mais famosas musrcas, com os mais I ro.._ .- _-._ - 'wI"J".N.

/
Famosos artistas. II LIVROS

ULTIMAS NOVIDADES
USADOS

I
Na (C���!!?�AR» i: L���u�:.ap�a���dp�iCO.

Dr. Newton L. d'Avila logia. Matemática, Direito, En·
_ Médico _

�e._ IaCl••••••••••••, ;enharia, Medicina, Topografia,
Ex-interno da Assistência Municipal i.Jl!il_..IIi8i Illllllii �

Cinematografia, Eletricidade,
ilspeclallsta em ';� de eenb078JO

-I: d�a�:�Vi�o dpro�lí���tr�iX�:�ijC: '1 LYRA BORGES & CII I
�:�:Z: �:���:fa�o F����timQUí�

ALTA CIRURGIA ABDOMINliL: MW· do. Ri� de Janeiro.
_

, 15.
mica, Mecânica, Carpintaria,

maI(o vll8fcuIa (itero, ovários, apêndice, V i as u rmáflas - Opeuçoes t t
tumo;et!I etc. :... CIRURGIA PLASTICA I Consult: Vitor Meireles, 28.

Reconstruções, pinturas, reformas
e c. e

cO' L ROSADO PIil�tNIilO _ Hérnta•• bldrocele, Te- Atende diariamente à.s 11.3� hs. e, I
• •

rlcocele. Tratamento sem dor e operaçio à tard�, da� 16 hs. em dlante Consulte nossos orçamentos para pagamentos o
Rua Deodoro. 33

de Hemorroldtlll e varizes - Fractnras: Resld: Vlda1 Ramos, 66. longo proso, prestações m6dicos, e vera como é
apuelhOll de l(êS80. Opéra noe 1I08P1tait! Fone 1067.

• faeil transformar seu prédio velho em uma cons-

de Florlanópol1& (Ausente até começo de MaiO) trução moderno. mediante uma entrada pequeno.
I'raça Pereira e OUvelra. 10. Fone. 1.000,

Compro, venda e administração de im6veis.
norArlo: Du 14 la 111 horas. dlariamente.

DR. AUDvLIO ROTOLO1m Rua Felipe Schmidt nO 44 - FLORIANOPOLIS

HELENA CHAVES SOUSA U 'd· C··_ Part
.

lfle 1(0 - II'Drfl&O - ell'o
ENFIilRMilmA OBSTlIITRICA R A lOS X

(Parteira) Moderna e possante instalação
Diplomada pela lIlaternl4ad. de 200 MA.

de Flortan6poHa Diagnóstico precoce da tuberculose
A�4. chamadoe a qulq." pulmonar, úlceras gástricas e duo·

bora denais, câncer do estômago, afe-
Praça .. Bandeira, 13 - 11Gb. ções das vias biliares, rins, etc.

(AnttlrO t.arJro t:II de "alo) Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

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

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

Telefone 1.475

fNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Gi!nebra

Com prãt1ca nos nospttaís europeus

Cllnlca médica em geral. pediatria, doen

(OlIlS do sl.stema nervoso, aparelho genlto
urinário do homem e da mulher

At!IIII8te. Técnico: DR. PAULO TAVARES

Ourso de Radiologia C1!nlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (Bão Pau

lo�. Espedaltzado em Higiene e Saúde

Ptlbllca, pela trníversídade do Rio de Ja

nstro. _ Gabinete de Ralo X - ElectrO'

car41logratla clíníca - Metabollsmo ba

eal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de tlllloterapla - Laboratório de mtcros

copía e anãlíse cllnlca. - Rua Fernand()

Machad:o, 8. Fone 1.195. - Flortanópolis

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

ClrurlJla e Ortopedia, CUnlca e ClrUriPa

do torlU, f'artOll e doençaa de IIIlnborall.

CONSULTÓRIO: R.João Pinto 1 DiGÍ'
namente cas lô às 17 noras, R.I!:SIDltl'<

eLA: AlJIlln.n'" AlTlm. 36. FOl1e 7111.

DR. SAULO RAMOS

DR. REMIGIO
CLINICA Mli:DICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Crl

an..,as em Geral. CONSULTóRIO: Rua

í'élipe Schmldt - Ed1f1clo Amélla Neto.

rone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horu. RE-

8IDeNeIA: J Lnrgo Benjc;unin
COM'tg,ntq, 3

Missa e agraClecimentó
ZOE' TAULOIS DE MESQUITA

Antônio Lopes de Mesquita, Antenor Taulois de
Mesquita e família, Antônio Taulois de Mesquita e

família, Demerval Rocha e Zoé de Mesquita Rocha
e filhos, Eugênio Trompowsky Toulois e filhos,
Amélia Taulois de Melo, Cecília Trompowsky 'I'nu.

lois e Cordolína Caldeira Taulois convidam os parentes e amigos de
sua inesquecível espôsa, mãe, irmã e tia ZOE' TAULOIS DE MESQUITA,
para assistirem à missa 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 entêrro, aos que enviaram flores, ou
condolências e finalmente aos que compareceram a êsse ato de Santa
Religião. 2 v .• I

o CAVALO QUE
GANHAVA TÔDAS
AS CORRIDAS

Dr. LAURO DAURA

Quem o visse não daria muito por
êle, Chehalis, entretanto, veio a

bater um recorde mundial. Leia,
em SELEÇÕES de Março. E, mais:

VOVÓ e a «Gaivota». O que
um caderno de notas revelou sô

bre a história de duas mulheres

que durante vários anos travaram

uma luta implacável... Pág. 89.

ÊI.e humanizou a peniten
ciária. Sob a direção de um

antigo guarda de prisão, a Peni
tenciária de San Quentin, de trá

gicas tradições, tornou-se institui
ção penal modelar... Pág. 66.

Ôlho por ôlho - para que
os cegos vejam. De que ma

neira a medicina restitui hoje a

vista aos cegos, enxertando nêles a

córnea de cadáveres... Pág. 17.

Como se adquire persones
lidade. Um grande psicólogo
descreve o que caracteriza a per
sonalidade, de- que modo ela se

forma e como assegura o tr iun
fo pessoaL.. Pág. 63.

Não deixe de ler êstes e outros
24 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para MARÇO

J<J8pecialista em Doenças de Senho

t'RS - Vias Ur lnáriasí
Curso de aspecia'l lzaçâo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utern, 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 estertlt

da(le.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Ul'eu'oscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

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

Fone: 1.663.

ResLdJêncla
(Sobrado).

_ Rua Tiradentes 7

As

Hep resentant« Geral, no B'f'asil:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosarto, 55-A - :1.0 andar - Rio

«Salão americano(
Receritemente inst'aladO

nesta capital, para ondu"
lação permanente, equi

pado com todo conforto,
já está funcionando O

"SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizorüe't );

Preços módicos e

serviço garantido

Não tenhas dlivlda em de
nunciar um "qulnta.coluna",
por mais que pareça teu aml.
go; nio merece tua estlnia um
traidor da F.átrla. (L. D. N.).

padrõea maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas noS balcões da·

Oasa· SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO - Quinta-feira, ·20 de Abril de '944

o atenlado conlra O pres. Camacho 10 colapso nazista em Sebastopol
Washington, abril - (CO-I crata dirigia-se para seu tl'aba-I Moscou, 20 (U. P.) - Está de Yeremenko já estão cornba

mentário da Inter-Americana) lho e encontrava-se já no pá- iminente o colapso total das tendo às portas do sudeste (L
._-- Causou a mais profunda re- teo do palácio presidencial fôrças nazistas que, lutam ern Sebastopol. Em todas as treu
pulsa em todo o continente quando, inopinadamente, abu- Sebastopol. Nos meios bem in- tes, às fôrças de tanques e a
americano e no seio de todas sando das facilidades que a formados, salientou-se que a infantaria soviéticas destroem
as Nações Unidas, das quais o sua condição lhe garantia, o ocupação de Balaklava pelo de forma implacável a resís
México é dos mais entusíasti- tenente Lama alvejou-o a quei- exército independente e marí- tência oposta pelo inimigo,
cos membros, o atenta-do come- ma roupa. Êsse modo de agir timo, do general Yeremeuko aproximando-se cada vez mais
tido contra a pessôa do presí- revela perfeitamente a técnica possibilita a realização de am- da cidadela ocupada pelos na
dente Avila Camacho, ilustre usada pela Gestapo para cau- plo movimento de flanco, que zistas. Revelou-se também que
mexicano que reune em tOJ'110 sal' pan íco, mas as notícias pro- permitirá. a rápida destruiçã-. toda a zona de Sebastopol já se
de sua figura todas as fo.rças cedentes do México informam da resistência nazista na base I encontra ao alcance da artilha
da nação e que, na presidência que o país está mais unido que naval do Mar Negro. Segundo ria soviética dos exércitos r'e
de seu país, conta com o apoio nunca e que a coragem do pre- despachos fidedignos as troparl 'I'obulkin e Yeremenlw.
de toda a população. As inú- sidente Camacho, dominando
meras felicitações recebidas pessoalmente o criminoso, ser
pelo primeiro magistrado no virá de Inspiração a todos nes

México e as demonstrações ex- se momento em que é pensa
pressivas de jubilo do povo me- mento do govêrno enviar para
xícano pelo insucesso do bru- os campos de batalha uma

tal atentado demonstram ca- força expedicionária, concretí
balmente o prestígio do pre- zando o seu esforço de guerra
sidente Camacho e a unanímí- e demonstrando seu amor pe
dade do povo do México com los príncipios dernocráttcos
relação ao seu govêrno e à sua que dirigem a política das Na
política de guerra contra as ções Unidas.
forças reacíonárias do nazi- Por outro lado, a tentativa
tascísmo. felizmente fracassada tem o

Não {> preciso muito esforço merito de alertar a opinião do
para ver na mão que o alvejou povo (10 Hemisfério contra ú

traiçoeiramente o estigma da perigo que ainda existe ela
cruz swastíca, e as pesquízas quinta-coluna. Em seu deses
posteriores da polícia atesta- pera, sentindo que se aproxima
ram que o tenente Lama y Ro- a hora do ajuste de contas, a

jas sempre esteve em íntima' quinta-coluna há de tentar, por I
ligação com elementos' nazis-l todos os meios, estabelecer a '�
tas. Não sómente os dirigentes' confusão, procurando criar
operários mexicanos, dos qua's uma situação caotíca capaz de

O PREÇO DA VITORIA _ Solcludos da infantaria da· mario Moscou, 19 CU. P.) _ Foi
{) Presidente merece as simpa- trazer para o Reich e para o nha dos Estados Unidos, a bordo de um transporte, obser- oficialmente confirmada a co .1-tias gerais como também os fascismo uma oportunidade de vam os cadóveres de seus companheiros de armas, mortos quísta de Balaklava pelos rus-chefes militares, atribuiram aos diminuir os efeitos da derrota em ação durante o ataque contra as bases japonesas das

sos. Essa cidade está a 12 qui-. .,

1 E t t
.

d' Ilhas Marshalls. (F6to da Inter-Americana).naztstas O ataque no qual este- inevitável. ntre an o, a III 19- lômetros de SebastopoI e foi
ve a ponto de perder a vida o nação provocada pelo vil ata-

d
imortalizada, pela carga da br i-

sr. Avíla Camacho. A traição que à pessôa do chefe da na- A maior ofensiva aérea a guerra )ga(�a ligeira, na guenra da cu-verificada no atentado faz lem- ção azteca evidencia que são
mela ln J 854....

Londres, 20 CU. P.) -NJ","Ligbtniugs" e "Mustangs" ,e ..brar bem os métodos consagra- fortes os laços que unem os ,.",... �_
. maior ofensiva aérea desta que serviam de escolta aosdos por Hitler para impôr-se povos americanos em guerra

e para eliminar aqueles que, contra as forças da agressão guerra, as fôrças aéreas brítâ- bombardeiros empenharam-se
lutando pela Iíberdade, provo- aos seus respectivos governos nicas e norte-americanas bom- em intensos combates aéreos,
eam sua ira e seu ódio, que não e que o intento nazista de pro- bardeíam, noite e dia, sem in- durante os quais foram destrui
admitem a existência de ho- vocal' dissenções está destina- terrupção, o território ocupado dos inúmeros aparelhos inirnl

n.1en8 livrés. O grande demo-do ao mais completo fracasso. pelo Reich, especialmente a gos. Acredita-se que mais de 3
costa da invasão. Despachos fi- mil toneladas de bombas foram

B'd' d b d d C dedignos indicam que poder0- lançadas sôbre os alvos ataca-
I U e raço a o com armen ..• sas formações integradas por dos pelos norte-americanos.

Hollywood, 20 (U. P.) - Bidú sayão, a consagrada sopra- .

"Fortalezas Voadoras" e "Li

no brasileira tenciona abandonar a opera, nao obstante estar berators" estiveram novamente oi

ainda no "cÚmax" de sua brilhante carreira. Bidú mostra-se em ação durante o dia de hoje, ----.
inclinada a participar de um filme musical, ao lado de Car- atacando as principais índús-

Dr. Alfr·edo Luzmen Miranda. Pelo menos, foi o que ficou estabelecido entre ás trias nazistas que prOdUZ8)�.1
duas artistas brasileiras, quando Bidú Sayão esteve naMeca do aviões para a Luftwaffe. Nos Faleceu, ontem, num sanatório
cinema. Aliás, foi a própria Bidú Sayão quem revelou meios bem informados, indica- de moléstias mentais, no Rio de
"ter em mente participar de uma comédia de musica popular", se que mais de 2 mil bomba I": Janeiro, o nosso conterrâneo dr.

d
.

t
.

t' Alfredo Felipe da Luz, filho maispois que terá oportunidade de cantar pequeno "swing", esco- erros nor e-americanos es 1·-
velho do saudoso político cc tor i-

lhendo para companheira Carmen Miranda". veram ontem em ação contra a
nense dr. Hercílio Pedro da Luz.

�lemanha, O que eleva para Alfredo Luz CUIB::>U com muito

Nó· dUe'·dl-das nazlstes de preceuçã j() 1uase 5 mil o número ele aviões, brilho a Faculdade de Direito. Era eg CIO e ocasiãolTJ. • U -stadunidenses em acão sôbre d.ot,ado de inteli'Iência ci.ntilante e

Estocolmo, 19 (U. P.) - Os nazistas começaram a tomar R' 1
.

1 d' hnlSSlma. o boroa do Rio Branco. Vende-se belo. propriectade em
- ) elC 1 no ínterva o e apenat� que o conhecêra ·quando ainda êle Porto Belo, própria para veraneio.medidas de precaução para o caso da invasão da costa ocíden- �4 horas. Os objetivos atacados era acadêmico, encaminhou-o. logo Frente para o mar.

tal da Europa pelas fôrças anglo-norte-americanas. Informa- relas fôrças aéreas aliadas ro- que se bacharelou em Direito, à Linda residência, completamente
ções de Copenhague salientam que as,au�oridades mílita;r�� ram as fábricas de aviões de carreira diplomá�ica. Assim foi .q,:,e

mob ílízcdc , Com rádio e carrega-
l

-

d 1 t m t tr nsít de todos os CIVl<: , o nosso conterraneo teve poaiçcio dor "Windcharger" p/baterias, etc.fl .emas suspen eram comp e a en e o a·· o
_.

v Kassel, os aerodromos e cam- de relêvo junto à nossa embaixada O terreno, plantado e bem ajar.TJ meSlno funcionários públicos dinamarqueses no dIstnto
DOS de aviação de Eschwege, em París e às nossos legações em dinado, situado entre a eetrada ec�steiro de Jutlândia e em toda a costa ocidental e oriental até
�o sudeste de Kassel além de Copenhague, Assunção e Bru:!(:elas, o mar, mede �x300 metros. Fonte

Limfjord, Paderborn Gutersloh' Lipsta.clt sendo que, nesta última, chegou r:atural de a_quo potável, crista-
.-----...---

,
.

'

I a substituir provisoriamente o en- hna. Informacoes, por tavo1', Com

8e·rl,-m a"acada em pleno dl-a
) outros centros lluportantE'S ! carregado dos Negócios Brasileiros

I
o sr. H. Murray, na Rua João

I 'la Alemanha. Enquanto isso, na Bélgica, tendo ficado célebre a Pinto, 26, nesta capitaL· 10 v. 1
Londres, 19 m. P_) -- Cêl'ca de 2 mil bombardeiros norte- fôrças de "1'hunderbolts" ���:��:ão,e de::�en::n:�rproec�f:l�� ,.".,..,..,._,_._......._._-_....... -........._........,...americanos participaram no �iolento ataq�e, desfechado. o�- mótico daquela capital.

.

RECORTEtem em pleno dia contr� Berllm�e outr�s .Importantes obJ.etI- O dr. Saulo Ramos avisa Jornalista combativo, não teve, .

vos do Réich, Segundo mformaçoes oflCIaIs, 19 bombardeiros porém, longa atuação na i_mpren.que estara' ausente tempo E b t d f' dé (3 caças não regressaram às suas bases. Uma Fortaleza Voa- 50, ra, so re U o, um re mo. o
. r�.ri�mente, .r�abrin�o sua cultor das Letras, achando-se aclora desceu em Malmoe" na Suécia. Foram derrubados 13

clImca no prOXlmo mes. par de todas as mais fortes cor-
aviões inimigos em combates aéreos e destruido um número rentes estéticas do seu tempo, sen-
mUito maior em terra.

. .. do amigo de varias escritores fran-

Bombas ao sul e a sudeste de París Contra Berlim . ;�;::���ao�::���!���:lPr;!�J::l�
U f" l' d t I· n 1 '>0 (U }::J ) 'I·' serviu de personagem ao romance"LOndl'es, 19 ( . P.) - Poderosas orças aereas a la a.s a a- .�O cores, '" . .

._- \.. �J
de um escritor dinamarquês. Se v. S. conhece alguma pessõa que !:lO,

caram intensamente, na noite passada, os distritos do sul e su- bombardeiros "Mosquitos" do Alma vibrátil e boa, não obstan. fra de congestão catarral ou aturdimen.
désté de París. Foram também bombardeadas as instalações RAF voltaram a atacar Berlih1. te os repentes impulsivos que já to, recorte eRte aviso e leve-Ih'o.
ferroviárias de diversas partes da França; especialmente na durante a noite passada, ao t:II:�i��a t�rr��:;;_l� Z;o�\ã�uro��� o catarro, o aturdimento ü a 'ctiflcul.costa setentrional. Segundo se informou de París, as bombas meSlllO tempo em que bombar-

d d dade ele ouvir sa-o !)rovoc"dos pOI' ll�Mtempo, era um conversa 01' a mi- � u=lancadas pelos britânicos causaram grandes danos. Despachos dearaU1 diversos objetivos da rável, cuja palavra· se iriava de enfermidade constitucional. Por essa rll.'

de Londres, por outra parte, adiantam que as fôrças aéreas costa de invasão. Não regressa- todas as graças do eloqüência, do záo, dedicou-se muito tempo ao estudo

atacantes levaram 45 minutos atravessando a costa, rumo ao ram às suas bases 14 aparelhos ironia e do ineditismo. de um tônico suave e eficaz para com.
,.

d F l' d Há não poucos anos, toldou-se- bater os males causados pela afecção ca'territono a rança. a .la os.
-lhe o espírita, desgraçadamente, '-arrál. E êsse remédio, cuja fórmula está
como um sol que, de repente, cái plenamente vitoriosa e tem proporciona
do zÉlnite no soturno abismo da do alIvio a muitos sofredores, é conheci

�oite, tendo de ser confinado num do sob o nome de PARMINT e está à

sanatÓrio, onde a morte só agora
o foi buscar, para o levaI' à es

t8.ncia sempIterno do. Paz_

r

C

INSTITUTO HISTORICO
Às horas de costume, reune-se

hoje o Instituto Hiet6rico e G80.
q.l'd.flcQ,

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,

•

ESPINHAS, ETC,

-

A espionagem
nazista na suécia
Estocolmo, 19 (U. P.) - A

apreensão, pelos funcionários
aduaneiros suécos, de 25.000
mapas alemães da, Suécia Cen
tral, fez com que o "Svenska
Dagbladet" declarasse, em edi
torial, que o recente reforço elo
Exército suéco "parece ainela
mais necessário". O jornal diz
que o incidente exige novas

restrições nos direitos de trân
sito pela Suécia, de que atual
mente gozam os alemães, em

escala limitada. Vinte e oito
pacotes de mapas, enviados
por uma firma alemã para o

comando militar alemão em

Oslo, Noruega, foram inten:ep
.ados, em Halsingborg, no sá
bado.

..

CASA MISCELANEA. d is tr i
.uidor a dos Rádios R. C. A
Jictor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano. 12.

Pecúlio pago
o Centro Social de Aposentados

e Reformados dei Sta. Catarina
pagou à v iu vri do sr. Tomaz Adolfo
Gama, falecido a 12 do co TI ente,
nesta capital, o pecúlio deixado
pelo mesmo no qualidade de sócio
do referido Centro.

Ia conquista de
Balaklava

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho Crelsafa'.
"SILVEIRA"

Grlnd. Tónico

João Batista Tezza e

Senhora
participam aos parentes e

amigol! o nascimento de seu

primogênito.
Rua Vítor Meireles, 2

jFpolíll., 19-4-944.,
-----------------------��--�
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ESTE AVISO
ANTIGO PREPARADO INGL:f!;S

PARA ATURDIMENTO E ZUM.

BIDOS DOS OUVIDOS

venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas pl'imeiras doses, Parmint ali,

via a cabeça, a congestão e o aturdimen.
to catarrais, enquanto o ouvido se resta.
belece prontamente. A perda de olfato e
li descida do catarro para a garganta são
Ilutros sintomas da afecç:1o cataPral qUII
se combate com Parmint.
Sendo m'uitos os males do ouvido pro

vocados diretamente pelo catarro, porl�·
ae evitá-lo COp1 P.umillt.

� _""""":_-, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


